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Sammanfattning 
Organisatorisk koordination, informationssystem och IT-system är nyckelord i denna avhand-
ling. Att koordinera är en grundläggande del av verksamhet eftersom denna handling syftar 
till att öka sannolikheten för att nå mål. Att förstå koordination har engagerat forskare från 
olika ämnesområden under en längre tid. Trots detta finns, med utgångspunkt i både teori och 
praktik, behov att studera koordination i både företag och nätverk tillsammans med använd-
ning av IT-system. 

Frågor som behandlas i avhandlingen är följande: hur ser samspelet ut mellan koordination 
inom företag och mellan företag (relationer i nätverk)? Vilken roll har informations-
/kommunikationshantering och informationssystem/IT-system vid koordination? Huvudsyftet 
är att utifrån ett kombinerat företags- och nätverksperspektiv, beskriva och analysera koordi-
nation av handlingar inom, och av, affärsrelationer samt användning av informations- och IT-
system. 

Exempel på teorier och perspektiv som används för att förstå koordination är organisations-
teori, inter-organisatorisk teori, nätverksansatsen samt teori om informationssystem och IT-
system. Aktörer, handling och kommunikation som handling betonas också. Den empiriska 
delen av arbetet utgörs av två nätverk; ett inom träindustrin och ett inom verkstadsindustrin. 
Nätverken innehåller både likheter och skillnader och dessa nyttjas för att förstå koordination 
och informationssystem. De IT-system som studeras och analyseras är företagsinterna och 
inter-organisatoriska. Systemen används exempelvis för konstruktion (CAD-system), hanter-
ing av order, lager och fakturering. Dessutom har ett affärssystem studerats. Det empiriska 
arbetet är longitudinellt, kvalitativt inriktat och utgörs av 70 intervjuer, viss deltagande 
observation samt studier av dokument, IT-system och dess användning. Medverkande företag 
och privata konsumenter är 23 och antalet analyserade affärsrelationer är 20. 
Kunskapsutvecklingsprocessen kännetecknas av en aktiv användning av både teori och 
empiri. Teori är en initial guide till datainsamling, en del av en iterativ process av 
datainsamling och analys samt en del av slutmålet. Växlingen mellan fallstudier, etablerad 
kunskap, förförståelse och framväxande teori är tydlig både i tillämpning och i beskrivning. 

Resultatet av studien visar bland annat att befintliga koordinationsmekanismer från teori har 
en otillräcklig förståelse- och förklaringskraft vid studier av koordination i företag och nät-
verk, med och utan bruk av IT-system, och behöver därför kompletteras. Otillräcklig hänsyn 
tas också till mänskliga aktörer och deras handlingar, företagsextern påverkan, emergenta och 
dynamiska processer, samtidighet och variation samt kommunikation, IT-system och informa-
tion. Koordination är ett komplext fenomen som kan betraktas utifrån olika vyer. En uppsätt-
ning vyer, ett centralt resultat av arbetet, visar att handling, anpassning, organisering, medel, 
roller, subjekt/objekt och kommunikation samt information är viktigt att inkludera för att för-
stå koordination. IT-systemens alltmer framträdande roll vid organisering, både som reellt 
stöd och hinder vid koordination, diskuteras och problematiseras. En viktig tes i avhandlingen 
är att genom en utvecklad förståelse för koordinationsprinciper och -mönster i företag och 
nätverk stöds utveckling av verksamhetsnyttiga informationssystem. Rika empiriska beskriv-
ningar tillsammans med en kombinerad ansats vid analys av affärsrelationer samt analys och 
jämförelse av teorier är också viktiga resultat av arbetet. Vidare finns en avslutande reflektion 
över den eklektiska forskningsansatsen i arbetet tillsammans med reflektion över utgångs-
punkter, datagenerering och kunskapsbidrag. 

Studien har finansierats av NUTEK/VINNOVA genom FoU-programmen MTO samt IT i 
verkstadsindustrin (det sistnämnda en del i IVF:s projekt ”Ny industriell samverkan”). 



 

 

Företal 
Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakulteten, Lin-
köpings universitet. Informationssystemutveckling är det vetenskapliga ämne som stu-
derar människors arbete med att utveckla och förändra datorbaserade informationssy-
stem i verksamheter. Detta omfattar teorier, strategier, modeller, metoder, arbetsformer 
och datorverktyg avseende systemutveckling. Olika utvecklings/förändringssituationer 
kan studeras som planering/styrning, analys/utredning/specificering, utformning, infö-
rande, utvärdering, förvaltning/vidareutveckling och avveckling av informationssy-
stem samt samspel med andra former av verksamhetsutveckling. Ämnesområdet ofat-
tar även förutsättningar för respektive resultat av systemutveckling; t.ex. studier av 
bruk och konsekvenser av informationssystem som resultat av systemutveckling eller 
som förutsättning för förändring/vidareutveckling av system. 
Föreliggande arbete, Koordination och informationssystem i företag och nätverk, är 
skrivet av Ulf Melin, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet. Melin 
ingår i Forskningsgruppen VITS samt är knuten till Centrum för studier av Människa, 
Teknik och Organisation (CMTO). Han presenterar detta arbete som sin doktorsav-
handling i informationssystemutveckling, Institutionen för datavetenskap, Linköpings 
universitet. 
 
Linköping, februari 2002 
 
 
Göran Goldkuhl 
Professor 
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Del I Arbetets utgångspunkter 

Introduktion till del I 
Avhandlingens första del utgörs av ett inledande kapitel för att klargöra forsknings-
frågor, syfte, forskningsprojekt avhandlingen kan relateras till, målgrupp och disposi-
tion. Detta inledande kapitel följs av två kapitel som behandlar förhållningssätt till 
vetenskaplig kunskapsutveckling och genomförande av kunskapsutveckling i denna 
avhandling. Tillsammans bildar dessa kapitel viktiga utgångspunkter för forsknings-
arbetet. 
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1 Inledning 
Kapitel 1 innehåller en bakgrund till varför detta arbete genomförts avseende praktisk 
och i teoretisk relevans. Kapitlet innehåller centrala begrepp såsom informationssy-
stem, IT-system och koordination, initiala relateringar till de teorier och tillhörande 
referenser vilka hanteras i kommande delar av avhandlingen. Att definiera forsknings-
frågor, huvudsyfte och delsyfte är också centrala inslag i denna inledning. De två 
forskningsprojekt jag deltagit i under föreliggande avhandlingsarbete som bland an-
nat utgör empirisk bas presenteras också. Jag har också gjort avgränsningar i arbetet 
och beskrivit målgrupp som presenteras i efterföljande avsnitt, tillsammans med en 
mer grundlig genomgång av arbetets disposition. Disposition presenteras med arbetets 
olika delar, kapitel och inbördes relationer. 

1.1 Bakgrund 
I denna avhandling behandlas organisatorisk koordination1, informationssystem och 
IT-system. Med IT-system menas informationssystem som är tekniskt implementera-
de2. Koordination, eller att koordinera, är en grundläggande del av verksamhet och 
något av ett klassiskt begrepp inom den organisationsteoretiska vokabulären (Kärre-
man, 1996, s. 8). Koordinering kan ses som ett begrepp för att benämna anpassade 
handlingar som syftar till att öka sannolikheten för att nå verksamhetsmål. Dessa hand-
lingar kan riktas mot olika delar av verksamhet, inklusive mänskliga aktörer eller arte-
fakter. Koordination utövas genom kommunikation3 och påverkar aktörers handlings-
utrymme. Verksamhet avser här aktivitet inom ramen för en organisation eller verk-
samhet innefattande två eller flera organisationer (utbyte i affärsrelationer). I och med 
att koordination utövas genom kommunikation finns en relation till informationssy-
stem och IT-system av både organisationsintern och inter-organisatorisk karaktär. 
Koordination har studerats tillsammans med en fokusering av processer i organisatio-
ner och vid utveckling av IT-system. Keen (1997) är exempel på en författare som på-
talar vikten av att studera processer och koordination tillsammans med ett intresse för 
handlande, rutiner och organisatorisk förmåga4. Malone och Crowston (1994), Winog-
rad och Flores (1986) samt Verrijn-Stuart (2001) är exempel på författare som påtalat 
vikten av att studera koordination och IT-system tillsammans (se vidare nedan). 
Att förstå och analysera koordination har engagerat många forskare genom åren inom 
ett flertal ämnesområden. Studier av koordination kan ur ett forskningsperspektiv klas-
sificeras som flerdisciplinära (Malone och Crowston, 1994). Åtminstone följande äm-
nesområden eller discipliner nämns (ibid.) där koordination studeras: nationalekonomi, 
företagsekonomi (organisationsteori, ekonomistyrning och marknadsföring), sociologi, 
datavetenskap och andra ämnen där resursallokering är relevant att studera. 

                                              
1 Med organisatorisk koordination menas att koordination inte uteslutande sker av sociala skäl för att uppnå social nytta 
(jämför Gemeinschaft), utan av något jag preliminärt väljer att benämna som skapandet av samordningsfördelar i en verk-
samhet (jämför Gesellschaft). Se exempelvis Stenberg (1999, s. 14 ff.) och vidare i kapitel 4 och 5. 
2 Begreppen kommer att problematiseras i kapitel 6. 
3 ”The primary basis for co-ordinated action in established through communication” (Verrijn-Stuart, 2001, s. 14). 
4 Detta gäller också egna tidigare studier (se Melin, 1998, 1999). 
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Studier inom området organisationsteori har historiskt ofta haft ett organisationsinternt 
fokus (se till exempel March och Simon, 1958; Mintzberg, 1983) samt exkluderat IT-
artefakter. Detta är att se som ett argument för att genomföra studier med ett inter-
organisatoriskt fokus och även inkludera IT-system. 
Framväxten av moderna IT-system sägs också av flera författare skapa möjligheter att 
koordinera verksamhet på ett nytt och utvecklat sätt. Författare nämner också effekter 
av IT-systemanvändning såsom decentralisering (så kallade platta organisationer), låga 
utbytes- eller transaktionskostnader mellan olika aktörer (vilket splittrar större organi-
sationer och resulterar i flera mindre) samt en ökad kommunikationsintensitet (se till 
exempel Castells, 1998; Malone och Crowston, 1994; Wikström, Lundkvist och Beck-
érus, 1998). Koordinering över organisationers gränser och därmed en öppenhet mot 
exempelvis kunder och leverantörer blir alltmer vanligt i ovanstående sammanhang. 
Detta till skillnad från bilden av traditionella organisationer som slutna enheter med 
intern och hierarkisk koordination. Förflyttning av resurser och aktiviteter i nätverk, 
exempelvis outsourcing, är ett fall där koordination över organisatoriska gränser är 
nödvändig för att hålla samman ett erbjudande till en avsättningsmarknad. Överskri-
dandet av de organisatoriska gränserna är en del i ett diskussionssammanhang om att 
se på företagande ur ett nätverksperspektiv (se till exempel nätverksansatsen enligt 
Hammarkvist, Håkansson och Mattsson, 1982; Håkansson och Snehota, 1995). 
En utgångspunkt för denna avhandling är att en utvecklad förståelse för organisatorisk 
koordination i företag och nätverk kan utgöra en grund för att utveckla verksamhets-
nyttiga informationssystem och värdera befintliga sådana. Koordinering kan inkludera 
användning av olika typer av artefakter, till exempel produktionssystem eller IT-
system med olika karaktäristika. Artefakter torde kunna bidra till att både inskränka 
och utvidga möjligheter att handla (och därmed också koordinera) för enskilda aktörer 
och därmed också organisationer. Kunskaper om koordination torde kunna användas 
av forskare, system- och verksamhetsutvecklare för att förstå verksamhet och dess ko-
ordination för att reflektera över, analysera och utveckla ändamålsenliga processer, 
strukturer och IT-system. 
Följande avsnitt utgör en mer utvecklad argumentation för ämnesval, dess relevans och 
sammanhang. 

1.1.1 Behovet av koordination, ett fiktivt exempel 
För att empiriskt belysa vikten av att studera och utveckla förståelse för interaktion 
och utbyte och koordination mellan aktörer väljer jag initialt att ta hjälp av ett fiktivt 
exempel. Exemplet i Tabell 1 är inspirerat av de empiriska studierna i träbranschen. 

Tabell 1 Behovet av koordination, ett fiktivt exempel 

En av de första soliga vårdagarna i mars, precis när snön börjat lämna marken till förmån för begynnande grönska, har familjen Ek bestämt 
sig för en av sitt livs kanske största investeringar; att köpa en villa. Familjen har sedan länge ägt ett utsökt markstycke högt beläget nära 
havet, ärvt av gamle farbror Edgar. Den senare generationen Ek ville bebygga tomten med en villa de önskar färdig i juni samma år. 
Inflyttningstiden den femtonde samma månad är viktig för att familjen skall kunna njuta av sin villa denna sommar. 
Hussäljaren som familjen har haft kontakt med har varit väldigt tillmötesgående, ja nästan för tillmötesgående enligt familjen själva. Hur 
som helst så representerar säljaren en småländsk husfabrik som familjen Ek fått stort förtroende för vad gäller dess hantverkstradition, 
kvalitet i produkter och utbud av miljöanpassade material. Familjen Ek har fått stort utrymme att själva vara med och påverka villans, både 
inre och yttre, utformning; exempelvis vad gäller fönstrens utformning på södersidan i tydlig 20-talsstil, kakelugnens placering och stucka-
turen i matsalens tak. De upplever att de fått en villa som är unik och anpassad till sina behov och till platsen där den skall vara belägen. 
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Vad ger ett exempel (Tabell 1) av detta slag upphov till sett ur ett antal i resonemanget 
förekommande aktörers perspektiv? Hussäljare, husfabrikant, snickeri, sågverk och 
timmerleverantörer kan vara exempel på sådana aktörer. 
Vilka förutsättningar har säljaren att veta vilka material som är möjliga att kombinera 
vad gäller fönsterbrädor och bänkskivor om familjen vill försäkra sig om att träet 
kommer från en viss region i Sverige? Vet säljaren vilka åtaganden hon kan göra eller 
vågar hon improvisera i sina löften gentemot kunden? Vilka uppgifter finns i hennes 
dator om produkter och hur aktuella är dessa? Skall hon ta kontakt med hustillverkaren 
för uppgifter eller kontaktar de henne? Med hjälp av vilka stöd sker kontakten? 
För husfabrikanten kan frågor infinna sig kring hur de krav som kunden upplever som 
unika kan inordnas i den standardiserade produktions- och produktstrukturen? Vilka 
delar av villan kan eller bör köpas från leverantörer och på vilket sätt för att åstad-
komma vad säljaren utlovat? Vilka möjligheter finns att påverka leverantörer, och hur 
kan detta ske? Husfabrikanten måste också komma överens med snickarföretaget om 
priser och vad de kan leverera. 
För snickarföretaget som erhåller order från husfabrikanten vad gäller inredningsdetal-
jer gäller också att omforma de specifika krav som Ek formulerat via säljare och hus-
tillverkare till sin förmåga (kunnande, strukturer, IT-system etc.). Kan de klara leve-
ranstid och kvalitet till husfabrikanten samtidigt med andra parallella beställningar? 
Hur och utifrån vad skall de prioritera för att nyttja sin kapacitet på bästa sätt? Vilka i 
företaget skall göra vad och vid vilken tidpunkt för att klara åtaganden om leverans? 
Hur ska de få kunskap om detta: genom produktionschefens närvaro i produktionen 
eller genom att hantera leveranserna själva? 
När sågverket fått en order från snickarföretaget måste de avgöra om de kan och bör ta 
fram materialet själva eller köpa in det från ett annat sågverk. Råvarutillgången för 
önskade träslag är kritisk för att kunna leverera i tid. Skall de, om möjligt, ta timmer 
från eget lager vid sågen, vid bilväg eller utav eget eller annans stående i skogen? Vil-
ken sammansättning och nivå har dessa lager enligt IT-systemet? 
När förfrågan från sågverket kommer kan den privata timmerleverantören överväga 
om det är ett gynnsamt tillfälle att avverka nu eller senare. Har sågverket påverkat 
timmerleverantören att avverka just nu – och skall de göra det på uppdrag av timmer-
leverantören? Skall timmerleverantören utifrån prislistorna på Internet överhuvudtaget 
välja att leverera till detta sågverk eller till något annat? Är det mer än pris som påver-
kar valet av timmerkund? Kontakter via jaktlaget? Administrativ smidighet? 
Ovanstående exempel innehåller förstås endast en del av de frågor och utmaningar 
som aktörerna ställs inför. Syftet med exemplet är också att visa att koordination är 
komplext och behövs inom företag och mellan företag i nätverk för att kunna leverera 
den produkt kunden förväntar sig. Vad skulle hända om det scenario som visas ovan 
var dåligt koordinerat? Huset skulle kunna levereras i fel tid, med felaktiga mått, till 
fel plats, med en alldeles för hög produktionskostnad och med en inredning som egent-
ligen tillhör det hus som producerats före det aktuella. Alla frågor kommer inte heller 
att behandlas i denna avhandling – de typer av frågor som berör koordination och an-
vändning av IT-system kommer dock att ägnas särskilt intresse. Exemplifierade före-
tag är endast ett utsnitt av aktörer och koordinering av dessas aktiviteter i det nätverk 
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som krävs för att hussäljaren skall kunna fullfölja sina åtaganden gentemot kunder. 
Motivet till denna beskrivning är endast att påvisa relevanta exempel, i detta fall från 
träbranschen. I teori om koordination och IT-system är empiriska studier och grunder 
ofta implicita eller inte redovisade. I den mån de existerar har de än mer sällan ett in-
ter-organisatoriskt fokus (se ovan). Teorins roll i avhandlingen vidareutvecklas nedan. 

1.1.2 Teori för förståelse, förklaring och utveckling av kunskap 
Exemplet ovan kan analyseras med hjälp av för avhandlingen relevanta teoribildningar 
för att bättre förstå, och i viss mening förklara, skeenden (aktörers handlingar, olika 
processer och dess utformning, stödsystem etc.) samt om möjligt utveckla verksamhet 
både inom och mellan företag. Kunskapen från empirin i avhandlingen kan också an-
vändas för att kritiskt ifrågasätta teoribildning för att därefter utveckla densamma. En 
kortare teoretisk introduktion följer nedan, bland annat med exempel på referenser som 
kommer att behandlas vidare i avhandlingens teoridel (del II). 
All organiserad mänsklig aktivitet påstås ge upphov till två grundläggande och motstå-
ende krav; arbetsdelning och koordination5 (Mintzberg, 1983, s. 2). Hur arbete skall 
eller bör fördelas och koordineras i organisationer har engagerat aktörer i både praktik-
fält och forskningsfält under lång tid. Koordination kan provisoriskt6 definieras som att 
hantera, ofta dynamiska, beroenden eller relationer mellan olika aktiviteter i en organi-
sation (se exempelvis Holt, 1980; Malone, 1987; Malone och Crowston, 1990, 1994). 
Koordination kan dock studeras på flera nivåer; till exempel mellan organisationer 
(Alexander, 1995; Weiseth, 1993). 
Koordination är ett sätt att reducera osäkerhet hos aktörer enligt Galbraith (1977). Att 
koordinera kan också ses som en typ av meta-handling, det vill säga handlingar som 
utförs för att påverka eller styra andra handlingar. Meta-handlingar och andra hand-
lingar är ömsesidigt beroende (Malone och Crowston, 1994, s. 90). När det gäller 
samband mellan aktörer och dess interaktion och utbyte är detta föremål för särskilt 
intresse inom relationsmarknadsföring och nätverksansatsen (se till exempel Gummes-
son, 1995 respektive Håkansson och Snehota, 1995). Relationer, bindningar eller län-
kar är vanliga uttryck för samband mellan en kund och en leverantör. Dubois och Hå-
kansson (1997, s. 43) påtalar att ett av de mest viktiga problemen i industriella mark-
nader är att koordinera aktiviteter inom och mellan samverkande företag. 
Det är vanligt med skilda uppfattningar om i vilken grad uppdelning av arbete bör ske. 
Detta gäller också vem som bör utföra uppdelning och koordination av arbetsuppgifter. 
Ser jag åter till organisationer så är en klassisk teori kring långtgående arbetsdelning 
Scientific Management (Taylor, 1912). Reaktioner mot detta finns bland annat i vad 
som kallas Human Relationsskolan (Mayo, 1949; McGregor, 1960). Teori och praktik 
vad gäller arbetsdelning och koordination är beroende av existerande uppfattningar 
och värderingar i samhället i stort, samt också tekniska framsteg med allt från industri-
aliseringens framväxt till vad som idag kan kallas för ett informations- eller nätverks-
                                              
5 Här är det dock möjligt att fråga sig om inte det som av Mintzberg benämns ”arbetsdelning” just är en koordinationsmeka-
nism enligt hans egna termer. Koordinationsmekanismer är en viktig del i kapitel 4. 
6 Begreppet ”koordinera” är uppbyggt av den första stavelsen ”ko” som betyder ”med” eller ”samman”, ”ordinera” kommer 
från de latinska orden ”förordna” eller ”föreskriva”. Det sammansatta ordet kan sägas bli att ”samordna” eller ”få att verka 
tillsammans” (Weiseth, 1993). Olika definitioner av, och perspektiv på koordination behandlas utförligt i kapitel 4. 
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samhälle (se exempelvis Castells, 1998). Artefakter i form av IT-system kan erbjuda 
nya möjligheter eller hinder för sådan koordination och kommunikation. IT-system 
och dess förhållande till koordination blir därför centralt att studera. 
Koordination har historiskt, vilket nämnts ovan, inom organisationsteori främst stude-
rats inom ramen för enskilda organisationer. Detta sammanfaller ofta med en syn på 
organisationer som slutna och rationella system (Scott, 1998). Denna syn på organisa-
tioner som slutna system representeras bland annat av Taylors Scientific Management, 
Webers byråkratiska teori och Fayols administrativa teori. Emellertid finns också en 
alltmer etablerad syn på organisationer som öppna system, vilka bland annat represen-
teras av March och Simon (1958). Fler exempel på författare med en syn på organisa-
tioner som öppna system finns i avsnitt 5.1. 
I de fall studier av flera organisationers koordination7 förekommit har de inte sällan 
varit på en övergripande (makro) nivå exempelvis inom nationalekonomi och genom-
förts med andra syften (exempelvis att klarlägga optimal fördelning av produktion på 
en marknad). Teorier och metoder för att effektivisera arbetsdelning, utförande och 
koordination har ägnats stor uppmärksamhet och kommit till uttryck i en mängd olika 
former; allt från ovan nämnda Scientific Management och Human Relations samt so-
cio-teknik till mer i tiden närliggande ansatser såsom Total Quality Management och 
Business Process Reengineering/Redesign. Arbetsdelning är dock inte, enligt sociolo-
ger, enbart ett ekonomiskt fenomen, utan också ett moraliskt. Moraliska system som 
ordnar ett samhälle är ett exempel på detta (Cuff och Payne, 1979, s. 43). Här kan be-
greppet social ordning i betydelsen institutionalisering som formar individer och des-
sas verklighet också sägas vara viktigt. 

Samverkan inom och mellan företag samt informationssystem 
Intresset för att studera utbyte och samverkan mellan organisationer, så kallad inter-
organisatorisk samverkan eller relationer, har på senare tid blivit allt mer tydligt. Sam-
verkan inom och mellan organisationer och dess aktörer behöver och ger upphov till 
information och kommunikation. Informationssystem och IT-system är medel för att 
stödja informationshantering och kommunikation vid människors handlande. IT-
system kan också ses som medel för att koordinera transaktioner i relationer; ett områ-
de som enligt Hart och Estrin (1990, s. 133) är otillräckligt belyst. IT-system skall 
därmed inte endast tillgodose organisationsinterna behov, utan också inter-
organisatoriska sådana. Konsynski (1992) hävdar till och med att de största möjlighe-
terna vid användningen av inter-organisatoriska IT-system finns i utvecklingen av pro-
cesser som skär organisatoriska gränser. Att effektivitet i utförandet av interna aktivi-
teter (exempelvis produktion) till stora delar är bestämt av kund- och leverantörsrela-

                                              
7 Koordination studeras tillsammans med ekonomisk teori i form av transaktionskostnadsteori (se till exempel Coase, 1937; 
Williamson, 1975, 1985). Denna teori är ett sätt att värdera friktion vid överenskommelser och utbyten främst mellan organi-
sationer. Syftet med koordinering, ur detta ekonomiska perspektiv, är att minska friktionen för att nå ett effektivt genomfö-
rande och resultat. Detta ger upphov till hypoteser om olika konstellationer för att uppnå effektiv koordination. Jag kommer 
inte att använda transaktionskostnadsteori mot bakgrund av den kritik som framförs mot den i avsnitt 4.7. I linje med exem-
pelvis Sjöstrand (1992, s. 19) anser jag det viktigt att gå bortom uppfattningen att företagande (såväl som koordination) en-
bart förknippas med ett rationellt, ekonomiskt kalkylerat tänkesätt utan också innehåller ”irrationella”, socialt inriktade och 
känslomässiga tankar och beslut. 
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tioner (Håkansson och Snehota, 1995, s. 4) är ytterligare ett argument8 för att samlat 
studera relationer och IT-system. Det hävdas att forskare inom bland annat organisa-
tionsteori inte ägnat inter-organisatoriska informationssystem tillräcklig uppmärksam-
het (Hart och Estrin, 1990, s. 133). 
Grundläggande krav vid organiserad mänsklig aktivitet som diskuterades initialt i form 
av koordination är synnerligen intressant vid studier av inter-organisatoriska relationer 
och IT-system. Det arbete som fördelas och koordineras kanske då inte begränsas till 
en organisation, utan flera – mellan två organisationer (en dyad) eller mellan flera or-
ganisationer (ett nätverk av företag). Om jag anlägger perspektivet att det finns enskil-
da aktörer eller grupper av aktörer som på nätverksnivå kan koordinera allokering av 
resurser, förmåga och aktiviteter kan dessa aktörer kallas regissörer (se Hedberg et al., 
1994). Regissören har förmågan att se (föreställa sig) virtuella organisationer som inte 
med enkelhet återfinns i balansräkningar eller organisationsschema (Hedberg et al., 
1994). Organisationerna kan kallas för imaginära och innehåller flera juridiska enheter 
i ett nätverk. IT-system får en allt större roll i att hålla samman nätverk och kan bidra 
till rekonfiguration (se till exempel Normann och Ramírez, 1994) av aktiviteter och 
resurser i företag och organisatoriska nätverk. 
Min ambition är att föreliggande arbete skall bidra till utvecklad kunskap om koordi-
nation och informationssystem i nätverk och de nödvändiga organisationsinterna förut-
sättningar och resultat som är relaterade till detta. För att kunna studera relationer mel-
lan företag i nätverk har jag tillämpat en så kallad affärsgenerisk modell (Goldkuhl, 
1998) tillsammans med IMP:s9 interaktionsmodell (Håkansson et al., 1982) och centra-
la begrepp från nätverksansatsen som teoretiskt perspektiv. 

Koordinationsstrukturer och mekanismer 
Skapade eller uppkomna mönster av koordination kan kallas för koordinationsstruktu-
rer. Koordinationsstrukturer innehåller mönster av beslutsfattande, kommunikation 
mellan aktörer samt utförande av uppgifter/handlingar för att nå vissa mål (Malone, 
1987, s. 1319). Dessa mönster liknar till sin karaktär flera definitioner av processer (se 
exempelvis processer enligt Hammer och Champy, 1993; Davenport, 1993). Olika ko-
ordinationsstrukturer som diskuteras för organisationer är bland annat Mintzbergs 
(1983, s. 23 ff.) enkla struktur, maskinbyråkrati, professionella byråkrati, divisionalise-
rade form samt adhockrati10. 
Koordination kan ha olika beståndsdelar; exempel på detta är dess ingående grad av 
samverkan, samarbete och konkurrens (Malone och Crowston, 1994). Koordination 
innehåller också olika medel, så kallade koordinationsmekanismer. En uppsättning 
kända sådana är: ömsesidig anpassning, direkt övervakning, standardisering av proces-

                                              
8 Ytterligare motiv återfinns i Ticoll, Lowy och Kalakota (1998, s. 19) samt Nalebuff och Branderburger (1996) där författar-
na betonar en ökad fokusering och förekomst av olika organisationers utveckling innehållande både samverkan och konkur-
rens (så kallad co-optation) i relationer till partners. 
9 IMP-gruppen (Industrial Marketing and Purchasing group) etablerades 1976 och har arbetat fram nätverks- och interak-
tionsansatsen. Se avsnitt 5.4. 
10 Alla typer av distribuerade system, där handlingar och aktiviteter utförs på olika nivåer och i olika kontexter för att nå mål 
torde bidra till en ökad volym koordination eller åtminstone en förändring i karaktär jämfört med ett slutet, väl sammanhållet, 
integrerat system. 
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ser, resultat, kompetens/kunnande och normer (Mintzberg, 1983, 1988). Dessa meka-
nismer berör kommunikation och kontroll, där informationssystem används som stöd. 

Koordination, kommunikation samt tid och rum 
Vid studier av koordination (som en del i organisering) är det viktigt att också studera 
kommunikation, vilket tidigare nämnts; särskilt vid ett explicit intresse för IT-system. 
Kommunikation och koordination kan till exempel avse förhållanden i tid och rum. 
Exempel på författare som betonar vikten av språk och kommunikation vid organise-
ring är: Cassell (1993), Goldkuhl (1996), Schiefloe och Syvertsen (1993) samt Winog-
rad och Flores (1986). Teorier kring koordination som specifikt stöd vid design av IT-
system har bland annat diskuterats av: Flores et al. (1988), Goldkuhl och Lyytinen (1982), 
Holt (1988), Ljungberg (1997), Winograd och Flores (1986) samt Winograd 
(1987). Winograd och Flores (1986) har fört fram ett teoretiskt perspektiv som grundar 
sig på lingvistik (se exempelvis Searle, 1969), med talakter såsom förfrågningar och 
åtaganden. Detta teoretiska perspektiv i tillämpning har bland annat mynnat ut i dator-
stödet the Coordinator. Ett talaktsteoretiskt perspektiv kommer till uttryck i avhand-
lingen genom perspektiv på IT-system och den affärsgeneriska modellen (avsnitt 5.6). 
Tiden och rummet är också viktigt att studera tillsammans koordination. Detta inte 
minst med tanke på att ökad konkurrens bidrar till att aktörer ofta söker att minimera 
dessa två faktorer. Allt högre krav på exakthet för varor och tjänsters förhållande till 
tid och rum blir också viktigt enligt exempelvis Cassell (1993, s. 18). Förhållandet 
mellan tid, rum och resurser kan också göras till föremål för studier och förändring11. 
IT-system bidrar till att etablerade uppfattningar om betydelsen av tid, rum, och för-
flyttningar (exempelvis i företagande) ifrågasätts och ger upphov till nya sätt och möj-
ligheter att organisera och koordinera. Det som nämns kring imaginära organisationer 
ovan är exempel på detta (Hedberg et al., 1994). 

En ökad koordinationsintensitet 
Utvecklingen tenderar att gå mot alltmer koordinationsintensiva organisationer, enligt 
bland annat Ahrne (1999), Malone och Crowston (1994, s. 102) samt Petrovic och 
Zsifkovits (1994, s. 487). Ett exempel på koordinationsintensiva organisationer är 
Mintzbergs (1983) adhockratier. Motiv som behandlas till varför mängden koordina-
tion ökar är att priset sjunker, bland annat utifrån ökad användning av IT-system som 
ersätter rent mänsklig koordination (Malone och Crowston, 1994). En intressant och 
kritisk fråga är dock om den mänskliga koordinationen ersätts; utförandet förefaller 
endast ändras. Initiativen till teknikens utförande av aktiviteter (användningen av arte-
fakter som agenter för koordinering) torde sannolikt fortfarande finnas i de mänskliga 
bakomliggande handlingarna och intentioner vid skapande av IT-system. 

Ett kunskapsbehov om koordination och informationssystem 
Ovan har jag fört ett resonemang kring behovet av att studera koordination både empi-
riskt och teoretiskt inte enbart inom företag utan också mellan företag tillsammans 
                                              
11 Här finns ett tydligt släktskap med Giddens Structuration Theory (ST) (exempelvis Giddens, 1984) och dess tillämpningar 
i IS/IT-sammanhang (se exempelvis Soares, 1998, s. 172 samt Walsham, 1993, s. 60 ff.). Soares använder ST för representa-
tion av egenskaper hos informationssystem, analys och design av de samma. Informationssystemens påverkan på handling, 
kommunikation, makt, resurser etc. belyses också. 
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med IT-system. Resonemanget ovan är också att se som en inledande karta över områ-
det, vilken kommer att förfinas i avhandlingen. Behovet av studier inom området base-
ras bland annat på bristen av explicit redovisade empiriska studier, teorins fokusering 
av företagsintern koordination utgående från en, åtminstone historiskt, hierarkiskt 
uppbyggd organisation samt den relativa avsaknaden av teoretiska och empiriska stu-
dier av informationssystem och IT-system vid organisering för koordinerande syften. 
Jag har också redovisat ett antal utsagor om en ökad koordinationsintensitet inom och 
mellan organisationer samt en tilltro till IT-system som medel för koordination vilka 
bör studeras närmare. I följande avsnitt uttrycks forskningsfrågor och syfte baserat på 
det kunskapsbehov jag identifierat. 

1.2 Forskningsfrågor 
Utifrån ovanstående resonemang och kunskapsbehov presenteras arbetets forsknings-
frågor. Forskningsfrågorna grupperas nedan i två huvudfrågor, vilka presenteras till-
sammans med tillhörande delfrågor. Delfrågorna är medel för att besvara huvudfrågor. 
Hur ser samspelet ut mellan koordination inom företag och mellan företag (relationer 
i nätverk)? 
! Hur sker koordination inom företag? 
! Hur sker koordination inom, och av, affärsrelationer mellan företag i nätverk? 
! Vilka koordinationshandlingar utförs för att skapa, upprätthålla, utveckla och 

eventuellt avsluta affärsrelationer? 
! Vem/vilka utför koordinationshandlingar? 
! Hur fördelas (implicit och explicit) koordinationshandlingar mellan aktö-

rer/utförare inom och mellan organisationer? 

Vilken roll har informations-/kommunikationshantering och informationssystem/IT-
system vid koordination? 
! Vilka typer av stöd ger informationssystem/IT-system vid koordinering (intra- 

och inter-organisatoriskt)? 
! Vilka typer av hinder ger informationssystem/IT-system vid koordinering (int-

ra- och inter-organisatoriskt)? 
De båda huvudfrågorna skall betraktas som ömsesidigt beroende och kunskap om sva-
ret på den ena gynnas av kunskap om den andra. Centralt är att den andra frågan förut-
sätter ett svar på den första. Relativt sett mer av min insats är placerad på den först-
nämnda huvudfrågan och tillhörande delfrågor. Min avsikt är här att hålla frågorna, 
liksom kommande syften, relativt enkla och övergripande till sin karaktär. Problemati-
sering utifrån dessa sker sedan successivt i teori- och empirikapitel för att slutligen 
knytas samman i avhandlingens avslutande kapitel i del V. 

1.3 Syfte och mål 
Med utgångspunkt i ovanstående forskningsfrågor följer avhandlingens syfte och mål. 
Huvudsyftet är att utifrån ett kombinerat företags- och nätverksperspektiv, beskriva 
och analysera koordination av handlingar inom, och av, affärsrelationer samt använd-
ning av informations- och IT-system. Detta för att uppnå följande mål: 
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! Primärt bidra till teoribildning kring koordination och informationssystem i int-
ra- (företag) och inter-organisatoriska (relationer i nätverk) sammanhang. 

! Genom teoribildning och empiriska exempel sekundärt bidra till organisationers 
utveckling genom att påvisa innehåll och karaktäristika hos koordinationshand-
lingar och tillhörande stöd för dessa handlingar. 

För att nå huvudsyftet utför jag bland annat följande aktiviteter, baserade på en 
flerteoretisk och empirisk utgångspunkt: 
! Beskriva och analysera koordination, dess innehåll och karaktäristika i relatio-

ner inom och mellan organisationer (dyad- och nätverksnivå). 
! Beskriva och analysera informationssystem och IT-system samt dess roll (som 

stöd och hinder) för aktörers utförande av koordinationshandlingar. 
Avhandlingens syfte präglas naturligt av den kontext där det vuxit fram inom – förhål-
landet till de institutioner jag funnits inom, Institutionen för datavetenskap (IDA; spe-
cifikt forskningsgruppen VITS) och Centrum för studier av människa, teknik och or-
ganisation (CMTO), och de två forskningsprojekt inom vilka delar av arbetet utförts. 

1.4 Avhandlingens relation till ämnesområdet informatik 
Inom ämnesområdet informatik12 är det viktigt att förstå organisering (inklusive struk-
turer, arbetssätt, rutiner/processer och dess verksamhetidéer) för att kunna utveckla 
verksamhetsnyttiga IT-system. Jag vill också påstå att koordinering i företag och nät-
verk samt kommunikation också är viktigt för att kunna utveckla IT-system. Kunskap 
om koordinering torde också kunna användas för att värdera IT-system (om det kan 
stödja viss koordination eller möjliggöra ny, utvecklad, koordination). Att känna till 
vilka koordinationsprinciper som finns inom IT-system (exempelvis standardiserade 
affärssystem) och hur den överensstämmer med i verksamhet önskade principer och 
mönster är viktigt för anpassningen dem emellan. 
Även andra ämnesområden, såsom organisationsteori och marknadsföring, kan som en 
bieffekt sannolikt nyttja delar av följande kunskapsutveckling. Detta eftersom studien 
innebär värdering och jämförelse av teori och ett ifrågasättande av etablerade koordi-
nationsmekanismer. Vidare innehåller också avhandlingen empiriska studier inom fö-
retag och mellan företag i nätverk. 

1.5 Avhandlingens relation till två forskningsprojekt 
Avhandlingsarbetet baseras delvis på och har bidragit till två forskningsprojekt. Båda 
projekten är finansierade av Näringslivs- och teknikutvecklingsverket (NUTEK13) och 
innehåller ett intresse för samverkan mellan företag i organisatoriska nätverk och an-
vändning av IT-system samt har både empiriska och teoretiska ambitioner. Dessa am-
bitioner är dock av olika vikt och karaktär i projekten, liksom tidsmässigt omfång, 
samt i vissa avseenden bredd och djup. I projekten har branschforskningsinstitut varit 
medaktörer. Involveringen av branschforskningsinstitut har i det förstnämnda projektet 
                                              
12 Ämnesområdet benämns informatik här, trots att den formella benämningen vid Linköpings universitet där denna avhand-
ling presenteras är informationssystemutveckling. Informatik är ett mer vedertaget och spritt begrepp, med sin grund i det 
ämne som tidigare benämndes ADB (för diskussion, se till exempel Dahlbom, 1996, s. 29 ff). 
13 Från och med 2001 omorganiserat under namnet ”Verket för innovationssystem” (VINNOVA). 
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nedan ”Samverkan och affärsutveckling i träkedjan” (SAIT), varit AB Trätek – Institu-
tet för träteknisk forskning och i ”Ny industriell samverkan” (NISAM), IVF Industri-
forskning och utveckling AB (tidigare Institutet för verkstadsteknisk forskning). 

1.5.1 Samverkan och affärsutveckling i träkedjan 
SAIT-projektet återfinns inom NUTEKs forskningsprogram Människa-Teknik-
Organisation (MTO-programmet) och delområdet inter-organisatorisk samverkan. Ur 
ett forskningsperspektiv kan syftet med projektet sammanfattas med att utveckla ökad 
kunskap om: 
! Inter-organisatoriskt lärande och inter-organisatoriska förändringsprocesser. 
! Inter-organisatorisk samverkan både på dyad- och på nätverksnivå. 
! Ökad kunskap om samband mellan inter-organisatorisk samverkan och interna 

verksamhetsprocesser samt arbetsorganisation. 
! Metoder och arbetsformer för inter-organisatorisk verksamhetsutveckling (inte-

grerad affärs-, IT- och kompetensutveckling) tillsammans med kunskaper om 
användning av dessa. (Axelsson et al., 1998, 2000) 

Denna avhandlings inriktning avser endast delar av ovanstående syften. Parallella av-
handlings- och forskningsintressen tillvaratas och uttrycks i projektet. Den empiri från 
SAIT-projektet som kommer till uttryck i denna avhandling återfinns i del III. 

1.5.2 Ny industriell samverkan 
NISAM är ett projekt inom ramen för NUTEKs forskningsprogram IT i verkstadsindu-
strin. NISAM leds av IVF och innehåller en rad olika delprojekt, varav jag tillsam-
mans med andra forskare drivit två delprojekt. Av praktiska skäl kommer jag i följande 
text benämna dessa två delprojekt med NISAM. Delprojekten har liknande inriktning 
och utgår från samma empiriska och teoretiska kärna. Syftet med projektet kan exemp-
lifieras med att utveckla ökad kunskap om: 
! Vilka principer för organisering (koordination etc.) som framträder som mer el-

ler mindre framgångsrika för företagande i affärsdrivande nätverk. 
! Lärande och samverkan i nätverksbaserade arbetsgrupper. 
! Hantering av krav på beställarkompetens i den horisontellt distribuerade och 

eventuellt outsourcade organisationen. 
! IT-systems stöd för och utveckling av koordination och lärande? (Hansson et 

al., 1999, 2000) 
Likt fallet med SAIT-projektet avser denna avhandlings inriktning endast delar av 
ovanstående syften. Även i detta projekt finns parallella avhandlings- och forsknings-
intressen. Den empiri från NISAM-projektet som kommer till uttryck i denna avhand-
ling återfinns i del IV. 

1.5.3 Likheter och skillnader mellan projekten 
Ovanstående projekt är lika varandra med avseende på dess flervetenskapliga karaktär 
och involvering av branschforskningsinstitut. Den flervetenskapliga prägeln i projek-
ten tar sig uttryck i utgångspunkter, bemanning och mål för projekten. Branschforsk-
ningsinstitutens roll i genomförd forskning har dock varit olika i de båda projekten. 
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Trätek har varit medsökande part och aktiv forskningspartner i SAIT-projektet. IVF 
har agerat mellanhand (mellan NUTEK och högskola/universitet), fördelat forsk-
ningsmedel, haft en övergripande ledningsfunktion och administration för olika 
delprojekt inom NISAM. De sistnämnda (IVF) har därmed inte haft en aktiv roll i 
genomförande av datainsamling, analys och relatering till befintlig kunskap vilket fö-
reträdare för Trätek haft inom SAIT-projektet. Graden av aktionsforskning har varit 
högre i SAIT-projektet än i NISAM (se också avsnitt 2.5.1). 

1.6 Avgränsning 
Arbetet har flera avgränsningar som kan relateras till empiri och teori. Empiriskt be-
handlar avhandlingen affärsdrivande företag och företrädesvis produktion av varor. 
Bland företagen finns en tyngdpunkt på små- och medelstora företag, även om större 
företag finns med i studien, kunder och leverantörer i verkstadsnätverket. Således är 
avgränsningar gjorda från icke-affärsdrivande organisationer och nätverk av större fö-
retag. De nätverk som studerats empiriskt är att se som avgränsade av mig som betrak-
tare. Denna avgränsning är därmed inte sammanfallande med den avgränsning enskil-
da aktörer i företagen gör i sin vardag, även om dessas nätverkshorisonter delvis styrt 
genereringen av empiri (en diskussion om avgränsning av nätverk förs i kapitel 5). 
IT-system studeras i första hand som ett organisatoriskt och verksamhetsnära fenomen. 
Med organisatoriskt och verksamhetsnära menas att IT-systemen studeras i sin naturli-
ga kontext och görs inte till ett isolerat fenomen för studier. Tekniska aspekter på sy-
stemen, såsom plattform och struktur berörs och hanteras, men fokuseras inte. I re-
spektive empirisk studie och i teori om informationssystem och IT-system finns också 
avgränsningar. Exempel på IT-system som inte studerats är produktionsnära system 
(eller moduler av system) hos medproducenter i tränätverket och verkstadsnätverket. 
Regelrätta utvärderingar av system har heller inte gjorts med avseende på användbar-
het etc. utan dess roll i samband med koordination har prioriterats. 
Avgränsning i teori finns eftersom jag bland annat väljer att inte behandla transak-
tionskostnadsteori och teori om ledarskap (som angränsar till koordination och per-
spektiv som imaginära organisationer). Jag närmar mig koordination från en organisa-
torisk horisont, snarare än en individorienterad. Sedan är individer förstås en central 
del i organisationer. Jag väljer inte heller att i större utsträckning studera makt, även 
om detta torde vara möjligt och intressant. Makt tillåts dock via IMP:s interaktionsmo-
dell (se Figur 7) komma fram samt induktivt där så är fallet ur exempelvis empiri och i 
relationer mellan aktörer. Jag väljer att diskutera makt som ett fenomen bland flera i 
samband med interaktion och koordination. Koordination behandlas heller inte på 
makronivå (branscher, nationer etc.). Rent ekonomiska värderingar och resonemang 
kring koordination och IT-systemanvändning samt egenskaper eller systemval görs 
inte heller. Jag utför ingen explicit granskning av respektive bransch som företagen 
och nätverken är del av. 
Begreppet styrning används ibland för att beskriva medel som används i organisationer 
för att få medarbetare att nå mål (se till exempel Bengtsson, Lind och Samuelson, 
2000, s. 5). Dessa resonemang är i flera avseenden likvärdiga med koordination. Jag 
avser inte att behandla fältet ekonomistyrning eller belöningssystem och liknande som 
styrmedel. Styrning innebär påverkan av aktörers handlingsutrymme (vidgning och 
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begränsning) och kan diskuteras etiskt och moraliskt ur ett flertal perspektiv. I denna 
avhandling konstaterar jag att så kan vara fallet; men utan att behandla det vidare. 
Vilket tidigare markerats har jag valt att studera organisatorisk koordination. Jag har 
inte studerat rent sociala aktiviteter (jämför med Gemeinschaft och Gesellschaft i av-
snitt 1.1). En organisation (ett företag) eller olika affärsrelationer (en kvasi-
organisation) i nätverk är de studerade domänerna. De olika domänerna innehåller där-
emot sociala samspel som studerats. 

1.7 Målgrupp 
Målgrupp och intressenter för denna avhandling är primärt forskare med intresse för 
utveckling och användning av informationssystem samt samspelet mellan organisering 
(särskilt koordinering) och informationssystem (användning av informationssystem i 
organisatoriska kontexter). Frågor kring organisering, vilka idag är allt mer samman-
bundna med tillvaratagande av informationssystemens möjligheter och undanröjande 
av dess hindrande eller begränsande effekt, belyses med olika organisatorisk räckvidd; 
inom företag, mellan två företag och i nätverk av företag. Kunskap om denna typ av 
organisering, med fokusering av koordination, torde kunna tilltala informatiker samt 
företagsekonomiskt intresserade forskare med såväl organisationsteoretiskt- som 
marknadsföringsintresse. Då denna avhandling är skriven på svenska gör detta naturli-
gen att resultaten i sin helhet blir tillgängliga för svenskspråkiga. Jag har valt att fort-
löpande publicera resultat från föreliggande arbete på engelska för att även nå interna-
tionella intressenter. Detta har alltså varit och kommer att vara en medveten strategi 
(se till exempel Axelsson, Goldkuhl och Melin, 2000; Axelsson, Melin och Goldkuhl, 
2001; Goldkuhl och Melin, 2001; Markgren och Melin, 2000; Melin, 1999; Melin och 
Axelsson, 2000, 2002). Dessa publikationer ses också som en viktig del i kvalitetssäk-
ringen av resultaten. 
Kvalificerade praktiker, med intresse för utveckling av verksamhet (inom och mellan 
organisationer) samt IT-system, är en sekundär målgrupp för denna studies resultat. 
Vad gäller den delmängd kvalificerade praktiker som återfinns inom de företag som 
medverkat i respektive studie har resultat från detta arbete delvis diskuterats mer mål-
gruppsanpassat i andra former och sammanhang. Inom respektive projekt där denna 
studie ingår finns också ett visst ansvar för publicering i branschtidningar och framträ-
dande vid praktikinriktade konferenser. 
Finansiärer till de projekt, i form av NUTEK, där studier genomförts inom är också en 
viktig del av målgruppen för avhandlingen. Även i dessa fall har dock resultatrapporte-
ring gjorts i andra former (läges- och slutrapporter) och sammanhang. 

1.8 Disposition 
Avhandlingen är på en övergripande nivå indelad i fem delar; arbetets utgångspunkter 
(Del I), teoretiska utgångspunkter och analys (Del II), empiri och analys av de i av-
handlingen ingående empiriska nätverken tränätverket (Del III) och verkstadsnätverket 
(Del IV) samt en avslutande presentation av resultat (Del V). Dessa delar tillsammans 
med ingående kapitel presenteras i Figur 1. 
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Figur 1 Disposition av avhandlingen – en översikt 

Figur 1 är att betrakta som en översikt och förenkling av avhandlingens delar, kapitel, 
avsnittens innehåll och relationer. Pilarna betecknar relationer mellan olika delar och 
skall för enkelriktade pilar respektive dubbelriktade pilar läsas som ”utgångspunkt för” 
respektive ”samverkande med”. I påföljande texter används korsreferenser också mel-
lan kapitel för att ge så tydliga hänvisningar som möjligt mellan olika resonemang. 
Relationer mellan kapitel undertrycks i den grafiska beskrivningen i Figur 1 med hän-
syn till läsbarhet. 
Detta kapitel 1 (inledning) tillsammans med kapitel 2 och 3 kring kunskapsutveckling 
utgör utgångspunkter för arbetet. I de två sistnämnda kapitlen redogör jag för den kun-
skapsutveckling som äger rum i, och utgörs av detta arbete. Dessa resonemang är upp-
delade i ett kapitel kring förhållningssätt, där bland annat forskning som form för kun-
skapsutveckling diskuteras. Detta gör jag tillsammans med redovisning av en syn på 
teori och metod, olika ansatser för att nå utvecklad kunskap, kvalitet, trovärdighet och 
etik. I kapitel 3 placeras tyngdpunkten på genomförande av kunskapsutveckling mer 
nära de empiriska fall och den teori som studerats. Val av fall, intervjupersoner samt 
insamlings- och analysmetoder är centrala delar i detta kapitel. 
Avhandlingens del II innehåller teoretiska utgångspunkter kring koordination (kapitel 
4), tillsammans med en genomgång av viktiga perspektiv och begrepp kring företag 
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och nätverk i kapitel 5. Kapitel 6 innehåller därefter teori kring fenomenet informa-
tionssystem. I samtliga kapitel finns en tyngdpunkt på att beskriva teorier, men jag 
genomför även viss värdering och analys. 
De empiriska studierna i avhandlingen återfinns i del III och IV. Två nätverk i träindu-
strin (kapitel 7 till och med 11) respektive verkstadsindustrin14 (kapitel 12, 13 och 14) 
har studerats. Varje del inleds med en introduktion till nätverket, följt av dess kärnfö-
retag samt dess medproducenter och relationer. 
Avhandlingens sista del utgörs av del V, resultat. I denna del återfinns en nätverksö-
vergripande, komparativ analys (kapitel 15) och ett slutsatskapitel i form av en utveck-
lad förståelse av koordination och informationssystem i företag och nätverk presente-
rad i vyer (kapitel 16). I det sistnämnda kapitlet utgår jag från befintlig teori, studerad 
empiri och mötet däremellan. Reflektion över resultat och genomförande följer slutli-
gen tillsammans med förslag till vidare forskning (kapitel 17). Bilagor är sedan en 
avslutande onumrerad del. 

1.9 Läsguide 
För att få en snabbare bild av avhandlingens innehåll än att ta del av helheten presente-
ras här några olika linjer att följa beroende på huvudintresse: 
! En överblick av arbetets bakgrund, uppläggning och resultat: kapitel 1, 3, 15 

och 16. 
! En överblick av arbetets bakgrund och teoretiskt dominerade innehåll: kapitel 1, 

2, del II och del IV. 
! Ett intresse för empiriskt baserade exempel och inspiration från trä- och 

verkstadsindustrin: kapitel 1, del III (inklusive bilaga 4), del IV och kapitel 15. 
 

                                              
14 Att beteckna nätverken med namn från en viss typ av industri är i sig problematiskt, då båda nätverken innehåller aktörer 
som inte har sin kärnverksamhet i trä- respektive verkstadsindustrin (till exempel ytbehandlingsföretaget ”Måleriet” (se 
avsnitt 7.3.2) och ”Logistikföretaget” (se avsnitt 12.3.5). Namnsättningen är att beteckna som ett uttryck för den bransch där 
merparterna av aktörerna var sin kärnverksamhet inom och har tillkommit ur ett pragmatiskt och pedagogiskt perspektiv. 
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2 Kunskapsutveckling – förhållningssätt15 
Kapitel 2 utgör tillsammans med kapitel 3 en redovisning av avhandlingens kunskaps-
utveckling med förhållningssätt och genomförande som två delar. I detta kapitel 2 pla-
ceras tyngdpunkten på mitt förhållningssätt till kunskapsutveckling bland annat med 
avseende på forskning som form för kunskapsutveckling, syn på de roller vilka teori 
och empiri kan anta vid kunskapsutveckling, olika ansatser för att utveckla kunskap 
samt aktionsforskning. 
Kapitlet innehåller också en karaktärisering av utvecklad kunskap, en diskussion kring 
abduktion, kvalitet, trovärdighet och etik. Efterföljande kapitel 3 innehåller sedan dis-
kussion och ställningstagande av mer empirinära karaktär. 

2.1 Forskning som form för kunskapsutveckling 
Forskning som form för kunskapsutveckling är inte en homogen företeelse; snarare 
tvärt om. Den kunskapsutveckling som detta arbete är en del av, liksom de ställnings-
taganden och personliga ståndpunkter vilka ligger till grund för genomförande och 
resultat, kan relateras till ett antal forsknings- eller vetenskapsteoretiska perspektiv. 
Mot bakgrund av detta följer mina reflektioner kring arbetets grunder, karaktär och 
ambition. Arbetet kan främst relateras till en hermeneutisk och kvalitativ forsknings-
tradition som kännetecknas av: förståelse, upptäckt av kända eller okända fenomen, 
sammanhang, hänsyn till egenskaper eller kategorier under genomförande, närhet till 
studiefältet, reflektion samt användning av parallella datainsamlingstekniker. Att ut-
veckla begrepp, innebörd, teser och teorier är vanliga syften för denna forskning. 
I diskussionen kring forskning som form för kunskapsutveckling inkluderar jag också 
synen på subjektivitet och objektivitet samt syn på forskarens roll. I linje med citatet 
nedan anser jag att det är omöjligt att som forskare inta en passiv åskådarposition, att 
utföra en objektiv studie av vad som de facto händer: 

The very idea of a situation means that we are not standing outside it and hence are able to have 
any objective knowledge of it. We are always within the situation and to throw light on it is a task 
that is never entirely completed. (Gadamer, 1975, s. 268-26916) 

Det förefaller snarare vanligt att jag som forskare delvis försöker återge men samtidigt 
tolkar vad andra, till exempel intervjupersoner i en organisation, själva har tolkat. 
Tolkning blir härmed ett centralt begrepp17. Intervjupersonerna kan i och med detta 
bidra med kunskap som mellanhand och komplettera vår förförståelse (Gummesson, 
1985, s. 41 ff.). Vi har ständigt ett perspektiv på det vi ser; och själva seendet i sig är 
omöjligt att helt skilja från perspektivet (Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 49). Per-

                                              
15 Detta kapitel baseras delvis på min tidigare licentiatavhandling (Melin, 1998, s. 13 ff.) där resonemang avseende forsk-
ningsansats och teori av övergripande karaktär förs. Utveckling och i förekommande fall omprövning av tidigare ställnings-
taganden har emellertid varit centrala inslag i arbetet. Detta visas exempelvis i utvecklingen och till viss del i omprövningen 
av aktionsforskning, triangulering och arbetets relation till Grounded Theory. Vissa av dessa omprövningar är en konsekvens 
av mötet med den specifika empirin. Andra omprövningar har tillkommit genom vidare studier av vetenskapsteori. 
16 Citerad i, och diskuterad av Winograd och Flores (1986, s. 29). 
17 Tolkning innebär att ange betydelser av att se något som något – att försöka tyda tecken (Ödman, 1979, s. 44). 
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spektivet och vår riktade uppmärksamhet påverkas också av annan bakgrund såsom 
metoder, regler, värderingar, dolda antaganden (Rolf, 1995, s. 63) samt teorier (Wal-
sham, 1993, s. 6). Den riktade uppmärksamheten, mot exempelvis vissa problem och 
lösningar, påverkas av vad som kan kallas för tankestil. Tankestilen är ett intellektuellt 
förhållningssätt, en beredskap att tänka i vissa kategorier. En tankestil är ett kollektivt 
fenomen (Fleck, 193518) liksom ofta vårt intersubjektiva samförstånd kring betydelser 
(Ödman, 1979, s. 44). 
Ovanstående ställningstaganden kan anses som typiskt för hermeneutiken. Dessa ställ-
ningstaganden överensstämmer också med en socialkonstruktivistisk utgångspunkt (se 
exempelvis Berger och Luckmann, 1967). Erkänner vi tolkningens centrala roll vid 
bedrivande av forskning förefaller det också viktigt att bli medveten om sin förförstå-
else och därigenom undvika vissa av de begränsningar denna utgör för vårt tänkande – 
utan att tro att vi kan bli fria från all förförståelse och fördomar (Winograd och Flores, 
1986, s. 30). Människor använder också sin förförståelse för att skapa betydelser (Öd-
man, 1979, s. 49) – vilket gör förförståelsen till en tillgång. Konsekvensen av detta 
blir, enligt ovan, att en fullständigt objektiv verklighet aldrig kan fångas (Denzin och 
Lincoln, 1994, s. 2). Ytterligheten av detta blir att det inte finns objektiva19 observa-
tioner, endast observationer socialt belägna i den observerande och den observerades 
värld (ibid., s. 12). Dessa reflektioner kan också relateras till framväxten av teorier: 

[…T]here is no objective reality which can be discovered by researchers and replicated by others 
[…] Our theories concerning reality are ways of making sense of the world and shared meanings 
are a form of intersubjectivity rather than objectivity. (Walsham, 1993, s. 5) 

Utifrån detta citat menar jag att det inte finns en given verklighet att observera på ett 
givet sätt, med en given (upprepbar) slutsats (en viss teori). Intersubjektivitet i betydel-
sen att dela meningar om exempelvis regler och resultat kan vara en framkomlig ansats 
(Molander, 1990). Det borde dock finnas anledning att studera en del av de ideal som 
ibland förknippas med objektivitet (tydlighet, noggrannhet etc.). Jag avser inte att 
överge sådan strävan som att vara saklig genom att redovisa perspektiv, antaganden 
och utgångspunkter som ligger till grund för studier (Lundahl och Skärvad, 1992, s. 
71). Jag ser det således som ett eftersträvansvärt mål att reducera icke önskvärd sub-
jektivitet (till exempel subjektivitet som resultat av oreflekterad förförståelse eller 
svagt underbyggda utsagor), men med respekt för att ett eget, liksom andras, perspek-
tiv finns där. Detta gör att en fullständig objektivitet i betydelsen opartiskhet, fullstän-
dig upprepbarhet och ett åskådarperspektiv, blir omöjlig. Forskning är och förblir en 
icke värdefri process som är interaktiv i den mening att den påverkas av forskarens 
egen historia, uppfattningar och värderingar (Denzin och Lincoln, 1994, s. 3). Forska-
rens uppfattningar och värderingar, vilka kan komma till uttryck i en tankestil enligt 
ovan, präglas i sin tur av förekommande intersubjektiva tolkningar och ställningsta-
ganden i exempelvis ett forskarkollektiv (grupp, projekt, tradition etc.). 
Vad som ovan nämnts kring tolkning, objektivitet, subjektivitet och rollen som forska-
re kan jämföras med, och i flera fall betraktas som ytterligheter i förhållande till, nyck-
                                              
18 Ur: Engwall (1999, s. 79). 
19 ”Objektiv” och ”objektivitet” är icke entydiga begrepp (Molander, 1990). Objektivitet kan exempelvis relateras både till en 
undersökning och en framställning. Vanliga betydelser är att något är ”sakligt korrekt”, ”opartiskt och icke missvisande” eller 
”icke otillbörligt påverkat av utomvetenskapliga åsikter, målsättningar och värderingar.” (ibid., s. 248 f.). 
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elord i positivistiska forskningstraditioner. Exempel på nyckelord är fakta, förutsägel-
ser, objektivitet, avbildning och sanning (Lundahl och Skärvad, 1992, s. 41 ff.). 

2.1.1 Forskningsteoretiskt perspektiv 
Jag har klassificerat föreliggande arbete som tillhörande en kvalitativ, tolkande, forsk-
ningstradition. Syn på subjektivitet och objektivitet samt synen på forskning som en 
icke värdefri process är såväl ett forskningsteoretiskt som personligt ställningstagande. 
Min egen historia som person, mina uppfattningar, således också tankestil och värde-
ringar samt tidigare forskning är sammanvävt med föreliggande arbete. Dessa aspekter 
påverkar också referensramen med avseende på tillvägagångssätt vid kunskapsutveck-
ling, val av teorier som grund för arbetet samt arbetets resultat. För att nyansera den 
potentiella skevhet detta kan medföra väljer jag att presentera ett antal alternativa 
forskningsansatser, för att sedan markera ett ställningstagande och en klassifikation av 
denna studie i förhållande till detta. Ambitionen till triangulering (se avsnitt 3.3.1) syf-
tar också till att nyansera den process och det resultat min kunskapsutveckling utgör. 
Jag har strävat efter att reducera negativa sidor hos intersubjektivitet i tolkning och 
ställningstaganden; till exempel risker för grupptänkande20 (Janis, 1972), i föreliggan-
de arbete. Samtidigt har jag sökt vägar att försöka nyttja den positiva potential inter-
subjektivitet och gemensamma referens- och tolkningsramar samt dess uttryck i meto-
der och modeller kan utgöra. Min tankestil har präglas av de forskningsmiljöer jag till-
hör, de aktuella forskningsprojekten SAIT och NISAM samt forskningstraditionen 
inom informatik som ämne. Jag uppfattar emellertid att olika aktörer och miljöer som 
räknats upp i sig inte representerar en tankestil utan flera, vilket kan utgöra en styrka. 
Aktörer i de forskningsprojekt inom vilka ramar föreliggande arbete utförts represente-
rar ett flertal olika ämnen och discipliner, såsom exempelvis företagsekonomi med 
inriktning mot organisationsteori, företagsekonomi med inriktning mot marknadsfö-
ring samt lärande och industriell organisation. Detta är också särskilt tydligt i den kon-
stellation av forskare med olika bakgrund som utgör CMTO. Utbyte med forskare och 
forskning från andra ämnen och lärosäten/institut21 än det egna kan tillsammans med 
en öppenhet till litteratur och teorier från flera områden ses som handlingar för att re-
ducera potentiellt negativa effekter av intersubjektivitet och en konform tankestil. Det-
samma gäller också deltagande och exponering av resultat vid nationella och interna-
tionella konferenser samt möten med praktiker inom ramen för forskningsprojekten. 
Med dessa handlingar torde en potentiell risk med intersubjektivitet istället kunna vara 
en dylik styrka. Jag värderar intersubjektiv giltighet högt som en del i forskning med 
god kvalitet (se Müllern och Stein, 1999, s. 191). 
De forskningsteoretiska perspektiv som redovisats i detta och föregående avsnitt är väl 
relaterade till synen på och användningen av olika teorier. Tre olika användningssätt 
för teorier presenteras i avsnitt 2.2. 

                                              
20 Samt dess negativa konsekvenser i form av exempelvis ”för givet tagande” och blockerande förförståelse. 
21 Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Stockholm universitet och Handelshögskolan i Göteborg samt industriforsk-
ningsinstituten IVF och Trätek. 
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Vetenskapssyn 
I det forskningsteoretiska perspektivet inkluderar jag också vetenskapssyn. Enligt Tör-
nebohm (1976, s. 2 ff.) innehåller en vetenskapssyn följande: 
! Det egna fältets relationer till angränsande forskningsfält, 
! forskningsfältets relation till verksamhetsfält utanför vetenskapens värld, 
! skolbildning inom eget forskningsfält samt 
! idéer om god och dålig forskning inom forskningsfältet. 

Väljer jag att ta utgångspunkt i innehållet i vetenskapssynen enligt Törnebohm och 
kort positionera detta arbete så finner jag att arbetet har stora beröringspunkter med 
forskningsfält/ämnesområde såsom företagsekonomi med inriktningarna organisation 
och industriell marknadsföring. Arbetet kännetecknas av, vilket tidigare nämnts, en 
öppenhet mot dessa ämnes- och forskningsområden. Ett motiv till detta är att jag anser 
att dessa områden kan bidra både generellt till informatikområdet och i synnerhet till 
mitt arbete. Arbetets relation till verksamhetsfält utanför akademin blir: organisations- 
och verksamhetsutveckling samt utveckling av IT-system. Vad gäller skolbildning 
inom det egna forskningsfältet kan Ilvari och Hirschheim (1996, s. 552 f.) vara till 
hjälp för positionering. Jag finner utifrån författarnas resonemang beröringspunkter 
med synen på IT-system som tekniskt implementerade sociala system och samtidigt en 
artefakt eller ett verktyg (en kombination av ett socialt och tekniskt perspektiv). I min 
studie finns också inslag av både individuell orientering och kollektiv sådan med avse-
ende på personer och grupper av personer. Vidare ses organisationer som socialt kon-
struerade och subjektivitet och intersubjektivitet är viktiga inslag (se Ilvari och 
Hirschheim, 1996, s. 558). Den sista punkten i Törnebohms (1976, s. 2 ff.) beståndsde-
lar i en vetenskapssyn utgörs av uppfattningen om god och dålig forskning inom 
forskningsfältet. Här finner jag det svårt att generellt uttala mig om vad som är bra och 
mindre bra. Kunskap om syfte samt forsknings- och tillämpningsdomän förefaller vik-
tigt för att kunna bedöma vad som är ”bra” eller ”dåligt” inom forskning. Vad som där 
kan vara intressant att bedöma utan att explicit använda begreppen ”bra” eller ”dåligt” 
är de diskussioner om kvalitet i forskning som förs av bland annat Glaser och Strauss 
(1967) samt Gummesson (1985) och behandlas i avsnitt 2.6. 

2.2 Teori för kunskapsutveckling 
Användningen av teori vid kunskapsutveckling kan ske på ett antal olika sätt och vid 
olika tidpunkter i förhållande till förekommande empiriska studier. Sättet och tidpunk-
ten för teorianvändning eller inblandning och dess förhållande till empiri är mycket 
omdiskuterat. Att se argumenten för respektive emot deduktion eller induktion i ljuset 
av detta är fullt möjligt, även om diskussioner kring dessa två ideal inte sällan tenderar 
att föras på en till synes överdriven idealtypisk nivå. Ur ett pragmatiskt perspektiv fö-
refaller skillnaderna vara mindre. Flera möjliga perspektiv på, och användningsformer 
för teorier i samband med genomförandet av fallstudier blir viktiga att reflektera över i 
detta arbete. Vid genomförande av fallstudier i organisationer kan vi, enligt Walsham 
(1995, s. 76), identifiera tre typer av användning för teorier; i rollen som: 
! Initial guide till utformning och datainsamling, 
! del av en iterativ process bestående av datainsamling och analys samt 
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! del av slutmålet för forskningen. 
Jag kommer nedan att presentera dessa tre typer av teorianvändning. Samtidigt relate-
ras det arbete som genomförts i denna studie till användningstyperna. Syftet med detta 
är att positionera föreliggande arbete gentemot etablerade perspektiv och forsknings-
ansatser, i linje med vad som nämnts kring Törnebohms (1976, s. 2 ff.) redogörelse för 
innehållet i en vetenskapssyn. 

2.2.1 Teori i rollen som initial guide till utformning och datainsamling 
I det fall teorier används som initial guide vid kunskapsutveckling kan vi identifiera 
vissa fördelar med detta, till exempel att studien kan genomföras med visst fokus och i 
stor utsträckning baseras på resultat från tidigare forskning; se Yin (1994, s. 27). En 
teori eller en uppsättning teorier kan fungera som en katalysator exempelvis vid ge-
nomförande av organisation eller organisering (Pettigrew, 1987, s 468). Detta tillväga-
gångssätt kan emellertid också innebära nackdelar; faran med att forskaren endast ser 
det teorierna står för (Walsham, 1995, s. 76) och använder de begrepp och kategorier 
som presenteras i teorin. Glaser och Strauss (1967, s. 253) är påfallande tydliga i sitt 
sätt att beskriva denna fara genom att rekommendera forskare att inte läsa all litteratur 
innan påbörjandet av empirisk forskning eftersom de anser att detta ökar sannolikheten 
att förstöra forskarens potential som teoretiker22. Gummesson (1985, s. 39 ff.) diskute-
rar detta fenomen under benämningen blockerande förförståelse (kunskaper och för-
hållningssätt som i någon mening är starkt selektiva och binder en person vid ett visst 
paradigm samt tillhörande teorier, metoder och modeller och har funktionen av en för-
dom). Att utgå från teorier är därmed både ett sätt att se och att inte se (Walsham, 
1993, s. 6), likt ett öppnande eller slutande perspektiv. En högre medvetenhet om egen 
förförståelse och sin selektiva perception, eller tankestil om jag väljer ett tidigare in-
troducerat begrepp, är ett råd Gummesson (1985, s. 41) presenterar för att motverka en 
blockerande förförståelse. De strategier jag tidigare redovisat för att öka medvetande-
graden om egen tankestil gäller således också motverkan av blockerande förförståelse. 

2.2.2 Teori – del av en iterativ process med datainsamling och analys 
I det fall teorierna är en del av en iterativ process bestående av datainsamling och ana-
lys enligt punkt två ovan kan tillvägagångssättet liknas vid det som förespråkas vid 
användning av Grounded Theory. Se till exempel Glaser och Strauss (1967); Strauss 
(1987); Strauss och Corbin (1990). Denna iterativa process kallas ibland abduktion 
enligt Alvesson och Sköldberg (1994, s. 42). Den iterativa processen kan innebära att 
ursprungligt använda teorier kan expanderas, revideras eller överges helt och hållet i 
ett senare skede av en studie. 

2.2.3 Teori – del av slutmålet för forskningen 
Den tredje och sista användningstypen som identifieras ovan innebär att produkten av 
fallstudien till exempel är begrepp, konceptuella ramverk, påståenden eller teorier. 
Även i denna användningstyp kan tydliga paralleller med Grounded Theory och dess 
slutmål att generera teorier göras (se vidare nedan). Vid en positionering av mitt arbete 
                                              
22 Det förekommer dock en variation av styrkan i detta argument hos bland annat företrädare för Grounded Theory. Min 
tolkning av Glaser och Strauss (1967), Strauss (1987) samt Strauss och Corbin (1990) är att de sistnämnda har en mer öppen 
attityd till att låna kategorier och läsa litteratur tidigt vid forskningsarbete. 
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i relation till ovanstående tre typer av användning eller roller för teorier framkommer 
mönstret i avsnittet nedan. 

2.2.4  Roller för teorier i föreliggande arbete 
Nedan följer en relatering av de roller teorier har i föreliggande arbete till genomgång-
en enligt Walsham (1995) ovan. 

Detta arbete: teori som en initial guide till utformning och datainsamling 
I detta arbete har jag genomfört studier av teorier, och inspirerats av dem, både före, 
under och efter de empiriska studierna – detta innebär att teorierna, medvetet och 
omedvetet, påverkat utformningen och genomförandet av de empiriska studierna. Ett 
konkret exempel på medveten påverkan är vid utformningen av intervjuguider (se ex-
empel inom SAIT-projektet, bilaga 1) då bland annat de olika faserna i en affärs- och 
interaktionsprocess (se exempelvis Axelsson, 1996b och Goldkuhl, 1998) utgjort en 
guide och en checklista för att hantera möjliga intervjufrågor längs en verksamhets-
process i utbytet mellan kund och leverantör. Detta gäller också frågor kring koordina-
tion enligt bland annat Malone och Crowston (1994), Mintzberg (1983, 1988) samt 
Weiseth (1993). Med teorier som utgångspunkt har jag en kumulativ ansats och bygger 
vidare på forskning inom området för att nå en utökad förståelse för det studerade. Det 
är trots detta min ambition att inte låsa mig i för stor utsträckning till existerande teori-
er, utan att genom empiriska studier nyfiket söka efter fenomen, begrepp och kategori-
er som inte nödvändigtvis återfinns i existerande och kända teorier – utan tvärtom kan 
innebära omvärdering och komplettering av dessa. Denna strävan mot öppenhet till 
empiriska iakttagelser markeras genom arbetets öppna forsknings- och intervjufrågor 
och en teorigenererande ansats. Öppenheten har också kommit till uttryck i att respon-
denter i de studerade nätverken har rekommenderat andra respondenter och medver-
kande företag (se avsnitt 3.2). 

Detta arbete: teori som del av iterativ process av datainsamling och analys 
Teorierna har som tidigare nämnts påverkat genomförande och analys i studien. Den 
växelverkan som tillåtits mellan teori och empiri kan jämföras med abduktion. Motivet 
till detta tillvägagångssätt överensstämmer med de argument som anges av Alvesson 
och Sköldberg (1994): vad som i realiteten används vid forskning är en kombination 
av utgångspunkter från empirisk data och teoretiska föreställningar – inte antingen el-
ler (se vidare i avsnitt 2.3.5). 
Figur 2 visar den iterativa process av datainsamling och analys som förekommer i fö-
religgande arbete. De abduktionssteg som avbildas i figuren visar den växelverkan 
mellan teori och empiri (inklusive insamling/generering och analys) som fortlöpande 
ägt rum i studien. Växelverkan förekommer ett antal gånger per fallstudie och bidrar 
till exempel till den successiva utformningen av avhandlingens teoretiska referensram 
och slutligen teser kring koordination inom och mellan organisationer samt dess före-
kommande stöd av informationsteknik. Figuren visar också att förhållandet mellan 
mitt arbete med analys av empiriska data från fallstudier (beskrivs i kapitel 3) och 
framväxande teori förändrats över tiden. 
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Figur 2 Studiens forskningsansats: en pendling mellan empiri och teori likt abduktion 

Som stöd för identifiering av empiriska regelbundenheter och ett exempel på tillämp-
ning har, liksom i design av intervjuguiden ovan, den affärsgeneriska modellen, IMP:s 
interaktionsmodell samt exempelvis inspiration av koordinationsteori använts. Detta är 
en användning av teori som ger stöd för analys och kan betraktas som ett komplement 
av så kallade lånade kategorier enligt Grounded Theory. Denna teorigenerering på em-
pirisk grund är starkt kopplad till synen på teorier som slutmål för forskningen som är 
den tredje och sista användningstypen för teorier i fallstudier enligt ovan, och följande 
beskrivning. Notera att SAIT-projektet haft en mer tydlig fokusering av att generera 
direkt praktisk nytta än NISAM-projektet (se avsnitt 2.5.1). 

Detta arbete: teori som en del av slutmålet för kunskapsutvecklingen 
Den tredje och sista användningstypen som identifieras av Walsham (1995, s. 76) in-
nebär att produkten av fallstudien exempelvis är begrepp, konceptuella ramverk, på-
ståenden eller teorier. Slutmålet för Grounded Theory (Glaser och Strauss, 1967) kan 
jämföras med denna användningstyp. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994, s. 88) 
finns två typer av grundade teorier som slutmål: substantiella teorier och formella teo-
rier. De substantiella teorierna kan betecknas som ett första steg mot de formella och 
är relaterade till ett begränsat empiriskt fält. De formella teorierna har en högre ab-
straktionsnivå och är relaterade till ett konceptuellt område. De sistnämnda kan vara 
baserade på tidigare teori. Jag uppfattar att vad som ovan kallas substantiella teorier 
skulle underkännas av den positivistiska forskningstraditionen på grundval av sin be-
gränsade statistiska generalitet23 och ”ofärdiga” karaktär. Teoribegreppets betydelse i 
mer hermeneutiska traditioner skiljer sig därmed från dess betydelse i positivistiska 
sådana. Det behöver med andra ord inte vara ”grand theories” för att kallas teorier en-
ligt en hermeneutisk forskningstradition. 
Viktigt är också att minnas teorins begränsningar som förutsättning, process och resul-
tat av forskning. Begränsningar hos teorier beskrivs väl av Morgan (1993) i termer av 
att det inte finns en enda teori som kan ge oss ett totalperspektiv och ingen teori som är 
en korrekt teori för att strukturera det vi gör. Teori kan däremot ha en praktisk funktion 
vid arbete både i forskningssammanhang och vid bedrivande av annan verksamhet. 

                                              
23 Vad gäller generalitet är det, enligt Walsham (1993, s. 14), epistemologiska ställningstaganden som avgör om det är intres-
sant att tala om statistisk generalitet eller ej. Baserat på mina ställningstaganden finns ingen ambition att uppnå statistiskt 
generella resultat, utan snarare analysiskt generaliserbara resultat. Med detta menas att det finns en rimlighet och en slagkraft 
i resultat som bygger på genomförda fallstudier och studier av teori. 

Fallstudier Fallstudier -- empiriempiriFörförståelseFörförståelse

Teori somTeori som
förutsättningförutsättning

Framväxande teoriFramväxande teori

Iterativ analysIterativ analys UtveckladUtvecklad
(för)förståelse(för)förståelse

Praktisk nyttaPraktisk nytta

Teori somTeori som
resultatresultat
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2.3 Ansatser för kunskapsutveckling 
Vid genomförandet av studier finns en mängd ansatser att tillgå24. Det är svårt att påstå 
att en forskningsansats är rätt eller fel, det är snarare lämplighet och överensstämmelse 
med syfte, forskningsfråga, resurser, tillgång av fall, praxis inom forskningsfältet samt 
personliga värderingar och ställningstaganden som avgör valet. Nedan presenteras ett 
antal olika forskningsansatser innehållande begrepp som av många betraktas som mot-
poler eller ytterligheter. I enlighet med uppräkningen av olika forskningsansatser re-
dovisar jag mina ställningstaganden för var och en av dessa nedan. Med ställningsta-
gande avser jag den beskrivning av ansats som närmast motsvarar det som ligger till 
grund för studiens syfte, genomförande och förväntade resultat. 
Kvalitativ eller kvantitativ forskning är två välkända och omdebatterade forskningsan-
satser och ideal25. Betraktar jag ytterligheterna i ansatserna så kännetecknas de av 
bland annat av nedanstående drag. Kritik mot denna polarisering presenteras också. 

2.3.1 Kvalitativ ansats 
Begreppet kvalitativ forskning är inget entydigt begrepp, utan har olika innebörd i oli-
ka sammanhang. Ett försök till en grundläggande definition av den kvalitativa ansatsen 
ges av Denzin och Lincoln (1994, s. 2): 

Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretive, naturalistic approach to its 
subject matter. […] qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to 
make sense of, or interpret, phenomena in terms of the meaning people bring to them. 

Den kvalitativa ansatsen erkänner en öppen, mångtydig empiri och utgår i hög ut-
sträckning från studiesubjektens perspektiv (Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 10 f.). 
Själva begreppet kvalitativ står för kvaliteter, egenskaper eller framträdande drag hos 
ett fenomen eller en företeelse (Repstad, 1993, s. 8). Arbeten i linje med den kvalitati-
va ansatsen innehåller ofta rika eller täta beskrivningar av området som är aktuellt för 
studien, då det anses vara värdefullt för förståelse av helheter (Denzin och Lincoln, 
1994, s. 6). Att beskriva händelser (berättelser) görs för att de visar skapande av me-
ning och syftar till att ge läsaren insikter som kan stödja förståelsen av andra situatio-
ner (Jönsson, 1991, s. 377). Målen för denna typ av forskning är, i linje med det kvali-
tativa begreppets innebörd, ofta att upptäcka eller identifiera icke kända eller otill-
fredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder (Svensson och Starrin, 
1996). Vissa typer av frågor brukar också associeras med denna forskningsansats. Frå-
gorna innehåller ofta begrepp såsom ”innebörd”, ”kännetecken”, ”handlar om”. Ana-
lysprinciper är ofta inriktade på induktion och abduktion (se avsnitt 2.3.5). Upptäckter 
gäller ofta variationer och strukturer hos olika företeelser, innebörder och dess egen-
skaper. Mätning i termer av kvantitet, antal, intensitet eller frekvens är inte särskilt 
vanliga (Denzin och Lincoln, 1994, s. 4). 

                                              
24 Detta avsnitt innehåller inte en fullständig översikt av forskningsansatser, utan är ett urval av ansatser och begrepp för att 
göra föreliggande arbetes ansatser för kunskapsutveckling tydlig och begriplig. 
25 Notera att framställningen baseras på författare jag uppfattar som i huvudsak förespråkande kvalitativa ansatsers fördelar. 
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2.3.2 Kvantitativ ansats 
En kvantitativ ansats utgår i högre grad från forskarens idéer om vilka dimensioner 
och kategorier (en viss förkategorisering) som skall stå i centrum (Alvesson och 
Sköldberg, 1994, s. 10 f.). Redovisning av resultat från arbeten i linje med den kvanti-
tativa ansatsen innehåller ofta matematiska modeller och tabeller, baserade på statistik, 
samt grafer. Kvantitativ forskning kan exempelvis genom användning av matematiska 
uttryck innehålla en annan typ av rikedom (kraftfullhet i uttryck) genom sin använd-
ning av mer formaliserade uttryck. Målen för denna typ av forskning är ofta att under-
söka hur på förhand definierade företeelser och dess egenskaper samt innebörder för-
delar sig i en studerad population. Vissa typer av frågor brukar även associeras med 
den kvantitativa forskningsansatsen. Frågorna innehåller ofta begrepp såsom ”sam-
band” (mellan olika variabler) och ”förekomst” (av ett objekt i mindre eller större om-
fattning i del av population etc.). Upptäckter gäller sannolikt samband mellan olika 
företeelser, egenskaper och innebörder. Sambandet mellan variabler kan ofta mätas 
och analyseras (Denzin och Lincoln, 1994, s. 4). 

2.3.3 Polarisering av kvalitativ och kvantitativ ansats 
Kritik mot tudelningen och polariseringen av kvalitativ och kvantitativ ansats finns 
bland annat hos Alvesson och Sköldberg (1994, s. 10 f.) och Engwall (1999, s. 82). 
Alvesson och Sköldberg (1994) menar istället att ontologi och epistemologi är viktiga-
re att diskutera tillsammans med en genomtänkt överordnad forskningssyn. Gränserna 
mellan ansatserna är inte heller tydliga. Det är nästan omöjligt att i en kvalitativ ansats 
utelämna kvantitativa uppgifter såsom mängdangivelser och tal – att kvantifiera är 
centralt i mänskligt tänkande. Det är den systematiska användningen av mängdangi-
velser och tal som skiljer den kvantitativa ansatsen från den kvalitativa (Repstad, 1993, 
s. 8). Båda forskningsansatserna tar individers synpunkter i beaktande. Vad som skiljer 
ansatserna åt är att den kvalitativa ansatsen och den kvalitativt inriktade forskaren ofta 
anser att hon/han kan och behöver komma närmare aktörens synpunkter och perspek-
tiv genom att till exempel intervjua och observera (Denzin och Lincoln, 1994, s. 5). 
Aktörers synpunkter och perspektiv är en relevant del i att förstå empiri i denna studie. 
Att frilägga mening i syfte att förstå exempelvis olika handlingar och perspektiv är 
naturliga inslag i denna typ av forskning. (Ödman, 1979, s. 46 ff.). Ytterligare en typ 
av tolkning är att tilldela mening, här finns moment av förklaring (ibid.). 
Ytterligare ett problem med tudelningen mellan kvalitativ och kvantitativ ansats fram-
kommer vid studier av begreppet samband. Det nämns i anslutning till en kvantitativ 
ansats, men kan även relateras till den kvalitativa. Samband kan vara av olika karaktär 
och studeras på olika sätt. Se vidare avsnitt 2.3.6. 

2.3.4 Detta arbete – en kvalitativ ansats 
Föreliggande arbete kännetecknas av en kvalitativ ansats. En central del av forsknings-
frågorna riktar sig mot att upptäcka och identifiera koordinerande och koordinerade 
handlingar och tillhörande informationshantering (exempelvis med stöd av IT-system). 
Detta kan kopplas till nyckelbegrepp som återfanns ovan, såsom ”innebörd” och ”kän-
netecken”. En av utgångspunkterna i arbetet är studiesubjektens perspektiv på relatio-
ner, samverkan, verksamhets- och systemförändringar – tillsammans med relevanta 
teorier. Presentation av studiens resultat kan relateras både till den kvalitativa ansatsen 
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(rika beskrivningar av empiri) och den kvantitativa ansatsens kännetecken (använd-
ningen av olika graftekniker exempelvis vid verksamhetsdiagnos, dock utan att uttalad 
kvantifiering förekommer). Här är jag, vilket tidigare nämnts, kritisk mot den enkla 
delningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning som förekommer. Flera insam-
lingstekniker har också nyttjats för att generera data på plats, nära, i interaktion med, 
aktörer i aktuella organisationer och affärsrelationer. 
Mina tolkningar i studien innehåller både friläggande och tilldelande av mening enligt 
ovan. Friläggande av mening för att exempelvis förstå respondenters syn på affärsrela-
tioner, aktiviteter och IT-system. Rekonstruktion av mål och strategier för såväl intern 
verksamhet som inter-organisatorisk dylik kan också räknas som friläggande av me-
ning. Tilldelande av mening återfinns i analys av samband mellan olika orsaker och 
effekter vid etablering av affärsrelationer. Vid tilldelande av mening har kontroll av 
autencitet av detta meningsskapande med aktörer från medverkande företag (vid semi-
narier/möten och andra diskussioner) varit en viktig aktivitet (se avsnitt 3.3.2). 

2.3.5 Induktion vs. deduktion via abduktion 
Induktion förknippas med att utifrån empiriska data generera beskrivning eller teorier; 
eller mer generellt: slutledning från det individuella till det allmänna (Føllesdal, 
Walløe och Elster, 1993, s. 48). De utvecklade teorierna avser att förklara ett studerat 
fenomen; se till exempel Halvorsen (1992, s. 15); Lundahl och Skärvad (1992, s. 41). 
Den kritik som kan framföras mot induktion, vilket görs av bland annat Popper (ur: 
Føllesdal, Walløe och Elster, 1993, s. 84 ff.), är att den innehåller vissa logiska svårig-
heter. Det är till exempel svårt att försvara att kunskap och erfarenhet vi erhållit utifrån 
upprepade händelser gäller för händelser vi inte har någon erfarenhet av (ibid.; Mül-
lern och Stein, 1999, s. 189). Detta identifieras som en generalitetsproblematik, vilken 
behandlas i avsnitt 3.6 kring fallstudier. 
Deduktion innebär schematiskt att från hypoteser (det vill säga antaganden eller påstå-
enden vi inte vet är sanna eller falska) härleda logiska konsekvenser för att pröva hy-
potesen, alternativt för att förutsäga eller förklara något (Føllesdal, Walløe och Elster, 
1993, s. 59 ff.) – ett klassiskt vetenskapligt ideal. En deduktiv ansats utgår med andra 
ord från en generell regel eller kunskap och använder denna för att förklara ett enskilt 
fall (Alvesson och Sköldberg, 1994). Vidare anses den deduktiva ansatsen undertrycka 
beskrivningar av underliggande mönster och tendenser (ibid.). Kunskapsutvecklingen 
riskerar också att bli sluten till etablerad teori, eftersom teorin anses kunna beskriva 
alla förekommande empiriska fenomen (Müllern och Stein, 1999, s. 189). 
Emellertid kan viss kritik också riktas mot att använda ytterligheterna induktion och 
deduktion. Alvesson och Sköldberg (1994, s. 42) anser att ansatserna ovan ofta betrak-
tas som uteslutande alternativ vid forskning – det vill säga antingen tillämpas induk-
tion eller deduktion. Vad som i realiteten26 istället används, enligt författarna, är ab-
duktion. Ansatsen är en kombination av de två tidigare och innehåller även nya mo-

                                              
26 Jämför diskussionen kring induktion och deduktion med begreppen rekonstruerad logik vs. praktiserad logik, se Cuff och 
Payne (1979, s. 212). Den realitet som Alvesson och Sköldberg (1994) menar finns avseende det sätt forskning de facto 
beskrivs kan motsvara en praktiserad logik (något som sällan beskrivs av forskare enligt Cuff och Payne (1979). En rekon-
struerad logik kan jämföras med en idealiserad bild av forskning och kan relateras till induktion och deduktion ur ett idealty-
piskt perspektiv. Min avsikt är i detta avsnitt är att beskriva en praktiserad logik. 
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ment. I takt med att empiriska studier genomförs, justeras och förfinas teorin. Abduk-
tionen utgår därmed från empiriska data (likt induktionen), och innehåller samtidigt 
teoretiska föreställningar (likt deduktionen). Ett konkret exempel på detta är när en 
empirisk studie föregås av, eller kombineras med teoretiska studier och bildar en inspi-
rationskälla för upptäckt av mönster och underlättande av förståelse (Alvesson och 
Sköldberg, 1994, s. 42). Diskussionen kring abduktion är möjlig att fördjupa ytterliga-
re. För intresserade läsare finns en diskussion att tillgå exempelvis i (Kirkeby, 1994, s. 
145) samt Müllern och Stein (1999). 

Detta arbete – en pendling mellan empiri och teori 
Den ansats jag tillämpar kan relateras till en abduktiv sådan (detta visas tydligt i Figur 
2 i samband med diskussionen om olika roller för teorier). Alvesson och Sköldbergs 
(1994) argument är att en kombination av utgångspunkter från empiriska data och teo-
retiska föreställningar är vad som praktiseras vid forskning (inte antingen induktion 
eller deduktion). Detta kommer till uttryck i denna studie genom att jag inför genomfö-
randet av fallstudierna studerade litteratur i ämnet för att vara bekant med området och 
kunna relatera empiriska upptäckter till förekommande överensstämmande eller avvi-
kande teorier. Genom att vara bekant med teori inom området är avsikten att motverka 
risken för att vara naiv vid insamling och analys (se avsnitt 2.4.3; Walsham, 1995). 
Att utveckla tentativa teorier för upprepade konfrontationer med empiri och annan teo-
ri enligt Müllern och Steins (1999) stämmer också med föreliggande studie. Använd-
ningen av multipla teorier och dess perspektiv samt interaktionen mellan mig som 
forskare och särskilt den täta interaktionen med aktörer i tränätverket, likt Müllern och 
Steins (ibid.) beskrivning, likväl. Användningen av multipla teorier, en eklektisk an-
sats, inom SAIT-projektet kommer också till uttryck i Adolfson, Melin och Markgren 
(2000) samt Melin och Axelsson (2000). 
Arbetets abduktiva ansats får också konsekvensen att jag inte uttrycker denna ansats 
som en strikt tillämpning av Grounded Theory (se avsnitt 2.4). Ett arbete med en pend-
ling mellan teori och empiri samt en samtidig öppenhet mot både teori och empiri en-
ligt resonemanget ovan är därför en bättre karaktärisering. 

2.3.6 Förståelseansats vs. förklaringsansats 
I samband med kunskapskaraktärisering är det möjligt att tala om ett antal kunskapsty-
per; kunskapen kan till exempel vara: deskriptiv, historisk-rekonstruktiv, klassifice-
rande, förklarande, förutsägande, normativ, förståelseinriktad, kritisk eller tematisk 
(Goldkuhl, 1992, s. 15 ff.). Förståelse eller förklaring är två ansatser som inte sällan 
framställs som varandras motpoler, se till exempel Alvesson och Sköldberg (1994, s. 
41); Halvorsen (1992); Lundahl och Skärvad (1992). Förståelseansatsen relateras van-
ligen till hermeneutiskt inriktad forskning, där en teori utvecklas för att förklara ett 
studerat fenomen (induktion). Teorigenerering på empirisk grund, Grounded Theory, 
kan jämföras med denna ansats. 
Att förklara relateras schematiskt till en positivistisk forskningstradition där teorier 
används för att göra förutsägelser (deduktion). Det finns emellertid olika typer av för-
klaringar som gör att denna klassificering känns alltför förenklad. Förklaring kan ha 
olika karaktär. De klassiska naturvetenskapliga (kausala) strikta orsakssambanden å 
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ena sidan och de samhällsvetenskapliga förklaringarna baserade på en mjuk kausalitet 
med en mängd möjliga påverkande faktorer (mångfacetterade) å andra sidan enligt 
Cuff och Payne (1979, s. 255), Goldkuhl (1992, s. 16) och Jönsson (1991, s. 377). Det 
torde också vara svårt att förklara utan att förstå. 

Detta arbete – förståelse- och förklaringsinriktad ansats 
Den kunskap som utvecklas i detta arbete har olika karaktär. Nedan följer en karaktäri-
sering av kunskapen enligt kunskapstyper från avsnitt 2.3.6: 
! Deskriptiv kunskap. Beskrivning av fallstudieföretagens interna verksamhet och 

samverkan med externa aktörer. Här återfinns också inslag av historisk rekon-
struktion då det har varit aktuellt att rekonstruera vissa händelse- och utveck-
lingsförlopp, till exempel etablering av affärsrelationer. 

! Förklarande kunskap. Inslag av förklaringskunskap återfinns också i detta arbe-
te. Här avser jag den samhällsvetenskapliga typen av förklaring baserad på en 
mjuk kausalitet för orsaks- och effektsamband enligt ovan. Förklaringskunska-
pen kommer till uttryck när jag tolkar orsaker till varför svaga underlag för utfö-
randet av koordinerande handlingar finns. Orsaksinventering kan betraktas som 
ett specialfall av förklarande kunskap och kallas diagnostisk kunskap. 

! Förståelsekunskap. Förståelsekunskap i betydelsen av att tala om vad något är. 
Innebördsbestämning av affärsrelationer, koordination och IT-system är exem-
pel på arbetets förståelsekunskap. 

! Klassificerande kunskap. Klassifikation av olika karaktäristika hos både IT-
system, affärsrelationer och koordination förekommer också. Klassificeringen 
berör karaktäristika hos handlingar och IT-system som kan stödja eller hindra 
koordination. 

! Normativ/värdekunskap. Att vägleda i form av att utveckla normativ kunskap 
kan hänföras främst till agerande ute i fält och där till framtagna resultat (sär-
skilt inom SAIT-projektet). Resultat och slutsatser i avhandlingen kan få en 
normativ användning i och med att de ger uttryck för viss värdekunskap, det vill 
säga kunskap om det önskvärda. 

2.4 Grounded Theory 
Tidigare har jag karaktäriserat föreliggande arbete bland annat med stöd av Walshams 
(1995, s. 76) tre typer av användning för teorier. I denna karaktärisering har Grounded 
Theory använts vid flera tillfällen som referenspunkt. Jag väljer nedan att sammanfatta 
några viktiga utgångspunkter, arbetssteg och den specifika tillämpningen av Grounded 
Theory jag gjort i arbetet. I den sistnämnda positioneringen återfinns också kritik mot 
Grounded Theory som ansats för kunskapsutveckling. 

2.4.1 Grounded Theory – några utgångspunkter 
Grounded Theory vilar på en sociologisk grund och har sitt ursprung i den symboliska 
interaktionismen, vars drag präglar Grounded Theory – ett perspektiv som fokuserar 
upptäckt av teori, grundning av teori och kvalitativ forskning (Alvesson och Sköld-
berg, 1994, s. 65 ff.; Svensson och Starrin, 1996, s. 105). Vid en direkt relatering av 
Grounded Theory till den symboliska interaktionismen finns flera likheter: en betoning 
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på arbetslivsfrågor, forskaren som icke värderingsneutral, att definiera studerade situa-
tioner samt att en betoning av kvalitativa metoder (Cuff och Payne, 1979, s. 128 ff.). 
Emellertid finns också hos Grounded Theory gemensamma drag med positivismen; att 
betrakta data som relativt teorilös, att kodningsprocess bryter kontext27 samt har en 
övertro på kodningsprocessen som ett tekniskt maskineri (Alvesson och Sköldberg, 
1994, s. 85 ff.). Det är en kritik som kanske inte är helt befogad enligt den erfarenhet 
av Grounded Theory jag har – baserad på en relativt fri tillämpning av ansatsen. Det 
föreligger också en fara i att betrakta empirin som sann, utan istället beakta att aktö-
rer28 sällan förmår, eller kanske önskar, ge fullständiga förklaringar till sina handlingar 
och intentioner (Denzin och Lincoln, 1994, s. 12). 
I samband med diskussionen om kritik av Grounded Theory känns det också relevant 
att lyfta fram frågan om hur induktiv ansatsen egentligen är? Det är, enligt Svensson 
och Starrin (1994, s. 116), inte fråga om ren induktion som förespråkas, utan successiv 
datainsamling styrs av framväxande teori. I och med detta kan, enligt min mening, pa-
ralleller med abduktion och föreliggande studie göras. 

2.4.2 Grounded Theory – olika arbetssteg 
Generering av teorier sker genom att begrepp och kategorier samt tillhörande egenska-
per genereras utifrån data. Utifrån dessa begrepp och kategorier söks sedan samman-
hang (mönster i de studerade fenomenen) och teorier om det studerade. Tre faser be-
tecknar arbetsstegen i Grounded Theory (Glaser och Strauss, 1967): öppen, axial och 
selektiv kodning29. 
Ett kännetecken för Grounded Theory är att datainsamling, utveckling av begrepp och 
teorier sker mer eller mindre samtidigt30. Detta är också ett tydligt kännetecken för 
denna studie (se bland annat Figur 2). Viktigt här är också att teoretiska studier tillåts 
påverka till exempel frågeställningen under arbetets gång. (Lundahl och Skärvad, 
1992, s. 47 ff.). De teoretiska studierna av till exempel litteratur kring nätverk har, likt 
studier av koordination, påverkat avhandlingens forskningsfrågor. Denna påverkan har 
fått konsekvenser för mitt perspektiv vid insamling av empiriska data och studier av 
teori. Grounded Theory kännetecknas också av dess inriktning på social nytta och 
praktisk tillämpbarhet, närhet till empirin, fokus på enskilda fall, kvalitativ inriktning 

                                              
27 Detta torde dock inte vara unikt för Grounded Theory, utan gälla för all forskning som innehåller tilldelande inslag (jämför 
med Ödman, 1979). 
28 Jag avser respondenter här, även om detta torde vara ett allmänt fenomen. Se exempelvis diskussioner om tyst kunskap 
(Molander, 1996; Rolf, 1995, s. 27 ff.). Den senare författaren ser att tyst kunskap kan gälla kunskapens innehåll (vad man 
vet), kunskapens uppkomst (hur man fått veta) samt kunskapens funktion (användningen). 
29 Översiktligt utgörs faserna av: den öppna kodningen innebär att namnge företeelser och händelser med begrepp. I detta 
arbete ställs ett antal generativa frågor kring insamlade data. Vidare grupperas dessa begrepp till kategorier (abstraherade 
begrepp) och namnges, tillsammans med studier av dess egenskaper och dimensioner. Kategorier kan hämtas från fältet (så 
kallade in vivo koder), genereras av forskaren (in vitro) eller lånas från annan teori (Strauss, 1987, s. 33 ff.; Alvesson och 
Sköldberg, 1994, s. 78). Axial kodning utgår sedan från ett antal kategorier (resultatet av den öppna kodningen) för att relate-
ra kategorier till varandra och samtidigt fokusera analysen. Öppen och axial kodning tillämpas vanligen växelvis. Slutligen 
innebär den selektiva kodningen att utföra kodning mot en huvudkategori. Den selektiva kodningen syftar till att kondensera 
och klargöra teorin. En huvudkategori är en central företeelse, kring vilka övriga kategoriserade företeelser är relaterade. 
30 Jämför detta med vad Gummesson (1985) kallar för datagenerering. 
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och en explorativ karaktär31. Allt detta för att utveckla bättre förståelse för aktuell em-
piri (Glaser och Strauss, 1967, s. 3, 245; Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 74). 

2.4.3 Föreliggande arbete i relation till Grounded Theory 
I mitt arbete utifrån har jag tagit fasta på den systematik och teknik Grounded Theory 
innehåller vid analys av (interaktion med) empiri. Utifrån resultatet av intervjuer, käll-
studier och direkt observation har jag genererat kategorier som sedan jämförts och syn-
tetiserats med lånade kategorier från litteratur kring bland annat affärsrelationer, nät-
verk och koordination; så kallad technical literature (Strauss, 1987). De lånade katego-
rierna har styrt viss uppmärksamhet under insamling, analys, återföring och diskussion 
av empiri med aktörer från fallstudieföretagen. Den styrda uppmärksamheten kan vara 
både positiv och negativ (se tidigare resonemang i avsnitt 2.2.1). 
Om jag förhåller denna studie till den tidigare diskussionen om substantiella eller for-
mella teorier så uppfattar jag att avhandlingens primära resultat kan relateras till en 
substantiell teori – det vill säga ett första steg mot en formell teori. En teoribildning 
som i denna studie främst är vyer av koordination och informationssystem (kapitel 16). 
Jag positionerar mitt arbete till Grounded Theory på följande sätt: 
! Arbetet har lagt en större vikt vid teorier som förutsättning för studier än vad 

jag uppfattar är brukligt i beskrivningar av Grounded Theory och är således 
mindre induktivt än vad som förespråkas (i synnerhet av Glaser och Strauss, 
1967). I och med den större vikten vid etablerad kunskap, teorier, kan viss risk 
för att vara naiv empiriker reduceras (se exempelvis Alvesson och Sköldberg, 
1994, s. 72). En strävan efter att använda existerande teorier på ett konstruktivt 
sätt har varit en ambition vid kunskapsutveckling. 

! Föreliggande arbete har en mer kritisk hållning till empiri än vad jag uppfattar i 
beskrivningar av Grounded Theory. Empiri från exempelvis en intervju jämförs 
med andra intervjuer samt teori och prövas därigenom – ingen verklighet är 
”ren”, utan alltid tolkad. 

! Den systematik vad gäller kodningsprocedurer från Grounded Theory har an-
vänts tillsammans med olika ramverk för exempelvis analys av interaktion mel-
lan aktörer i affärsrelationer. 

! Ambitionen att generera teori och synen på teori som produkt och dess egen-
skaper överensstämmer väl med ambitioner i Grounded Theory. 

Studiens tillvägagångssätt kan också liknas vid den analytiska stegen som presenteras 
av Miles och Huberman (1994, s. 92). Viktiga steg i denna ansats är att utifrån bland 
annat genomförda intervjuer skapa en text att arbeta utifrån (ligger till grund för kapi-
tel 7 till och med 14), sedan koda data för att efter detta ”förpacka om” (delvis med 
stöd av teori i föreliggande avhandling) och aggregera data. Slutligen sker utveckling 
av ramverk enligt författarna (vyer av koordination i mitt fall, se kapitel 16)32. 

                                              
31 Problemprecisering kan till och med vara en slutprodukt snarare än en förutsättning. Forskningsfrågorna, det vill säga 
”problemen”, kan i och med detta vara öppna (Svensson och Starrin, 1996, s. 106). 
32 Utöver dessa relateringar har tidigare detta arbetes släktskap med den symboliska interaktionismen kommenterats. Denna 
relation finns också mellan Grounded Theory och symbolisk interaktionism, vilket tidigare nämnts, och tar sig också uttryck i 
mitt arbete: att ha en pragmatisk ambition (exempelvis nytta för företag i genomförda verksamhetsdiagnoser), en ideografisk 
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2.5 Empiri för kunskapsutveckling 
Empiriska data utgör en väsenlig del av denna avhandling och är tillsammans med eta-
blerad kunskap en viktig grund för kunskapsutvecklingen. 

2.5.1 Aktionsforskning och handlingsinriktad forskning 
Begreppet aktionsforskning betecknar ofta en ansats där forskaren ingriper i besluts- 
och förändringsprocesser (Gummesson, 1985, s.12). Aktionsforskning förefaller vara 
något av en unik upplevelse för forskare och är, enligt Jönsson (1991, s. 374), väl an-
passad till aktuell situation. Aktionsforskning brukar beskrivas som en integration av 
kunskap och handling; se till exempel Gummesson (1985) och Halvorsen (1992, s 52 
ff.) där ett centralt syfte är att hjälpa praktiker33 (Westlander, 1999, s. 7). Detta be-
skrevs av Kurt Lewin redan på 1940-talet som tydligt deklarerade sin kritiska syn på 
kunskap som enbart omsätts i böcker. En uppfattning är där att det inte finns något så 
praktiskt som en god teori. (ibid.) 
Andra kända beskrivningar av handlingsinriktad forskning har bland annat presenterats 
av Argyris et al. (1985). Enligt författarna innebär denna att: 

Action science is an inquiry into how human beings design and implement action in relation to one 
another. Hence it is a science of practice […]. (Argyris et al, 1985, s. 4) 

Handlingsinriktad forskning (action science) syftar bland annat till att studera och för-
bättra handling, men behöver inte nödvändigtvis inbegripa vad som kallas aktions-
forskning ovan. Forskarens medverkan kan variera i handlingsinriktad forskning. Vid 
aktionsforskning är forskarens kontakt med studiesubjekten eller klienter34 ofta omfat-
tande, samtidigt som studiesubjekten själva är aktiva (Halvorsen, 1992, s. 52). Inter-
vention av forskaren är därmed naturligt (Jönsson, 1991, s. 391), liksom att forskaren 
gör och levererar värdeomdömen (Westlander, 1999, s. 9). Den mest centrala delen i 
aktionsforskning anses vara att den, som tidigare nämnts, uttryckligen är utformad för 
att lära av någon praktik35 och alternativa sätt att strukturera den (Argyris et al., 1985, 
s. 237). Detta görs ibland med demokratiserande förtecken (Westlander, 1999, s. 8). 
Att stödja resurssvaga grupper var bland annat en tydlig ambition i flera skandinaviska 
1970-talsprojekt gällande utveckling av IT-system36. 

Några ideal för aktionsforskning 
Några ideal som lyfts fram för aktionsforskning37 är att: 

                                                                                                                                             
ansats (enskilda fall snarare än större mängder), kvalitativ- och kontextberoende ansats, fokusering av social handling (till 
exempel aktörers koordinerade handlingar i mitt arbete) samt närhet till empiri. 
33 Bland annat med rådgivning kring olika handlingsalternativ, utvärdering samt självständigt utförd forskning med ett lång-
siktigt perspektiv. 
34 Valet av studiesubjekt som benämning på praktiker speglar den syn som forskare bör ha vid aktionsforskning, då medlem-
mar i organisationer snarare är aktörer än studieobjekt (Halvorsen, 1992, s. 52) och medproducenter till utökad kunskap. En 
personlig uppfattning är att praktiker kan anta olika roller i samspel med forskare; inte antingen eller, utan snarare både och 
beroende på situation. 
35 Ofta nämnd fall. Se vidare diskussion kring fallstudier i avsnitt 3.2. 
36 Här finns flera kända projekt. UTOPIA-projektet är ett av dem (Ehn, 1988), se också exempelvis Bansler (1990) och Wal-
sham (1993, s. 191 f.) för presentation och reflektion kring detta. 
37 Sammanställningen är baserad på: Gummesson (1985, s. 68 ff.), Halvorsen (1992, s. 52 f.), Jönsson (1991, s. 374 ff.) samt 
Westlander (1999, s. 9 ff.). 
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! Lösa lokala problem (få deltagare att upptäcka nya perspektiv och utveckla 
handling) samt öka vetenskaplig kunskap, 

! utveckla uppdragsgivarens organisation (forskaren griper mer eller mindre ak-
tivt in i en förändring/utveckling38) och utvecklar egen forskning, 

! utveckla kunskap i syfte att förstå helheter (ofta genom en tyngdpunkt på fall-
studier, deltagande och observation), 

! forskningen förutsätter samarbete mellan aktörer i situationer som är aktuella att 
förstå och förändra (kan benämnas participatorisk) samt att 

! strategin är särskilt tillämpbar i anslutning till förändringar i sociala system (till 
exempel förändringsprocesser). 

Aktionsforskning anses också, vilket direkt kan relateras till föreliggande avhandlings-
ämne, vara lämpligt vid utveckling av IT-system (Jönsson, 1991, s. 394; Wood-
Harper, 1985, s. 169 ff.). 

Aktionsforskning: med, för, vem eller vilka? 
Vid aktionsforskning, särskilt inom arbetslivet, uppstår frågan vem eller vilka aktörer 
eller konstellationer av aktörer inom organisationer som forskare bör samarbeta med. 
Oavsett val av aktörer eller aktörskonstellationer att samverka med, krävs en dialog 
med flera aktörer. Skillnaden mellan aktionsforskning och konsultverksamhet kan ock-
så diskuteras; se till exempel Jönsson (1991, s. 374) och Gummesson (1985). Utmär-
kande skillnader är att aktionsforskning explicit uppmuntrar deltagarna till att reflekte-
ra över och diskutera skillnader i tolkning och mening samt ibland utmana etablerade 
strukturer. I detta finns en relation till kritisk teori39, vilken har en ambition att lyfta 
fram inneboende konflikter och motsättningar mellan aktörer i organisationer (ibid.). 
En publik presentation av slutsatser från projekt är också en viktig skillnad (ibid.). Ak-
tionsforskning kan också relateras till en tolkande/hermeneutisk forskningstradition. 
Westlander (1999, s. 15) diskuterar också aktionsforskning och konsultverksamhet och 
menar bland annat att en viktig skillnad är att forskarens aktiviteter av dubbel natur; 
tillgodose klientönskemål samtidigt som forskningen skall tillföras ny kunskap (ibid.). 

Dilemman vid aktionsforskning 
Westlander (1999, s. 12 f.) behandlar, baserat på Rapoport (1970), tre olika typer av 
dilemman vilka bör beaktas vid aktionsforskning. Dessa behandlar etik, förekomsten 
av flera mål och intressen (samt konstellationer av aktörer) och att initiativen till ak-
tionsforskning ofta kommer från praktiker (praktiker kommer med problemen, forska-
re förväntas lösa dem). Ytterligare ett dilemma som skulle kunna placeras här, diskute-
rat ovan, är den potentiella sammanblandningen av roller och processer som forskare 
och konsult (se också Gummesson, 1985). 

                                              
38 Arbetsfördelning mellan och engagemang från både forskare och praktiker kan dock variera över tiden i ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt, liksom deras krav på prestationer från forskare. Se vidare i Halvorsen (1992) och en diskussion av Kock, 
Axelsson och Melin (2001) i anslutning till SAIT-projektet. 
39 Kritisk teori enligt bland annat Habermas har förespråkats som en lämplig teorigrund för forskning om informationssystem 
av bland annat Lyytinen och Klein (1985, s. 219). Jag avser inte att behandla kritisk teori, utan hänvisar till exempelvis Al-
vesson och Sköldberg (1994, s. 176 ff.) för vidare beskrivning. 
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Detta arbete – en fåfallsansats med inslag av aktionsforskning 
En positionering av mitt arbete med stöd av ovanstående ideal leder mig till slutsatsen 
att arbetet huvudsakligen syftar till att öka den vetenskapliga kunskapen och forsk-
ningen kring koordination och informationssystem. Att lösa lokala problem och ut-
veckla fallföretagens organisering kan betraktas som ett delsyfte (särskilt i SAIT-
projektet) samt en ansats för att få tillträde (närhet) till företagen. Djupet i lösande av 
lokala problem har också varierat mellan fallstudierna. Forskningens inriktning i att se 
helheter befästs bland annat genom valet att bedriva fallstudier. Andelen direkt obser-
vation har varit mindre än vad jag uppfattar är brukligt vid aktionsforskning. 
Samarbetsaspekten som behandlas ovan har varit tydlig i min forskning. Samarbetet 
har bland annat gällt genomförandet av intervjuer, direkta observationsstudier, återfö-
ring samt diskussion av resultat. Den del av arbetet som är tydligast relaterad till att 
uppnå förändring i organisationerna är mitt och andra aktörer i projektgruppens delta-
gande vid exempelvis orderprocessdesign tillsammans med aktörer i företaget hos 
snickeriföretaget i tränätverket. Att uppnå förändring i aktuella organisationer varierar 
i två dimensioner; dels över tiden i fallstudierna (dess olika faser diagnos/värdering 
samt design/förändring) och dels mellan fallstudierna (se Tabell 2). 

Tabell 2 Fallstudier, grad av diagnos och design/aktion 

Nätverk/fall Diagnos/värdering Design/förändring 
Tränätverket, sär-
skilt kärnföretag 

Krav från finansiär att generera nytta till medverkande företag. 
Systematiskt genomförande av verksamhetsdiagnos med metod för 
förändringsanalys. Ett viktigt inslag i projektförutsättningar och för att få 
tillträde till företag. Överlämning av explicit diagnos/värderingsrapport. 

Vissa aktiviteter kring att skapa förutsätt-
ningar för strukturell förändring utarbeta-
des i form av processanalys och förslag 
på ny utformning av orderprocess. 

Verkstadsnätverket, 
särskilt kärnföretag 

Krav på att ge exempel på samverkan i nätverk från finansiär; gärna 
framgångsmönster. 
Värdering av data baserad på intervjuutskrifter och �sammanställ-
ningar. Överlämning av fallstudierapport med beskrivning (viss historisk 
rekonstruktion) och empirinära analys med viss teori. 

Indirekt bidrag till konceptuell förändring 
genom återkommande möten med 
ledningsgrupp och VD. Ett visst ifråga-
sättande av organisering, strategier och 
kultur. 

 
Denna avhandling är relaterad till aktionsforskning enligt exempelvis Jönsson (1991) 
och Wood-Harper (1985) ovan. I respektive forskningsprojekt har aktörer från indu-
striforskningsinstitut funnits med som innehavare av ett explicit och primärt intresse 
att tillgodose direkta klientönskemål från respektive bransch (se avsnitt 1.5). Den 
övergripande slutsatsen av positioneringen blir därmed att detta arbete kan betecknas 
som en forskning med inslag av aktionsforskning, särskilt inom SAIT-projektet. 

2.5.2 Holism vs. reduktionism 
Enligt ett holistiskt perspektiv är helheten något annat än summan av delarna och hel-
heten kan bara förstås genom av att se på den som just helhet. Holismen kännetecknas 
också av en kontextuell orientering för att reducera risken att missa väsentligheter. Det 
vill säga att studera fenomen i ett sammanhang för att öka förståelse av fenomenet i 
sig40. Denna ansats gäller också de vyer av koordination som presenteras i kapitel 16. 

                                              
40 Detta i motsats till det reduktionistiska perspektivet där det som är aktuellt att studera bryts ned i mindre väl avgränsade 
delar, vilka sedan läggs samman så att en hel bild framträder (Gummesson, 1985). 
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Ett holistiskt och reduktionistiskt angreppssätt torde dock inte vara varandra uteslutan-
de i ett arbete av detta slag – förmågan att växla mellan helhet och delar är en tillgång i 
tolkning och analyssammanhang. Denna växling mellan helhet och delar beskrivs 
bland annat av Repstad (1993, s. 94). Analogier mellan ett växelspel i tolkning och 
analys och en hermeneutisk cirkel eller spiral är vanliga, se till exempel Føllesdal, 
Walløe och Elster (1993, s. 145); Gummesson (1985, s. 44); Ödman (1979, s. 78 ff.). 
Paralleller mellan den hermeneutiska spiralen och en lärprocess kan också göras; cent-
ralt är att förståelse och förförståelse är naturliga element. Ödman (1979, s. 78) menar 
att vi ofta startar en tolkning och förståelseprocess relativt planlöst – vi har sällan till-
gång till någon helhetsbild. Det finns samtidigt ett ömsesidigt förhållande mellan de-
larna och helheten. Förståelse föregås också alltid av förförståelse – vilket samtidigt är 
ett erkännande av subjektivism och en existens av ett flerperspektivförhållande. 
Holismens kännetecken mot en kontextuell orientering kommer till uttryck i mitt arbe-
te genom att inte bara studera IT-system, utan också kringliggande organisation, orga-
nisering, relationer och aktörer. Genom ett växelvis empiriskt och teoretiskt arbete har 
avhandlingen lagts samman för att skapa en uppfattning om studerade fenomen. 

2.6 Kvalitet, trovärdighet och etik 
Kvalitet och trovärdighet är viktiga inslag i kunskapsutveckling. Att redogöra för kva-
litetskriterier och trovärdighetsanspråk för denna typ av studier är viktigt, särskilt ef-
tersom kvalitativa studier inte sällan bedöms efter kvantitativa forskningsideal. 

2.6.1 Kvalitet i forskning 
Vilka krav på kvalitet för kvalitativ forskning kan vi då ställa? Kvalitetskriterier som 
föreslås av Gummesson (1985, s. 89 ff.) är till exempel att dokumentera ett forsk-
ningsprojekt väl, att som forskare redovisa sitt paradigm, att skapa trovärdighet, att 
deklarera grad av generaliserbarhet och att forskningen skall ge ett reellt bidrag. Vida-
re så bör forskningsprocessen vara en dynamisk process och forskaren själv skall ha ett 
engagemang och en integritet. Goldkuhl (1992) diskuterar också olika egenskaper som 
kännetecknar en kunskapsutveckling med kvalitet. Egenskaper som beskrivs är bland 
annat knutna till forskaren som person och dennes nyfikenhet, öppenhet, tydlighet i 
redovisningar av perspektiv och grundantaganden (jämför paradigm ovan), noggrann-
het, ansvarsfullhet, reflektion, relevans och förmågan att göra kunskapen tillgänglig 
för andra än sig själv. Vad gäller relevans finns särskilda kriterier enligt Halvorsen 
(1992). Något av dessa är att en god kvalitativ forskning bidrar till självförståelse och 
kan ge upphov till provokation. Det är också möjligt att använda fruktbarhetskriterier 
som beteckning för kvalitet (Lundahl och Skärvad, 1992). En begreppsapparat som 
skapar mening och sammanhang, teorier som skapar kommunikation med aktörer ge-
nom att öka förståelsen och förklaringsvärdet är exempel på kriterier. Logisk konsi-
stens och språkets anknytning till empiriska data är två övergripande krav (ibid.). 
Det är svårt att förhålla sig explicit till respektive kriterium, många av dem är sam-
mankopplade. Kvalitetskriterier jag anser är av särskild betydelse för detta arbete är att 
redovisa paradigm (genom att visa på ställningstaganden), trovärdighet och att skapa 
mening, tillgänglighet och relevans. Noggrannhet och en ansvarsfullhet vid hantering 
av empiriska data är också av stor vikt. 
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Krav på en välkonstruerad teori nämns också av Glaser och Strauss (1967, s. 237 ff.). 
Viktiga nyckelord i deras framställning är att teorier skall ha en passning (med områ-
det som studerats) samt skapa en förståelse/mening för personer som medverkat i stu-
dien och som finns inom det området teorin berör. Vidare skall enligt författarna en 
teori ha generalitet och kontroll. Med generalitet menas att teorin skall vara så abstra-
herad att den är möjlig att tillämpa i en varierande uppsättning kontexter, relaterat till 
studerat fenomen. Med kontroll menas att den utvecklade teorin med sina hypoteser 
om samband mellan begrepp och kategorier kan ligga till grund för framtida handling 
av aktörer, teorin bör därför ha en god kontakt med den data den genererats utifrån. I 
mitt arbete har passningen mellan framväxande teori bedömts genom exponering av 
material både för praktiker i studerade företag och för forskare. Att presentera och 
därmed exponera delresultat från studier av teorier som ingår i detta arbete och resulta-
tet från empiriska studier för att erhålla kritisk granskning har varit en medveten håll-
ning. Detta är också ett sätt att göra kunskapen tillgänglig för andra än sig själv. Pre-
sentation av materialet har gjorts för både praktiker och forskare i ett flertal samman-
hang; på fallstudieföretagen, vid nationella och internationella konferenser. 

2.6.2 Trovärdighet i forskning 
Trovärdighet i och vid forskning är inte frikopplat från kvalitet (ovan). Trovärdigheten 
bestäms bland annat av det sätt som datainsamling, urval och analys genomförts på 
enligt Yin (1994, s. 33 ff.). Dessutom anser författaren att fallstudier bland annat kan 
bedömas efter om de är intressanta för en större målgrupp, innehåller flera perspektiv, 
visar tillräckligt mycket bevis samt framställs på ett engagerande sätt. Fler begrepp att 
ta ställning till vid bedömning av studiers trovärdighet är att utgå från tillämplighet, 
överensstämmelse, pålitlighet och noggrannhet (Patel och Tebelius, 1987). 
Hur förhåller sig då denna studie till ovanstående tankar om trovärdighet? Det är svårt 
att fastställa vad trovärdighet är – det är ett subjektberoende fenomen. Vad gäller ge-
nomförande av datainsamling finns ambitionen att samla in uppgifter från ett flertal 
källor: intervjuer, dokument och direkt observation (se triangulering i avsnitt 3.3.1). 
Dessutom återfinns intervjupersoner både i varierande hierarkisk position och längs 
olika processer i urvalet från företagen för att få fler perspektiv på samma och olika 
företeelser. Ett systematiskt tillvägagångssätt i analys av empiriska data, med stöd av 
olika teoretiska ramverk samt procedurer från Grounded Theory finns också i ansatsen. 
Betraktas studien utifrån begreppet tillämplighet så ger insamlingsteknik och de olika 
fallen tillgång till de data som frågeställning och syfte indikerar. Mångsidigheten i in-
formationskällorna påpekas också åter. Vad gäller den överensstämmelse mellan vad 
som återges i fallbeskrivningarna och tillhörande analys och de verkligheter som ligger 
till grund för utsagorna så har materialet stämts av med fallstudieföretagen vid ett fler-
tal tillfällen. Detta kan betecknas som validering genom återmatning från responden-
terna (Svensson, 1996, s. 217). Återmatning från respondenter kan vi kalla för feno-
menologisk eller kommunikativ validitet (ibid., s. 220). Begreppet pålitlighet som ock-
så anges av Patel och Tebelius (1987) är delvis överlappande med överensstämmelse. 
Pålitlighet är sammankopplat med i vilken utsträckning forskaren lyckas reducera fak-
torer som hindrar ett gott informationsutbyte. Exempel på pålitlighet vid genomföran-
det av studierna är att intervjupersonerna föreföll tala fritt, intervjuades vid den egna 
arbetsplatsen och att jag vid samtliga intervjutillfällen tilläts registrera intervjuer på 
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ljudband. Intervjupersonerna fick vid varje tillfälle också en kortare presentation av 
vad studien syftade till och hur data skulle hanteras. Sedan gavs tillfälle att kommente-
ra intervjusvaren. Noggrannhet har också varit någonting jag i studien försökt leva upp 
till (genom att visa ställningstaganden och redovisning av empirisk grund för utsagor). 

2.6.3 Etik i forskning 
Etiska dilemman kan uppstå i olika skeden av en forskningsprocess. Exempel är vid 
formulering av inriktning och frågor, vid generering av empiriska data och spridning 
av resultat (Halvorsen, 1992). Vad gäller formulering av forskningsfrågor har det i 
denna avhandling varit en kombination av ett eget intresse för området, de möjligheter 
och begränsningar forskningsprojekten har givit, dialog med kolleger och vad jag un-
der studiens gång upplevt vara ett kunskapsbehov. Vid generering av empiriska data 
har vissa etiska dilemman uppkommit. Exempel är vilka respondenter som skall få 
utrymme och om, och i så fall vilka, resultat som skall föras från en organisation till en 
annan. I arbetet inom projekten har vi i möjligaste mån undvikit att lyfta fram enskilda 
personers utsagor tillsammans med deras namn och låtit respondenterna godkänna in-
tervjuutskrifter. Vid intervjuer har vi också försökt följa mer allmänna etiska aspekter, 
såsom att inte involvera aktörer utan deras samtycke eller pressa dem att delta. Att 
vara öppna och tydliga med vårt syfte med forskningen och inte riskera att vilseleda 
dem. I exponering av resultat från respektive företag har vi exempelvis i workshops 
inom tränätverket (se avsnitt 3.3.2) gjort en rimlighetsbedömning vilken information 
som är möjlig att sprida till affärspartners. 
Inhämtning av synpunkter (återmatning) är också viktigt ur ett forskningsetiskt per-
spektiv då det kan ses som att respondenterna har naturlig rätt att ta del av materialet 
(Svensson, 1996). Detta har (se ovan) givits möjlighet till genom återföring av inter-
vjuutskrifter och arrangerandet av olika möten för att diskutera tolkningar och resultat. 
Jag försöker också ha ett ödmjukt förhållningssätt till det resultat som framkommer i 
arbetet och inställningen är att det inte är möjligt att komma fram till fenomenens slut-
giltiga orsaker, utan endast presentera ett antal möjliga orsaker (se Cuff och Payne, 
1979, s. 255). I övrigt finns förstås också vetenskapliga etiska principer kring kvalitet 
och trovärdighet (se ovan). Några nyckelord jag fäster vikt vid kan ändå nämnas här i 
form av att jag sökt finna ett noggrant sätt att hantera empiriska data och att presenta-
tionen av data skall ske på ett sätt som gör kritik möjlig. Att sedan bidra till att göra 
kunskapen kumulativ och vara noggrann med angivandet av källor är också centralt. 

2.7 Sammanfattning 
Viktiga vägval gällande förhållningssättet i avhandlingen är att det genomförs utifrån 
kvalitativa forskningsideal med hänsyn till bland annat tolkning, förförståelse samt 
användning av flera metoder och perspektiv. Ansatsen är i huvudsak förståelseinriktad 
och innehåller samhällsvetenskapliga förklaringar. Teorier har en viktig roll i arbetet 
som guide till datagenerering, del av en iterativ process av data och teorigenerering 
samt en del av slutmålet för forskning. Relationer till Grounded Theory finns också i 
form av ett systematiskt tillvägagångssätt vid analys av data och respekt, öppenhet för 
empiri. En form av aktionsforskning har också bedrivits, främst inom ramen för trä-
nätverket och SAIT-projektet. 
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3 Kunskapsutveckling – genomförande 
Kapitel 3 utgör tillsammans med kapitel 2 en redovisning av avhandlingens kunskaps-
utveckling med förhållningssätt och genomförande som två delar. I detta kapitel 3 pla-
ceras tyngdpunkten på genomförande av kunskapsutvecklingen avseende val av teori, 
val av nätverk och företag, intervjupersoner samt datainsamlings- och analysmetoder. 
Generalisering, anonymisering och triangulering diskuteras också. 

3.1 Introduktion 
Detta avhandlingsarbete har delvis genomförts inom ramarna för två forskningspro-
jekt; SAIT och NISAM (presenterade i avsnitt 1.5). Dessa beskrivningar och den jäm-
förelse jag gör i kapitel 1 är viktig för förståelsen av kommande redovisning av ge-
nomförandet. Detsamma gäller kapitel 2 med tyngdpunkt på förhållningssätt som ock-
så innehåller kopplingar till mitt genomförande; korsreferenser förekommer därför. 

3.2 Fallstudier för generering av empiriska data 
Följande avsnitt innehåller motiv till val av fallstudie som forskningsansats, företag 
och intervjupersoner. Avsnittet avslutas också med en kort diskussion kring den ano-
nymisering av företag som jag gjort. 

3.2.1 Fallstudie som forskningsansats 
Att välja fallstudier för att generera empiri för att kunna besvara denna avhandlings 
forskningsfrågor och nå syftet var naturligt. Detta kan ses mot bakgrund av det som 
redovisas kring förhållningssätt i föregående kapitel och vad som bland annat beskrivs 
av Walsham (1993) kring motiv för användning av fallstudier. Inspirerad av dessa mo-
tiv ser jag fallstudier som den mest lämpliga ansatsen för att komma tillräckligt nära 
de aktörer och de naturliga sammanhang jag studerar. Detta stöder även att kunna 
genomföra studierna relativt longitudinellt och ta in flera olika typer av källor. Kom-
plexiteten hos fallen har också bedömts som hög, vilket bland annat gör det svårt att 
specificera några beroende eller oberoende variabler i förväg. Vidare har jag sökt en 
öppenhet och flexibilitet i sättet att genomföra studierna, i val av respondenter och i 
sätt att generera data efter ökad kunskap om fallen (se Benbasat, Goldstein och Mead, 
1987, s. 371). Detta tillsammans gör att studier med en större distans, till exempel en-
kätundersökningar inte bedömts vara ett realistiskt alternativ i mitt arbete. Se också 
tidigare ställningstaganden kring ansatser (avsnitt 2.3.4). 

Enfallsansats och fåfallsansats vs. flerfallsansats 
En- och flerfallsansats kan ses som två ytterligheter av fallstudier. En enfallsansats 
innebär att undersökningen ofta sker i en verklig kontext i syfte att undersöka feno-
men, där relationerna mellan studerat fenomen och kontext är komplicerade (Yin, 
1994). Flerfallsansats är studier av ett större antal fall, sannolikt på bekostnad av djup. 
I en fåfallsansats sker studier vanligen av en mindre grupp fall. Valet av antal fall är en 
avvägningsfråga mellan bredd och djup i studien (Lundahl och Skärvad, 1992, s. 154). 
Studiens empiriska del har här genomförts i form av en fåfallsansats. Totalt 12 företag 
(inklusive tre återförsäljare och tre timmerleverantörer) och tre privatkonsumenter 
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(inom tränätverket) och åtta företag i verkstadsnätverket. Detta gör totalt 23 fall om jag 
väljer att se företag och privatkonsumenter som fall. Till detta kommer 13 affärsrela-
tioner i tränätverket och sju i verkstadsnätverket, det vill säga totalt 20 om jag väljer 
att se relationer (dyader) som fall. De studerade aktörerna grupperas i Tabell 341. 

Tabell 3 Nätverk, företag/aktörer och intervjuer 

 Nätverk Företag/aktörer Antal intervjuer 
 Tränätverket Husentreprenör 

Huskunder (3 st.) 
Hustillverkare (K) 
Husåterförsäljare (3 st.) 
Målerifirma 
Snickeriföretag (K) 
Snickerimontör 
Sågverk (K) 
Timmerleverantörer (3 st.) 

1 
3 

16 
3 
1 

10 
1 

11 
3 

   ∑ intervjuer, tränätverket: 49 
 Verkstadsnätverket Bearbetningsföretaget  

Filtertillverkaren 
Logistikföretaget 
Mekanikföretaget 
Motortillverkaren 
Plastleverantören 
Svarvföretaget 
Verkstadsföretaget (K) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
   ∑ intervjuer, verkstadsnätverket: 21 
   ∑ intervjuer: 70 

 
Bilaga 2 innehåller en presentation av respondenter med befattning, intervjutillfällen 
och intervjuare. 
En kommentar till att, trots det relativt stora antalet studerade aktörer och deras affärs-
relationer, benämna studien en fåfallsansats är att ett antal företag (kallas kärnföretag 
och markeras ”(K)” i Tabell 3) studerats mer ingående än andra. Vissa av övriga före-
tag och privatpersoner representeras endast av en genomförd intervju per fall (se vida-
re nedan). En kombination av djup (motiverar begreppet kärnföretag) och viss bredd 
(att inkludera medproducenter) finns därmed. Den bredd det innebär att också studera 
medproducenter är emellertid inte avgörande. Deras främsta bidrag är att stödja analys 
och förståelse av kärnföretagens verksamhet, koordination och informationssystem 
(internt och i affärsrelationer). 
Efter denna beskrivning är det ingen självklarhet vad som betraktas som ett fall. Det är 
fullt möjligt att exempelvis betrakta respektive mänsklig aktör (respondent), företag, 
relation inom nätverket eller respektive nätverk som ett fall. Jag väljer att betrakta de 
två organisatoriska nätverken som ett empiriskt fall vardera, bestående av flera fall 
(där fall representeras av företag och huskunder). 
En fallstudie är både en process där lärande kring fallet äger rum, och en produkt av 
vårt lärande (Stake, 1994, s. 237). Förutom att lära från varje specifikt företag/aktör, 
relation och nätverk återfinns också en mindre komparativ analys av nätverken i denna 

                                              
41 Dessa aktörer beskrivs utförligt i inledningskapitlen till respektive nätverk (kapitel 7 och 12). 
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avhandling. Jag har också ägnat den komparativa analysen mellan respektive fall och 
respektive relation viss uppmärksamhet. Att göra en jämförelse mellan i första hand 
nätverken innebär att vissa delar av materialet fokuseras, det vill säga ett reducerande 
jämfört med att lära från varje fall (Stake, 1994, s. 242). Den komparativa analysen 
görs i syfte att spegla intressanta likheter och skillnader. Att välja fall av olika karaktär 
och utföra en komparativ analys är något som rekommenderas av Glaser och Strauss 
(1967, s. 21 f.) som ett strategiskt tillvägagångssätt för att generera teori. 
Att jag valt en fåfallsansats kan kopplas till valet av forskningsansats och ambitionen 
att på tillräckligt nära håll studera fenomenen, vilket nämndes ovan. Med en sådan an-
sats är det av resursmässiga skäl endast rimligt att täcka ett fåtal fall. Antalet fall kan 
också relateras till den mättnad som beskrivs av Glaser och Strauss (1967, s. 61 f.) och 
Gummesson (1985, s. 169). De diskuterar att mättnad infunnit sig, när marginalnyttan 
för att lägga till ytterligare ett fall är lägre än motsvarande kostnad. Tecken på mättnad 
är exempelvis när olika mönster i data återkommer och förädling av kategorier avtar. 

De empiriska fallens olika roll 
Kärnföretagen (se Tabell 3) har studerats mer ingående än övriga företag i respektive 
nätverk och bidrar primärt till kunskap om intern koordination och användning, infor-
mationssystem och IT-system. Att just dessa företag valts som kärnföretag beror på 
den goda åtkomst som givits och den tydliga roll de haft inom respektive nätverk 
(lämpligt för studier av koordination). För att studera relationer (inklusive koordina-
tion och kommunikation) har sedan ett antal medproducenter och kunder inkluderats. 
De två nätverken har haft olika roll i studien. Jag betraktar tränätverket som ett huvud-
fall där en relativt sett större tidsinsats lagts ned. Detta fall är av longitudinell karaktär, 
djupt och rikt beskrivet samt har en god bredd avseende exempelvis respondenters or-
ganisatoriska tillhörighet. Verkstadsnätverket är ett kompletterande nätverk för att er-
hålla ytterligare nyans- och variationsrikedom. Snarare väljer jag att här försöka beto-
na skillnader och kompletterande kunskap (ur ett företagsstrategiskt perspektiv) i 
kommande beskrivning och analys. De egenskaper detta nätverk och ingående företag 
har bidrar väl, tillsammans med tränätverket, till avhandlingens kunskapsbidrag. På-
tagliga olikheter mellan nätverken är bland annat att verkstadsnätverket tydligt domi-
neras av ett företag samt att företaget har en global representation. Företaget använder 
också aktivt ett affärssystem (se avsnitt 6.5.2) för att koordinera företag och nätverk, 
vilket saknas i tränätverket. Branschtillhörighet är också en viktig skillnad, liksom fö-
retagets framväxt nära en större koncern. 

3.2.2 Val av nätverk, företag och relationer 
De forskningsfrågor som redovisades i avhandlingens inledning och ett gemensamt 
kunskapsintresse i respektive forskningsprojekt (som i sig tillåtit olika forskningsprofi-
ler och –intressen) har varit en viktig förutsättning för valet av nätverk och företag. 
Det har varit viktigt att respektive forskningsprojekt och kunskapsutvecklingen i före-
liggande avhandling ömsesidigt gynnats. 

Tränätverket – SAIT-projektet 
Inom SAIT-projektet gavs möjligheten att studera träbranschen. I projektet fanns ett 
antal gemensamma önskemål på nätverk och ingående företag. Bland annat fanns ett 
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önskemål och intresse för att finna vad som initialt inom projektet kallades en ”obruten 
värdekedja från skog till färdig produkt” samt att finna aktörer med djup erfarenhet av 
samarbete i affärsrelationer. 
Sökandet efter lämpliga nätverk och företag skedde med utgångspunkt i Trätek:s kon-
taktnät av företag. Utifrån våra önskemål fanns initialt en dyad (sågverket och snicke-
riföretaget) som föreföll motsvara våra krav på erfarenhet av affärsrelationer. Efter 
kontakter med personer i dessa företag önskade de att medverka. Utifrån kunskap om 
deras organisationer valdes sedan en hustillverkare som kund till snickeriföretaget. 
Denna hustillverkare valde dock att inte medverka i vidare samarbete42, utan ersattes 
med den aktuella hustillverkaren (en tillverkare med höga kvalitetsambitioner som 
kunde öka sin beställningsvolym) efter rekommendationer från snickeriföretaget. Valet 
av timmerleverantörer skedde i samverkan med sågverket och vi fann ett gemensamt 
intresse i att inkludera mindre skogsägare i studien (en viktig leverantörsgrupp till såg-
verket och att affärsrelationerna till dessa både var i rollen som kund och leverantör). 
Vad gäller valet av måleri, snickerimontör och återförsäljare av hus tillkom dessa efter 
att ha erhållit tillräcklig kunskap om kärnföretagens verksamhet. För att kunna inhämta 
intressant kunskap om företag, relationer och nätverk följde här valen komplexiteten i 
nätverket och företagens vardag (se avsnitt 5.4.5). Att intervjua kunder fanns inom 
projektets ramar och sågs som intressant både av företag och ur mitt avhandlingsper-
spektiv. Detta genom att få tillgång till brukare för att förstå till exempel hustillverka-
rens koordination inom sin egen organisation och med partners bättre. Kunder för in-
tervju rekommenderades av återförsäljare och hustillverkare. I valet av kunder erhölls 
en intressant variation i typ av köpt hus, vilket påverkar bland annat affärens karaktär 
och tillverkningen av produkten43. 

Verkstadsnätverket – NISAM-projektet 
Inom NISAM-projektet fanns ett med denna avhandling gemensamt intresse att stude-
ra principer för organisering i nätverk. Branschramen, verkstadsindustrin, gavs av pro-
jektets inriktning och NUTEK:s forskningsprogram ”IT i verkstadsindustrin”. Att stu-
dera företag och nätverk i verkstadsindustrin passade dessutom denna avhandling bra 
såtillvida att det just handlade om än annan bransch än de studier som redan påbörjats 
inom träindustrin (ovan). 
Utifrån NISAM-projektets forskningsintresse för organisering i nätverk och beställar-
kompetens i outsourcade organisationer söktes lämpliga företag och partners. Det ini-
tiala valet av det studerade verkstadsföretaget44 överensstämde väl med dessa önske-
mål. Underlättande förutsättningar var också att företagets VD deltog i projektets refe-
rensgrupp samt att ledningen tidigare haft kontakt med en person i forskningsprojektet. 

                                              
42 Motiverat tidsskäl mot bakgrund av krav från ägarkoncern att genomföra vissa större förändringar. 
43 Att följa personers rekommendationer av andra respondenter kan vara både positivt och negativt för studien. Positivt såtill-
vida att jag uppfattade företagens vilja till att medverka förbättrades när de fick rekommendera respondenter. Negativt kan 
vara att de rekommenderar särskilt positiva respondenter. Det sistnämnda upplever jag dock inte som något problem i före-
liggande studie, mot bakgrund av den genuina vilja till förbättring som finns hos flertalet företag i studien (och att de därige-
nom rekommenderar även kunder som har negativ kritik om deras verksamhet). 
44 I ett inventerande skede gjordes ett antal intervjuer med fyra andra företag för att etablera relationer med intresserade och 
intressanta partners. 
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Valet av affärspartners i verkstadsnätverket har sedan skett i samråd med personer vid 
verkstadsföretaget. Även här har aktörer inkluderats då de ansetts kunna bidra till mer 
kunskap om kärnföretaget och deras relationer med partners för att kunna leverera ett 
erbjudande till marknaden. För för- och nackdelar kring detta, se tränätverket ovan. 

Reflektion över val av nätverk och företag 
De skillnader och likheter som finns mellan företagen kan betraktas som en möjlighet 
till lärande. Variationen bedöms därigenom kunna ge olika aspekter på verkligheten 
(Gummesson, 1985, s. 57). Det är också angeläget att betona att urvalet av företag inte 
är representativt utifrån ”ett typiskt tillverkande företag i verkstadsindustrin”, vilket 
inte heller forskningsfrågor och syfte antyder. Ett sådant val av fall beskrivs i teorin: 

Cases are not ”sampling units” and should not be chosen for this reason (Yin, 1994, s. 36). 

Viktigt i avhandlingen är att, i linje med Patton (1980, s. 280), tolka data i en kontext, 
snarare än att reducera kontext för att nå maximal generalitet. Liknande argument 
finns i Stake (1995, s. 4) som också menar att ett första kriterium för att välja ett fall är 
att det skall bidra till lärande i så hög utsträckning som möjligt. Författaren behandlar 
argument såsom att tillgång till fall är viktigt, liksom samarbetsvillighet – något jag 
också tidigare påtalat. 

3.2.3 Val av intervjupersoner 
Val av intervjupersoner har skett i samråd med respektive företag och har gjorts med 
utgångspunkt i, förutom av kunskapsintresset, två dimensioner gällande kärnföretag. 
En dimension där syftet är att få en spridning på intervjupersoner över hierarkiska ni-
våer (för att erhålla både överblick och generella resonemang samt mer operativa syn-
punkter och uppgifter). Den andra dimensionen är att inkludera intervjupersoner längs 
en viss process eller vissa processer. Detta görs för att erhålla insikter från olika delar 
av en process, exempelvis med avseende på koordination, närhet till partners i nätver-
ket, utarbetandet av konstruktionsunderlag eller produktion. I tränätverket är, vilket 
tidigare nämnts, den hierarkiska variationen gällande intervjupersoner större än i verk-
stadsnätverket. Det sistnämnda innehåller en tyngdpunkt på ett ledningsperspektiv. 
I de företag där endast en person intervjuats har rekommendationerna ofta kommit från 
deras affärspartner om vem som är lämplig att intervjua. Att finna respondenter med 
både tillräcklig överblick och god kunskap om den aktuella affärsrelationen har varit 
en viktig utgångspunkt. 
Ytterligare beskrivning av intervjuer återfinns i avsnittet om datainsamlingstekniker 
och intervjuer nedan. 

3.2.4 Anonymisering och öppen redovisning 
Både anonymisering och öppen redovisning är aktuellt här och behandlas nedan. 

Anonymisering av fallstudieföretag och aktörer 
Överenskommelser att anonymisera namnen på fallstudieföretagen och privatkonsu-
menterna har träffats. Respondenter i företagen har och också anonymiserats och istäl-
let benämnts med befattning/roll där jag anser detta relevant för beskrivningen och 
samtidigt inte utelämnat personen internt i företaget. Anonymisering kan vara både 
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positivt och negativt. Positivt då det är möjligt att vid insamlingstillfällen både erhålla 
mer kontroversiell och känslig information samt att det dessutom är möjligt att publi-
cera denna. Denna möjligheten är ett skäl till anonymisering. Möjligheten att kontrol-
lera empiriska data för en läsare med egen förförståelse blir dock mindre, vilket kan 
vara en nackdel. Läsbarheten kan också öka då fallpresentationen kan vara fylligare 
(Yin, 1994, s. 143 ff.). En annan fördel med en öppen redovisning är att fallet kan upp-
fattas som mer intressant. Det finns dock en risk för att öppna fall kan bli, och uppfat-
tas som ytliga, då kontroversiella och intressanta data kan ha tagits bort av olika skäl 
(Lundahl och Skärvad, 1992, s. 156). Kontroversiella och intressanta data är, som tidi-
gare nämnts, en styrka att kunna uttrycka vid anonymisering. 

Öppen redovisning av IT-system och systemleverantörer 
Trots en anonymisering av fallstudieföretag har jag valt att redovisa produktnamn på 
IT-system och namn på leverantörer av system. Ett motiv till detta är att systemen kan 
betraktas som offentliga objekt. Den information som framkommer om systemen är 
heller inte känslig på något sätt. Vad gäller leverantörer av system är ingen av dessa 
relationer till studerade företag föremål för en särskild granskning enligt de analysera-
de relationerna mellan till exempel sågverket och snickeriföretaget eller mellan verk-
stadsföretaget och bearbetningsföretaget. Relationer till systemleverantörer är endast 
omnämnda och torde heller inte kunna uppfattas som innehållande känsliga uppgifter. 

3.3 Triangulering och tekniker 
Med utgångspunkt i datainsamlingsteknikerna intervju, studier av dokumentation och 
direkta observationsstudier av IT-system finns en ansats till triangulering. Att använda 
dessa tre datainsamlingstekniker i kombination är typiskt för en fallstudie enligt Den-
zin och Lincoln (1994, s. 14). Nedan presenteras olika typer av triangulering, olika 
datainsamlingstekniker och valda tekniker. 

3.3.1 Triangulering 
Ett syfte med en trianguleringsansats är att erhålla ett bredare dataunderlag och en säk-
rare grund för tolkning; se till exempel Denzin (1978), Patton (1980) och Repstad 
(1993). Det finns emellertid olika typer av triangulering (Yin, 1994, s. 92): 
! Datatriangulering (kombinationer av olika typer av datakällor; till exempel oli-

ka intervjupersoner, situationer och dokument), 
! forskartriangulering (flera observatörer/forskare som inhämtar information), 
! teoritriangulering (olika teoretiska utgångspunkter används; att närma sig mate-

rialet med flera perspektiv) samt 
! metodtriangulering (att använda sig av flera strategier inom en och samma me-

tod; till exempel att ställa fler frågor i en intervju som belyser samma fenomen 
eller att kombinera olika metoder för att belysa samma fenomen). 

Genom att använda triangulering eftersträvas en högre grad av validitet45 – detta är 
dock inget givet resultat av en triangulering. Alla empiriska fynd kan inte vara möjliga 

                                              
45 Här förekommer en diskussion om validitet är en lämplig term inom kvalitativ forskning. Ett alternativt begrepp för valide-
ring, mindre tyngt av positivistiska forskningsideal, är autenticitet (Svensson, 1996, s. 216). 
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att triangulera till likhet eftersom olikheter och skillnader kan identifieras mellan olika 
källor. Detta behöver enligt min mening inte innebära att observationen är orimlig, 
utan att trianguleringen visar att det finns olika tolkningar av till exempel mål och stra-
tegiers innebörd i en organisation. Olikheter och skillnader kan därmed vara intressan-
ta och värdefulla som underlag för slutsatser. Viktigt är att inte se triangulering som en 
ansats för att nå objektiv sanning (Svensson, 1996, s. 219), något som komplicerar tri-
anguleringsbegreppet. Triangulering kan snarare ge djup, rikedom, bredd och trovärdi-
ga eller autentiska resultat. 

Data-, forskar-, teori- och metodtriangulering 
Data-, forskar-, teori- och metodtriangulering förekommer i varierande omfattning i 
föreliggande arbete. Triangulering av data har tagit sig uttryck i att jag använt olika 
datakällor i form av personer med olika organisatorisk-/enhetsmässig hemvist, studier 
av dokument och i viss mån också direkta observationsstudier av IT-system och verk-
samhet. Detta för att till exempel identifiera både likheter och skillnader i uppfattning 
kring ett och samma fenomen (se vidare nedan). 
Triangulering av forskare förekommer i projekten då ett antal olika forskare medverkat 
vid utformning av intervjuguider, insamling och viss analys av data. Vilket tidigare 
redovisats har forskare som medverkat i de olika projekten i ett flertal fall olika äm-
nesbakgrund och utgör en flervetenskaplig grupp. Utöver gemensamt arbete har olika 
individuella avhandlingsarbeten pågått; av vilket min avhandling varit ett. Samtidigt 
har det varit påverkat av och påverkat arbetet i respektive forskningsprojekt. 
Jag har också eftersträvat triangulering av teorier, vilket bäst kommer till uttryck i en 
utgångspunkt i teorier från olika områden: informatik, organisationsteori och industri-
ell marknadsföring. Teorierna från dessa områden har också format olika perspektiv 
som kommer till uttryck vid analys av empiri i avhandlingen. Exempel på detta är ana-
lys av affärsrelationer. Metodtriangulering till sist har utgjorts av att kombinera just 
intervjuer, studier av dokumentation och direkt observation. 

3.3.2 Datainsamlingstekniker 
I kombination med valet av fallstudie har jag valt datainsamlingstekniker av kvalitativ 
karaktär för att identifiera och uttrycka egenskaper eller framträdande drag hos feno-
men (Repstad, 1993), vilka presenteras nedan. Vidare motiveras valet av kvalitativa 
datainsamlingstekniker av att jag också studerar avgränsad verksamhet i och delvis 
mellan organisationer, där ett mål är att uppnå en viss helhetsbeskrivning. 
Det finns naturligtvis för- och nackdelar med de flesta insamlingstekniker, vilka be-
skrivs bland annat av Yin (1994, s. 80 ff.). Intervjuer har som fördel att de kan vara 
fokuserade och ge insiktsfulla svar. Dess svagheter är att svaren kan bli lidande av 
svaga frågeformuleringar. Det finns också en risk för att respondenter svarar som 
han/hon tror att intervjuaren vill. Dokumentation har flera starka sidor, med beständig 
text som kan studeras upprepade gånger och har en viss exakthet. Nackdelar kan vara 
att dokument är svåra att komma åt och att urvalet, liksom innehållet, kan bli otill-
fredsställande. För direkta observationer slutligen så är positiva sidor att de är i ”nutid” 
och inkluderar en kontext. Direkt observation är emellertid tidskrävande (ibid.). 
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Intervjuer 
Datainsamlingen i studien baseras i huvudsak på semistandardiserade intervjuer, vissa 
på förhand bestämda frågor som ges till alla respondenter samt möjlighet att ställa 
uppföljningsfrågor för att få mer uttömmande och nyanserade svar (Lundahl och Skär-
vad, 1992; Repstad, 1993). Intervjuerna kan också klassificeras som kvalitativa till sin 
karaktär. Denna intervjutyp syftar, i linje med forskningsansatsen, till att upptäcka el-
ler identifiera icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller 
innebörder (Svensson och Starrin, 1996). De kvalitativa intervjuerna jag medverkat vid 
(se bilaga 1) är således ett medel (ibid.), av flera tillgängliga, för att nå målet: ökad 
kunskap om koordination och informationssystem i företag och nätverk. 
Merparten av intervjuerna har varit relativt strukturerade, då de var fokuserade och 
informationsorienterade. Viss grad av ”ostrukturering” kan skönjas eftersom uppfölj-
ningsfrågor tilläts förekomma och intervjuerna snarare blev dialoger (exempel på in-
tervjuguide; se bilaga 1). Motivet till denna typ av intervjuer var att försöka fånga vär-
defull information som inte förutsågs innan intervjutillfällena. Intervjuguiden har i vis-
sa fall också justerats och anpassats till respondenternas kunskap, förförståelse och 
position. Denna flexibilitet i utformningen av intervjuunderlag betraktar Repstad 
(1993) som önskvärd under ett projekt. Vilket nämnts tidigare har också teori tillåtits 
stödja viss fokusering på tema i delar av intervjuer. 
Intervjuer med exempelvis VD för verkstadsföretaget har haft en lägre grad av stan-
dardisering och strukturering än merparten av de intervjuer som genomförts inom trä-
nätverket (med undantag av intervjuer med VD/huvudmän). Intervjuerna med VD kan 
karaktäriseras som öppna, bestående av informell kommunikation (se till exempel 
Patton, 1980, s. 197 f.) med vissa fördefinierade frågor/tema för diskussion. Detta 
gäller särskilt när tidigare intervjuer redan genomförts och tillräckligt med bakgrunds-
data fanns som underlag för mer öppen kommunikation. 
Med anledning av intervjupersonernas skilda bakgrund och erfarenheter har jag, enligt 
ovanstående resonemang, förändrat/anpassat delar av intervjuerna beroende på vem 
som intervjuats. Personerna hade inte alltid samma möjligheter att lämna information 
om en och samma fråga – och att i dessa situationer ställa frågor som behandlar områ-
den utanför respondentens kunskapsområde kan ge upphov till frustration och en käns-
la av otillräcklighet hos den intervjuade. Dessa anpassningar kan också påverka data-
materialet negativt och bidra till en skevhet; något jag försökt att hantera. Fördelarna 
överväger dock nackdelarna enligt min mening. Frågor som ställts till respondenter har 
varit av olika typer; upplevelseorienterade, värderingsfrågor, kunskaps/informations-
sökande och bakgrundsinriktade (se exempelvis Patton, 1980, s. 207 f.). Frågorna rik-
tades mot dåtid, nutid och framtid. 
Det kan ibland förefalla överflödigt att få liknande information från flera olika respon-
denter – men detta är relaterat till syftet med att ställa frågan. Om syftet är att beskriva 
flera respondenters perspektiv på ett och samma fenomen i syfte att belysa eventuella 
variationer i tolkningar är en upprepning av samma fråga till flera respondenter befo-
gad46. Att intervjua fler personer, var och en med sin bakgrund och uppfattning varför 

                                              
46 Detta är ett uttryck för den triangulering som behandlades i avsnitt 3.3.1. 
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till exempel ett problem existerar, eller kanske inte existerar enligt en persons uppfatt-
ning är ett sätt att inte ta problem för givna (Winograd och Flores, 1986, s. 77). Ett 
annat sätt att uttrycka detta är att erkänna fler perspektiv på en värld där aktörernas 
uppfattningar om, och perspektiv på till exempel koordinationens funktion, innehåll 
och IT-systems utformning inte nödvändigtvis sammanfaller. Olikheterna hos respon-
denterna kan öka möjligheten att få tag i nya och relevanta data (Repstad, 1993, s. 42). 
Registrering av intervjuerna/dialogerna har i samtliga fall utom ett skett med ljudupp-
tagning (se bilaga 2). Motivet till att använda ljudupptagning är att slippa ägna kraft åt 
att anteckna under intervjun och i stället koncentrera sig på vad respondenten säger 
samt att få en ordagrann återgivning, utan den filtrering som anteckningar och eget 
minne innebär (Repstad, 1993). Samtliga intervjuer har sedan skrivits ut eller samman-
fattats. Utskrifter av intervjuer har haft en central betydelse eftersom citat redovisas 
frekvent i samband med beskrivning och analys av empiriska data. Detta är en medve-
ten strategi då jag anser det viktigt att en läsare kan ta del av utvalda intervjusvar i sin 
ursprungliga form. Ett fåtal intervjuer har sammanfattats och skrivits ut delvis. 
Till intervjuerna väljer jag också att lägga de tre respondenter som av tidsskäl och 
ekonomiska skäl kontaktats via e-post (VD i verkstadsföretagets utländska bolag). Det 
är förstås möjligt att klassificera dessa som en mindre enkät, men motivet till att ändå 
kalla dem för intervjuer är de möjligheter att ställa följdfrågor som gavs. Dessa inter-
vjuer är därmed inte av samma karaktär som de övriga ovan som genomförts på plats i 
företagen. Intervjuguiden blir i dessa fall mer standardiserad än i övriga intervjuer. 
Vid genomförande av intervjuer har, vilket bilaga 2 visar, det funnits fler intervjuer 
relaterat till de flesta fall och också fler intervjuer med samma personer för en longitu-
dinell dimension. Detta för att gemensamt försöka fånga situationer och kunna reflek-
tera över vad som framkom. Intervjuguider har tagits fram gemensamt inom respektive 
projekt. I guiderna finns såväl projektgemensamma som individuella forskningsintres-
sen representerade. Arbetsdelningen inom respektive projekt har vid intervjuandet ut-
gått från särskilda intressen för vissa fall, särskilda frågeställningar samt rent praktiska 
förutsättningar såsom geografiska avstånd och andra åtaganden. Intervjuerna har dis-
kuterats gemensamt för att etablera en förståelse. Samtliga intervjuare har tillhört pro-
jekten genom permanent och i några fall temporär koppling. I och med att förberedel-
ser och viss efterbearbetning av intervjuer varit en gemensam aktivitet väljer jag att 
betrakta samtliga intervjuer som primärdata47, trots att jag själv inte medverkat vid 
genomförandet av alla intervjuer. 

Studier av dokumentation 
Den dokumentation jag studerat utgörs av både offentligt och internt material. Exem-
pel på offentligt material är årsredovisningar, hemsidor på Internet, konferens/mäss-
material och nyhetsbrev. Internt material är organisationsscheman, utredningsrappor-
ter, system- och projektbeskrivningar samt kopior på vissa fakturor och avtal. 
Dokumentationen har analyserats parallellt med intervjuutskrifter för att komplettera 
dessa både vad gäller att potentiellt överensstämma med innehållet i intervjuerna och i 
vissa fall att avvika (en del i trianguleringen). 
                                              
47 Se till exempel Lundahl och Skärvad (1999, s. 52) för kommentarer kring primär- och sekundärdata. 



Kapitel 3 

46 

Deltagande och observation 
Utöver de intervjuer som redovisas i Tabell 3, vilka återfinns i bilaga 2, har ett antal 
ytterligare tillfällen för datagenerering funnits. Datagenerering är ett alternativ begrepp 
för datainsamling för att markera att data i kvalitativ forskning uppstår i mötet mellan 
forskare och empiri och bär spår av båda (se till exempel Stenberg, 1999, s. 31; Gum-
messon, 1993, s. 16). Data är med detta ställningstagande inte givna, entydiga och 
möjliga att ”bara” samla in (se också resonemang i kapitel 2). Inom studierna av trä-
nätverket har ett antal workshops (arbetsmöten) anordnats inom ramen för SAIT-
projektet, där analysresultat styrkts, ifrågasatts och diskuterats både med företrädare 
för enskilda företag och gemensamt. Ett antal möten på plats vid de olika kärnföreta-
gen inom SAIT-projektet har också ägt rum för återföring, verifiering och diskussion 
av resultat. Vissa möten inom SAIT-projektet har bedrivits i form av seminarium för 
att genomföra diagnos av verksamhet (se avsnitt 3.4.4). För verkstadsnätverket har ett 
antal möten med ledningsgruppen för verkstadsföretaget arrangerats för återföring, 
verifiering och diskussion av resultat. Vid dessa möten har normalt inte ljudupptagning 
skett, utan endast handanteckningar har gjorts. På förhand utformade intervjuguider 
har inte funnits vid dessa tillfällen; endast vissa frågor formulerades på förhand. 

Direkta observationsstudier av IT-system och verksamhet 
Direkta observationer av IT-system har gjorts inom ramen för tränätverket och SAIT-
projektet. I studierna av IT-system har jag utgått från demonstrationer av personer i 
verksamheten. Detta är dock den minst tongivande insamlingstekniken; bland annat av 
resurs- och accesskäl. Syftet med demonstrationerna var att komplettera den bild av, 
och öka min förståelse för, IT-systemen som framkom vid intervjuerna. För att kort 
beskriva genomförandet så studerades användare under genomförandet av en typisk 
arbetsuppgift (exempelvis registrering av kundorder och konstruktion) samtidigt som 
de muntligen beskrev sin aktivitet. Anteckningar fördes under studiens gång, och i vis-
sa fall ingick den direkta studien i en intervju, varpå ljudupptagning gjordes. Frågor 
utöver intervjuguiden ställdes då det var intressant utifrån den uppkomna situationen. 

3.4 Analys av empiriska data och möten med teori 
I avhandlingen har jag kombinerat olika strategier för att nå en ökad förståelse för stu-
diefältet och åstadkomma ett trovärdigt resultat. Nedan följer en sammanfattning av 
strategier som använts för att analysera empiriska data och för att arrangera möten 
mellan empiriska data och teori. Dessa möten innehåller en variation i hur induktiva 
respektive deduktiva de är till sin karaktär (för diskusion, se avsnitt 2.3.5). Mitt tillvä-
gagångssätt vid analys av data diskuteras också i avsnitt 2.4-2.5. 

3.4.1 Beskrivning, empirinära och induktiv analys 
Ett resultat av arbetet med data från intervjuer, möten, dokument etc. återfinns i av-
handlingen i form av rika beskrivningar och empirinära analys av i första hand respek-
tive kärnföretags verksamhet internt (avsnitt 8.1 och 13.1). 
Koordination mellan företag (avsnitten 10.13 och 14.11-14.12) analyseras också med 
en induktiv ansats och resulterar bland annat i olika kategorier av handlingar och ex-
empel på dessa. Dynamik finns också presenterad i form av en omkonfiguration av 
nätverken med utgångspunkt i olika förflyttningar av resurser och aktiviteter. 
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3.4.2 Komparativ analys 
I avhandlingen utför jag komparativa analyser på flera nivåer och mellan olika enheter. 
Komparativ analys finns inom respektive företag (till exempel mellan olika funktioner 
och roller samt koordinationssituationer) och mellan företag. I kapitel 15 återfinns en 
komparativ analys av data från de båda nätverkens aktörer utgående bland annat från 
den variation som finns mellan nätverken som samtidigt fungerar som en sammanfatt-
ning av tidigare analys av empiri. Kapitel 15 är också en utgångspunkt för resultat som 
presenteras i kapitel 16. 

3.4.3 Möten mellan teori och empiri 
Nedan följer en kategorisering av vad jag väljer att kalla för möten mellan teori och 
empiri jag arrangerat. För dessa möten motsvarar presentationsordningen en stigande 
grad av deduktiv ansats. Refererade teorier återfinns i avhandlingens del II. 

Utgångspunkt i teori som perspektiv och guide 
Analys av affärsrelationer mellan aktörer (kapitel 10 samt avsnitten 14.2 till och med 
14.8) är disponerad och analyserad efter lånade kategorier från den affärsgeneriska 
modellen (Goldkuhl, 1998), IMP:s interaktionsmodell (Håkansson et al., 1982) och 
centrala begrepp från nätverksansatsen (Håkansson och Snehota, 1995)48. I och med 
detta finns teorin med som perspektiv vid generering av data (guidar insamling och 
analys). Inga explicita relateringar till teori görs i denna analys, utan teorin präglar 
istället perspektivet. De olika utgångspunkterna för analys presenteras i avhandlingens 
teoriavsnitt. 

Komparativ analys mellan teori och empiri för förståelse och ifrågasättande 
En form av teoribaserad analys av empiri förekommer avseende relationer mellan före-
tag i respektive nätverk (se kapitel 11 och avsnitt 14.10). Här används Olivers (1990), 
Gummessons (1995) och Moss Kanters (1994) teorier om relationer samt nätverksan-
satsen (bland annat Hägg och Johanson, 1982; Håkansson och Snehota, 1995) detta för 
att bidra till en ökad förståelse av empiri. 
Hedbergs et al. (1994) teori kring imaginära organisationer används också som per-
spektiv för att tolka data, särskilt avseende möjligheten att se enskilda företags verk-
samhet överskrida juridiska gränser. 
Efter denna teoribaserade analys har jag genomfört en diskussion och värdering av 
teorierna (se avsnitt 15.6). I diskussionen och värderingen återfinns viss kritik mot teo-
rierna, vad som förs vidare till kapitel 16 och blir en del av de vyer jag diskuterar och 
presenterar. Även teorier som ligger till grund för analys av affärsrelationer (Goldkuhl, 
1998; Håkansson, et al., 1982) diskuteras och värderas. 

Explicit tillämpning och värdering av teori 
Analysen av intern koordination (i avsnitten 9.1 och avsnitt 13.2) utifrån Mintzberg 
(1983, 1988, 1998) är en mer explicit tillämpning av teori. Denna tillämpning görs för 
att värdera teorin genom att identifiera problem och oklarheter vid tillämpning, liksom 

                                              
48 Val av dessa kommenteras i avsnitt 3.5.1. 
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förtjänster, för att bedöma teorins förståelse- och förklaringskraft. I denna tillämpning 
identifieras koordinationssituationer för att finna enheter möjliga att analysera. 
Utifrån diskussionerna under ovanstående två rubriker markeras teorins roll som del av 
en iterativ process bestående av datainsamling och analys samt en del av slutmålet för 
forskningen (se avsnitt 2.2). 

3.4.4 Verksamhetsdiagnos i tränätverket 
Inom tränätverket och SAIT-projektet har så kallad verksamhetsdiagnos genomförts i 
huvudsak gällande kärnföretagen. Verksamhetsdiagnos bygger på metodkomponenter 
från Förändringsanalys enligt SIMM (se Goldkuhl och Röstlinger, 1988; Röstlinger, 
1993 för en utförlig beskrivning). Verksamhetsdiagnos har haft en viktig betydelse i 
analys av data för att etablera förståelse för studerad verksamhet och har resulterat i 
kartläggningar av verksamhetsprocesser, mål, problem, styrkor samt analys av föränd-
ringsbehov i organisationerna. Att tillämpa verksamhetsdiagnos var också en viktig del 
i SAIT-projektets mål att bidra till utvecklad kunskap och en grund för förändring hos 
medverkande företag. 
Förändringsanalys erbjuder ett analysstöd som är relativt enkelt att hantera, men ändå 
kraftfullt samt fokuserar relevanta aspekter för studien. Min personliga kännedom om, 
och goda erfarenhet av metodkomponenterna från tillämpningar som studerande, kurs-
ledare, examinator och tidigare genomförd forskning (se till exempel Melin, 1998 samt 
Melin och Axelsson, 2000) gjorde valet av analysmetoder för detta ändamål tidseffek-
tivt och okomplicerat. Inom SAIT-projektet fanns fler personer med dessa erfarenheter 
samt en ambition att också utveckla metoden, vilket ytterligare stärkte valet. Verksam-
hetsdiagnos som ansats kommenteras endast kort här och exempel på resultat från re-
spektive kärnföretag i tränätverket ges i kapitel 8. 

3.5 Val, analys och syntes av teori 
Flera val, olika analys av teori och viss syntes utförs i denna avhandling. Detta disku-
teras kort nedan. 

3.5.1 Val av teori 
Valet av teori relateras nedan till de nyckelord som finns i avhandlingens titel. Nyck-
elorden skall också tolkas som centrala enheter i mitt arbete; koordination, informa-
tions- och IT-system, företag, affärsrelationer och organisatoriska nätverk. 

Koordination 
Koordination pekas ut som ett flerdisciplinärt fält av Malone och Crowston (1994). Jag 
har valt teorier om koordination från MIT:s Center for Coordination Science (se till 
exempel Malone och Crowston, 1990, 1994) och en norsk motsvarighet PAKT (se till 
exempel Weiseth, 1993). Centrala källor kring koordination utgörs också av organisa-
tionsteoretisk litteratur: March och Simon (1958), Mintzberg (1983, 1988, 1998) samt 
Thompson (1967). Arbeten innehållande koordination finns också i form av doktors-
avhandlingar (se till exempel Carstensen, 1996; Kärreman, 1996; Larsson, 1990). 
Dessutom finns koordination inom organisationsteori (under rubriken ”företag” samt 
inom nätverksansatsen under ”nätverk”). Särskilt Mintzbergs teorier om koordination 
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och tillhörande mekanismer tillämpas på studerad empiri. Motivet till att välja dessa 
koordinationsmekanismer för ändamålet är att jag uppfattar dessa som spridda och 
kända (refererade) samt att dessa utvecklats över tiden. 
Viktigt att notera i samband med diskussion om teorier är att jag, i linje med (Glaser 
och Strauss, 1967, s. 242), betraktar teorier som en alltid utvecklingsbar enhet. Detta 
gäller teorier både i rollen som förutsättning och som resultat av detta arbete. 

Företag 
Kopplingen till företag som studieenhet utgörs av litteratur kring organisation och or-
ganisering. Eftersom koordinering är en central handling vid organisering är ett flertal 
relateringar till befintlig kunskap viktiga. Se bland annat Scott (1998) samt Ahrne och 
Hedström (1999). 
I synen på organisationer och drivande av ett utökat företagande i form av Hedberg et 
al. (1994) och imaginära organisationer är detta perspektiv ett bra komplement till 
ovanstående organisationsteori och nätverksansatsen nedan. Detta motiveras enligt 
min mening av perspektivets uttalade syn på aktörer som imaginatörer och regissörer 
samt fokusering av kärnverksamhet, vilket bidrar till intressanta möten med empiri. 

Nätverk och affärsrelationer 
För att relatera avhandlingen till tidigare kunskap om nätverk har viss allmän teori om 
nätverk och i dessa ingående relationer valts. Exempel på dessa är Castells (1998), Elg 
och Johansson (1992), Moss Kanter (1994) och Oliver (1990). Min uppfattning är att 
dessa källor tillsammans ger en god överblick av området. 
För att förstå relationer i nätverk finns ett väl utvecklat angreppssätt i form av den så 
kallade uppsalaskolans nätverksansats (se till exempel Axelsson, 1996b; Håkansson 
och Snehota, 1995; Hägg och Johanson, 1982) och vissa av dess utgångspunkter (Hå-
kansson et al., 1982). Ansatsen har använts vid ett flertal studier av nätverk och rela-
tioner både i och utanför Skandinavien och har förtjänster framför så kallad transak-
tionsmarknadsföring. Motiv till att använda teori kring industriell marknadsföring är 
att frågor som arbetsfördelning, koordination och beroendeförhållanden är intressanta 
att studera enligt avhandlingens forskningsfrågor och syfte. Denna teoribildning kan 
stödja min förståelse av samspelet mellan olika aktörer i affärsrelationer bättre (se 
även Ossiansson, 1997). Jag väljer också att komplettera nätverksansatsen med Gum-
messons (1995) generella egenskaper hos affärsrelationer. Dessutom har jag baserat 
mig på affärsaktsteori och den affärsgeneriska modellen (Goldkuhl, 1998) som per-
spektiv på interaktion i affärsrelationer. Denna modell har valts eftersom den bland 
annat bidrar med ett explicit kommunikationsperspektiv på affärsrelationer. Vidare är 
det en modell jag använt tidigare och som kan prövas och vidareutvecklas i mötet med 
empiri. Modellen har också ingått som ett viktigt kunskapsobjekt i SAIT-projektet. 

Informationssystem 
För att relatera till tidigare kunskap om informationssystem väljer jag viss litteratur 
från en skandinavisk tradition kring systemutveckling (se till exempel Andersen, 
1994). Dessutom väljer jag litteratur där informationssystem diskuteras i ett talakts- 
och handlingsperspektiv (se till exempel Goldkuhl och Lyytinen, 1982; Goldkuhl, 
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1996; Ljungberg, 1997; Winograd och Flores, 1986), vilket är ett viktigt perspektiv vid 
studier av koordination och informationssystem (se vidare kapitel 6). 
För att se informationssystem i sin organisatoriska kontext finns ett antal författare 
som betonar detta. Exempel som används är Markus och Robey (1988), Orlikowski 
(1991, 2000), Walsham (1993, 1995). Viss relatering har också gjorts till området 
workflow och grupprogramvara (se till exempel Ljungberg (1996, 1997) och Nielsen, 
Carstensen och Andersen (2000) eftersom dessa publikationer inom detta område ofta 
explicit behandlar koordination. Standardsystem och affärssystem respektive inter-
organisatoriska informationssystem och CAD-system finns med inom ramen för studi-
en och har relaterats till bland annat Askenäs (2000) och Nilsson (1991) respektive 
Konsynski (1992), Kumar och van Dissel (1996), Löwstedt (1986) samt Senn (2000). 

3.5.2 Analys och syntes av teori 
Viss analys av teori görs i samband med presentation av dessa och i avsnitt 15.6. I teo-
rikapitlen finns också explicita jämförelser mellan teorier – se jämförelse mellan ima-
ginära organisationer och nätverksansatsen samt mellan IMP:s interaktionsmodell och 
affärsaktsteori (avsnitt 5.6.3). Dessa jämförelser görs bland annat eftersom dessa an-
satser utgör en gemensam grund för att analysera affärsrelationer utifrån empirin. 
Vid analys av empiri placeras också aspekter från Moss Kanter (1994), Gummesson 
(1995) och Oliver (1990) samt nätverksansatsen sida vid sida för att analysera och dis-
kutera relationer i nätverken. De vyer av koordination och informationssystem som 
presenteras i kapitel 16 är en syntes av teorier för att kunna förstå aktuella fenomen. 

3.6 Generalisering och vidareförbarhet av resultat 
I avsnitt 3.2.2 diskuterades val av företag, relationer och nätverk. Där gjordes bland 
annat ställningstaganden kring representativitet. Dessa ställningstaganden följer också 
med i betraktelsen av resultat som framkommer i arbetet (se också avsnitt 2.2.3). 
Kritik som ofta riktas mot fallstudier är att de anses underlägsna forskningsmetoder 
baserade på ett statistiskt och slumpmässigt urval av ett större antal observationer. En 
sammanfattning av kritiken (Gummesson, 1985, s. 55 ff.) är att fallstudier saknar sta-
tistisk validitet, endast används för att generera hypoteser och inte är möjliga att gene-
ralisera utifrån. Begreppet generalisering förenklas ofta i diskussioner – och om gene-
ralisering är möjlig eller ej (Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 39). Generalisering an-
vänds med ett flertal betydelser. Två typer av generalisering kan identifieras: 
! analytisk generalisering (att utvidga och generalisera teorier) och 
! statistisk generalisering (baserat på ett representativt urval för att generalisera 

till ett flertal fall) (Yin, 1994, s. 10). 
Patton (1980, s. 279 ff.) ifrågasätter också generaliseringsbegreppet och ställer frågan 
om det överhuvudtaget är meningsfullt att generalisera i sociala sammanhang. Motivet 
till detta är bland annat att sociala fenomen i högsta grad är föränderliga och situa-
tionsspecifika. Den typ av generalisering som förekommer i kvalitativ forskning enligt 
Svensson och Starrin (1996, s. 215) är att en utvecklad teori inte bara är rimlig i den 
kontext där den utvecklades, utan även innefattar att samma process i olika situationer 
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kan leda fram till olika resultat. Denna variant av generaliserbarhet kan nås genom att 
teorier prövas mot annan utvecklad kunskap inom området (ibid.). 
Goldkuhl (1992) diskuterar begreppet vidareförbarhet vilket jag uppfattar som ett al-
ternativ till generalisering. Med vidareförbarhet menar författaren att teorierna är till-
lämpbara i olika kontexter (kontextöverskridande). Detta ställer krav på att resultaten 
från forskningen har särskild relevans för en viss kontext, utan att för den skull vara 
begränsade till en specifik situation. Min ambition i denna avhandling är att kunna nå 
en analytisk generalisering. Den abstraktion som görs härrör både från de specifika 
empiriska studierna i denna avhandling samt studier av, och relationer till tidigare kun-
skap inom området. Abstraktionerna bör snarare bedömas efter sin rimlighet och slag-
kraft, snarare än dess statistiska representativitet (se också Walsham, 1993). Genom 
den växling mellan teori och empiri jag genomfört (se tidigare resonemang) är det min 
ambition att de abstraktioner som görs också skall kunna vidareföras till vissa andra 
kontexter (till exempel andra affärsdrivande företag). 

3.7 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag beskrivit genomförandet av den kunskapsutveckling som sker i 
arbete. Kvalitativa fallstudier har använts för att komma tillräckligt nära de aktörer och 
de naturliga sammanhang jag önskat studera. Ansatsen kännetecknas vidare av en öp-
penhet, flexibilitet i sättet att genomföra studierna samt en relativt longitudinell karak-
tär baserad på flera olika datakällor. Generering av empiri har skett utifrån intervjuer, 
studier av dokumentation, IT-system och verksamhet samt viss deltagande observa-
tion. Min analys av data är dels empirinära och induktiv, men innehåller också explicit 
tillämpning av värdering av teori. I kapitlet motiverar jag också valet av teorier. 
Generalisering och vidareförbarhet diskuterades avslutningsvis. 
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Del II Teoretiska utgångspunk-
ter och analys 

Our theories concerning reality are always ways of 
making sense of the world and shared meanings are a 
form of intersubjectivity rather than objectivity (Wal-

sham, 1993, s. 5) 

Introduktion till del II 
Avhandlingens del II innehåller teori om för arbetet relevanta fenomen som koordina-
tion (kapitel 4), företag och nätverk (kapitel 5) samt informationssystem (kapitel 6). 
Förutom att beskriva teori finns även viss värdering och analys av teori i kommande 
kapitel. 
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4 Koordination 
Kapitel 4 utgår från ett centralt begrepp i arbetet; koordination. En idé i denna av-
handling är att för att kunna utveckla eller anpassa verksamhetsnyttiga informations-
system måste vi förstå mänsklig handling. Ett exempel på mänsklig handling är att 
påverka andra aktörer och dessas handlingar för att nå mål i organisatoriska sam-
manhang. Detta kan kallas koordination. Syftet är att skapa en översikt av fenomenet, 
samt att relatera till andra centrala begrepp såsom aktör, handling, kommunikation 
och processer. Jag framför också kritik mot viss konceptualisering av koordination. 
Kapitlet är främst relaterat till avhandlingens första huvudforskningsfråga och tillhö-
rande delfrågor kring hur koordination sker inom och mellan företag. Kapitlets inne-
håll bidrar till analys av empiri i kommande kapitel och stödjer besvarandet av nämn-
da forskningsfrågor. 

4.1 Koordination – en kommentar till kapitlet 
Att beskriva ett så grundläggande begrepp som koordination är både tacksamt och 
otacksamt. Tacksamt såtillvida att det finns oerhört mycket litteratur från många 
områden som behandlar koordination49. Otacksamt med samma argument som i 
föregående mening och att det är mycket omfattande. Följande genomgång innehåller 
studier av koordination i organisatoriska sammanhang. Källor är företrädesvis hämtade 
från det organisationsteoretiska fältet. Viss litteratur från sociologi är också 
inkluderad, ofta av organisationssociologisk karaktär. Jag behandlar koordination 
tillsammans med informationssystem i avsnitt 6.2.1. 

4.1.1 Koordination – eller snarare avsaknaden av den… 
Koordination – eller snarare avsaknaden av den och konsekvenser beskrivs på ett en-
kelt sätt av Ashby (1960, s. 5): 

[…] activity, if unco-ordinated, tends merely to the system’s destruction. 

Följande exempel är också i någon mening talande (se också Larsson, 1990, s. 3); vär-
dera följande situationer: 
! Att lyssna på en orkester utan en dirigent och utan noter, samtidigt som musiker 

har öronproppar. 
! Vara deltagare i ett lag där sport utövas och varje deltagare inte tar hänsyn till 

andra deltagare. 
! ”ordning Läsa i mening att en där slumpmässig alla är ord”50. 

Dessa exempel är triviala, men visar avsaknaden av, eller exempel på, dålig koordina-
tion (Larsson, 1990, s. 4). Koordination kan betraktas som en del i dagligt arbete51 som 
                                              
49 Detta skall dock inte blandas samman med att begreppet koordination är väldefinierat. Enligt Mulford och Rogers (1982, s. 
9) och Larsson (1990, s. 71) underlåter flera författare att argumentera för sina definitioner. De definitioner som dock före-
kommer är ofta av inkluderande slag, vilket innebär att de inbegriper så mycket att de kan anses som ”urvattnade” (Alexan-
der, 1995, s. 5). 
50 Att läsa en mening där alla ord är i slumpmässig ordning. 
51 Koordination betecknas också som ett viktigt inslag inte bara i dagligt arbete utan vid mer tidsbestämda, avgränsade aktivi-
teter, till exempel vid arbete i projekt (Engwall, 1999). 
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inte är särskilt väl artikulerad eller förstådd. Vi vet heller inte vilken påverkan den har 
på vår framgång eller misslyckande enligt Malone och Crowston (1994). Det hävdas 
också att vi främst märker avsaknaden av koordination52 enligt exemplen ovan, snarare 
än en god koordination (Malone och Crowston, 1994, s. 90). 

4.1.2 Koordination: ett flerdisciplinärt studiefält 
Studier av koordination kan ur ett forskningsperspektiv klassificeras som flerdiscipli-
närt (Malone och Crowston, 1990, s. 358, 1994, s. 88), vilket också nämnts ovan. Åt-
minstone följande ämnesområden nämns (ibid.) där koordination studeras: national-
ekonomi, organisationsteori53, lingvistik, psykologi och data- och systemvetenskap. 
Malone och Crowston (1994, s. 91) har funnit många likheter mellan definitioner av 
koordination från olika teorifält; emellertid finns också viktiga skillnader. Ett exempel 
på skillnader mellan koordination inom IT-system och grupper av människor är att vid 
studier av de sistnämnda läggs av naturliga skäl större vikt vid incitament, motiv och 
känslor (ibid.). I IT-systemsammanhang kan det handla om att fördela processorkraft 
och tilldela olika objekt funktionalitet. Inom företagsekonomi kan typiska problem 
vara att hantera delade resurser och fördelning av arbetsuppgifter i form av organisa-
tionsstrukturer och budgetprocesser (Malone och Crowston, 1994, s. 92 ff.). Hantering 
av samtidighetsproblem och relationer mellan aktiviteter och delaktiviteter finns också 
som koordinationsprocesser diskuterade inom både datavetenskap och företagsekono-
mi, men tar sig olika uttryck. 
Ett syfte med denna avhandling är bland annat att bidra till studier av koordination 
inom området informatik; ett område som explicit saknas i Malone och Crowstons 
(1994) genomgång. 

4.2 Koordination – en begreppsgranskning 
Koordination är en nödvändig egenskap hos alla sociala system (Alter och Hage, 1993, 
s. 87), mellan människor, mellan grupper, mellan organisationer och i världen (Elg och 
Johansson, 1992, s. 99; Weiseth, 1993, s. 11). Adam Smith (1776, s. 5), som han 
refereras av Larsson (1990, s. 4), diskuterar huvudskälet (nyttan) med koordination 
genom att föreslå att arbetsdelning är källan till förändring av produktivitet. Hur arbete 
skall eller bör koordineras i organisationer har engagerat aktörer både i praktikfält och 
i forskningsfält under lång tid. Att se koordination som en process, bestående av vad 
som skall koordineras och varför är också möjligt (ibid.). Koordination är också ett 
sätt att reducera osäkerhet (Galbraith, 1977) inom organisationer och för aktörer. 
Denna avhandling fokuserar koordination mellan människor i både företag och nätverk 
– med och utan IT-system. Efter att ha studerat ett antal olika definitioner av, och re-
sonemang kring koordination presenterar jag en sammanställning av viktiga begrepp 
som används (Tabell 4), bland annat inspirerad av vad och varför ovan. 

                                              
52 Så kallade ”breakdowns” enligt Heidegger (ur: Winograd och Flores, 1986), exempelvis förseningar av olika slag, kollisio-
ner i tid och/eller rum, kommunikationsmissar blir därmed intressanta för att ”fånga” fenomenet koordination. 
53 Att åstadkomma koordinerade handlingar kan benämnas som en del i företagsledning generellt (Sjöstrand, 1998, s. 26). 
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4.2.1 Olika definitioner av koordination 
För att förstå begreppet koordination och aktiviteten att koordinera bättre följer nedan 
en genomgång av ett antal definitioner. Vad består begreppet koordination av? Be-
greppet ”koordinera” är uppbyggt av den första stavelsen ”ko” som betyder ”med” 
eller ”samman”, ”ordinera” kommer från de latinska orden ”förordna” eller ”föreskri-
va”. Det sammansatta ordet kan sägas bli att ”samordna” eller ”få att verka tillsam-
mans” (Weiseth, 1993). Väljer jag att studera en ordboks definition av koordination 
återfinns följande: 

Bring different elements of a complex activity or organisation into a harmonious or efficient rela-
tionship. (Oxford Dictionary, 1999) 

Negotiate with others in order to work together efficiently. (Oxford Dictionary, 1999) 

Enligt Svenska Akademien är koordination synonymt med samordning (1986, s. 289). 
Enligt Weiseth (1993, s. 10) är samordning inte synonymt med koordination. Begrep-
pen är enligt denna författare åtskilda då koordination betyder att åstadkomma sam-
verkan och samverkan att de facto göra det. Jag väljer dock att använda koordination 
som synonymt med samordning och presenterar i kapitel 16 andra kvalificerande be-
grepp för att spegla skillnaden. 

Malone och Crowston om koordination 
Malone och Crowston har genomfört mycket forskning kring koordination som be-
grepp och företeelse (exempelvis Crowston och Malone, 1994; Malone 1987, 1990; 
Malone och Crowston, 1990, 1994). Tre exempel på definitioner från dessa författare 
är att koordination innebär: 

The additional information processing performed when multiple, connected actors pursue goals 
that a single actor pursuing the same goal would not perform. (Malone, 198854) 

The act of managing interdependencies between activities performed to achieve a goal55. (Malone 
och Crowston, 1990, s. 361) 

The act of working together harmoniously. (Malone och Crowston, 1990, s. 358) 

De tre definitionerna visar i nämnd ordning en breddning av vad som kan inrymmas i 
definitionerna. Den första definitionen fäster vikt vid informationsbehandling som ut-
förs när flera relaterade aktörer söker nå mål som inte enskilda aktörer gör/kan. Den 
andra definitionen är, i vissa avseenden, vidare till sin karaktär och innefattar hand-
lingen att hantera beroenden mellan aktiviteter för att nå mål. Märkligt nog saknas 
dock aktörer eller information alternativt kommunikation explicit i denna andra defini-
tion. Den sistnämnda definitionen är synnerligen vid till sin karaktär och liknar defini-
tioner från Oxford Dictionary, där allt relaterat till konsten att samarbeta inkluderas. 

Iden om koordination 
Iden (1994, s. 37) behandlar aspekten att ”koordination kännetecknas bara av sin från-
varo”. Ett annat kännetecken är att koordination inte har något syfte i sig själv – det är 
vanligen inget fristående mål eller en produkt. Koordination kan betraktas som en för-
                                              
54 Ur Malone och Crowston (1994, s. 112). 
55 Detta naturliga förhållande beskrivs också av exempelvis Gibbs och Mueller (1990, s. 95): ”When to or more people inter-
act with one another, they must somehow coordinate their actions to achieve various goals”. 
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utsättning när arbetsuppgifter/aktiviteter är fördelade på ett flertal personer. Koordina-
tion binder samman aktiviteter så att de bildar en sammanhängande, meningsfull enhet 
arbete (Iden, 1994, s. 37). Personer kan också välja olika sätt att koordinera. Förutom 
tillvägagångssättet kan också medium variera; exempelvis samtal vid möten, telefon 
och elektronisk post (Iden, 1994, s. 37). Författaren ger följande definition: 

[Koordination är] en regelbaserad handling vilken styr ömsesidiga beroenden mellan olika aktivi-
teter som utförs av olika personer som agerar i roller för att uppnå ett mål (fritt översatt från Iden, 
1994, s. 40). 

I definitionen är handling mer framträdande än i ovanstående, liksom roller och aktö-
rer. Regler är tillkommande, men kan enligt min mening ifrågasättas. Bör kunna kallas 
koordination utan att handlingen är regelbaserad. Beroenden, mål och aktiviteter är 
återkommande. Traditionellt har ansvaret för att koordinera aktiviteter eller handlingar 
varit en naturlig del av en ledarroll – särskilt i hierarkiska organisationer (Iden, 1994, 
s. 37). Enligt Holt (1988) deltar alla aktörer i en koordinationsprocess. Att inte koordi-
nation är något som exklusivt utförs av ledare är ett viktigt ställningstagande i denna 
avhandling som också har metodmässiga konsekvenser med avseende på datainsam-
ling och urval av respondenter.56 

Schiefloe och Syvertsen samt Weiseth om koordination 
Schiefloe och Syvertsen (1993, s. 2) definierar koordination som: 

[En] helhetlig metodikk for håndtering av avhengigheter mellom aktiviteter, aktører og ressurser i 
komplekse organisasjoner med tanke på å oppnå omforente mål. 

Vidare skriver författarna (ibid., s. 3) att koordination består av fyra aktiviteter: 
! Indelning av mål i uppdrag/uppgifter. 
! Fördelning av uppdrag/uppgifter till aktörer. 
! Allokering av resurser till aktörers lösande av uppdrag/uppgifter. 
! Samordning av aktörernas bidrag till helheter. 

Weiseth (1993, s. 6) har en liknande syn på koordination som process. Författaren har 
däremot sex steg, där tilldelning av resurser och utvärdering av resultat jämfört med 
mål är viktiga moment. Viktigt att notera är att beskrivningen av en koordinationspro-
cess (handlingssekvens) på detta sätt i mångt och mycket överensstämmer med en no-
rmativt rationell tankegång57. Weiseths uppräkning jämförs med en modell av Sirgy 
(ur: Weiseth, 1993, s. 6) där ingående komponenter är: mål, strategi, koordination, re-
sursallokering, framåtmatning (feedforward) och återmatning. Alternativa uppräkning-
ar finns också av exempelvis Gazendam (2001, s. 29) innehållande organisering, allo-
kering, synkronisering, förhandling, improvisation, utförande och kontroll. Särskilt 
intressant i denna uppräkning, enligt min mening, är att improvisation inkluderas. 

                                              
56 Valet av att intervjua personer kring koordination som inte har en traditionell ledarroll i studerade organisationer är ett 
exempel på detta. Det är i och med detta snarare aktiviteten att koordinera som är i fokus, snarare än om aktören och tillika 
respondenten innehar en position där han eller hon förväntas koordinera som huvuduppgift. Se kapitel 3 för intervjuer och 
personer. 
57 Detta identifieras också av Weiseth (1993, s. 6). Samma författare hävdar också att det finns mycket som talar för att koor-
dinering av sociala system de facto inte fungerar på detta sätt. 
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Schiefloe och Syvertsens samt Weiseths syn på koordination ger en ökad kunskap om 
vad handlingarna som omnämns ovan kan innehålla mer i detalj. De tillför också en 
sekvens (steg) att se koordination ur. 

Sjöstrand om koordination 
Sjöstrand (1987) diskuterar koordination i termer av bland annat styrning och ledning 
av en organisation och vilken repertoar som finns att tillgå för detta. Han ser tre vägar 
för att påverka (koordinera) som presenteras i Figur 3. 

 

Figur 3 Koordinationsvägar och -repertoar (fritt efter: Sjöstrand, 1987, s. 86, 153) 

De tre vägarna som presenteras i Figur 3 innebär: (1) rekrytering (urval) av personer 
som har idéer, värden och egenskaper som kan stödja möjligheten att uppnå resultat, 
(2) påverkan av förutsättningar för handling (genom programmering: policies, regler, 
manualer) eller handling direkt (samtal, intervention, utförande, förebild etc.), (3) på-
verka handling via system för återmatning för utfall/prestationer (resultat-
/prestationsmål). 
Min tolkning av Sjöstrands (ibid.) tankar är att han presenterar en processmodell över 
koordination (med förädling som en svart låda). Likheter med till exempel March och 
Simon (1958) finns i form av koordinering av handling genom programmering och 
återmatning (se vidare avsnitt 4.3.1). Det sistnämnda presenteras också av Weiseth 
(1993). Likheter finns också med Pennings och Woiceshyn (1987), nedan, samt Galb-
raith (1973). 

Larsson och Kärreman om koordination 
Larsson (1990, s. 72) definierar koordination som följer: 

[…] the adjustment of interdependent parts to one another influencing their interactive outcome. 

Vidare diskuterar också författaren (ibid.) att motiven till att koordinera kan summeras 
med begreppen: hantera beroenden, arbetsdelning/specialisering och social ordning av 
handling. Larsson (1990) propagerar för att både inkludera en system- och en tolk-
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ningsorientering och byta ut det vanligt förekommande ”delar som skall koordineras” 
till handling. Detta ställningstagande förefaller rimligt enligt min mening, samtidigt 
som handling bör studeras tillsammans med bruket av artefakter. Artefakter kan där-
med också, likt handling, göras tydligare än de ”delar som skall koordineras” ovan58. 
Kärreman (1996) studerar koordination tillsammans med organisationskultur och dis-
kuterar i termer av explicita och implicita mekanismer (inspirerad av Mintzberg, 
1983). Med explicita koordinationsmekanismer menas aktiviteter som har en tydlig 
strukturell överbyggnad i en organisation och utgår från en tydlig intention. Med im-
plicita koordinationsmekanismer menas en uppsättning processer och skeenden där det 
inte på förhand går att fastslå eller förutsäga att en intention att koordinera finns. Ko-
ordination är här snarare en lyckosam, i någon utsträckning systematisk, effekt bland 
flera (Kärreman, 1996, s. 18). 

4.2.2 Koordination – vilka begrepp ingår och används? 
Nedan följer en sammanställning av begrepp som används för att beskriva och definie-
ra koordination. Jag har valt att sammanställa dessa utifrån vissa frågor som presente-
ras i Tabell 4 nedan. 

Tabell 4 Begrepp som används för att beskriva koordination 

Fråga/tema Begrepp/innebörd 
Vilka koordinerar (utför handling)? Ofta ledare, mellan alla deltar 
Vad/vilka koordineras? Urval av aktörer (och artefakter) 

Element av komplex aktivitet (bland annat förutsättningar och resultat) 
Flera sammanbundna aktörer 

Varför sker koordination? Uppnå harmonisk och effektiv samarbetsrelation 
Uppnå mål som enskilda aktörer inte kan uppnå 
Bilda en sammanhängande, meningsfull helhet 
Lösa uppdrag och uppgifter 
Nå ett interaktivt resultat 
Reducera osäkerhet hos människor och i organisationer 

Hur sker koordination (handlingar som 
utförs)? (olika mekanismer för koordination 
diskuteras utförligt i avsnitt 4.3) 

Indelning av mål i uppdrag/uppgifter 
Fördelning av uppdrag/uppgifter 
Allokering av resurser 
Samordning av aktörers bidrag 
Informationsbehandling/kommunikation (framåt- och återmatning, direkt påverkan genom 
samtal etc.) 
Organisering, ledning, hantering och synkronisering (kontroll, påverkan) 
Improvisation 
Förhandling 

 
Begreppen i Tabell 4 förefaller viktiga vid studier och analys av koordination. Jag väl-
jer nedan att låta vissa utvalda begrepp styra fortsatt resonemang om koordination 
(vissa på rubriknivå, andra i löpande text). Detta sker med viss inspiration från Idens 
(1994, s. 38) genomgång av viktiga begrepp för koordination (mål, aktivitet, aktör, 
ömsesidigt beroende, roll och regel). Informationsbehandling/kommunikation kommer 
att behandlas separat i avsnitt 4.5. 
                                              
58 Inte sällan har artefakter en undanskymd roll vid studier av mänsklig handling. Detta diskuteras bland annat av Dahlbom 
(1996) och Ljungberg (1997). 
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Utifrån begreppen i Tabell 4 följer nedan (Figur 4) min tolkning av relationerna mellan 
de centrala begreppen. Denna bild av koordination är att betrakta som tentativ och ba-
serad på litteratur. Värdering och vidare diskussion av begreppen finns delvis nedan, 
men också i den syn på koordination vidareutvecklas i kapitel 16. 

 

Figur 4 Centrala koordinationsbegrepp och dess relationer 

Mål 
Begreppet mål representerar vad aktörer försöker att uppnå, ”hur jag vill att det skall 
vara” – ett önskat läge/tillstånd (Goldkuhl och Röstlinger, 1988, s. 25; Thompson, 
1967, s. 161). Mål59 definierar vad som rättfärdigar arbete (Iden, 1994). 
Att definiera mål som önskade tillstånd förefaller vanligt förekommande (se också Ab-
rahamsson och Andersen, 1996, s. 157). Mål diskuteras också som ett medel för att nå 
samordning mellan olika delverksamheter inom en organisation (Goldkuhl och Röst-
linger, 1988, s. 27) – detta ser jag som ett exempel på att mål används i koordinerande 
syfte. Målstyrning kan vara ett annat resultat för vad som diskuteras här. Målstyrning 
som företeelse är emellertid omdiskuterad. Tankerationaliteten bakom att använda mål 
är att organisationens medlemmar skall känna till sina respektive delmål och därmed 
försöka uppnå dem (Rombach, 1991, s. 19). Målstyrningen bygger ofta på en hierar-
kisk nedbrytning av mål (från abstrakta till konkreta) (ibid.). 

                                              
59 Att mål inte sällan diskuteras i singular kritiseras av Iden (1994, s. 38). Författaren framhäver att det kan förekomma en 
mängd olika mål i en organisation, som kan variera mellan individer. Det är möjligt att också relatera till diskussioner gällan-
de bland annat harmoni- eller konfliktsyn i organisationer och de olika maktförhållanden som kan förekomma i diskussioner 
och definitioner av mål (se till i systemutvecklingssammanhang, Bansler, 1990, s. 171). Även om parterna är överens om 
definitioner av mål kan de dock också ha olika prioritering av dem, vilket också kan medföra en viss förhandling (ibid.). 
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Aktivitet/handling 
Iden (1994) diskuterar vad som utförs i samband med koordination; aktiviteter. Åtmin-
stone två typer av aktiviteter kan identifieras enligt författaren: 
! Produktiva aktiviteter; aktiviteter direkt nödvändiga för att nå målen. 
! Ledningsaktiviteter; aktiviteter som är nödvändiga på grund av arbetets natur. 

Aktiviteter som behöver genomföras för att hantera ömsesidiga beroenden mel-
lan olika aktiviteter/uppgifter är att jämställa med koordination. Dessa lednings-
aktiviteter är i någon mening underordnade målen för de produktiva aktiviteter-
na. I samband med koordination är dessa ledningsaktiviteter normalt i fokus.60 

Huruvida detta är en önskvärd eller lämplig indelning av aktiviteter anser jag vara fö-
remål för vidare studier. Är det endast en lednings uppgift att utföra handlingar med ett 
högt koordinationsinnehåll? Att utföra detta är i någon mening ofta en central del i en 
ledares roll, men inte därför unikt för denna grupp av aktörer. Är inte heller ledning att 
se som produktiva aktiviteter? Detta studeras i samband med analys av empiri (i del III 
och del IV). För denna avhandling är handlingen att koordinera i fokus, oavsett aktö-
rers hierarkiska position i en organisation och om aktiviteten kan ses som produktiv 
eller inte enligt ovan. Koordinerande verkan kan också komma från kunders och leve-
rantörers agerande, materials egenskaper och artefakters utformning. Produkter har en 
koordinerade (arbetsfördelande) verkan (Normann och Ramírez, 1994, s. 87). 
Jag ser aktivitet som synonymt med handling, men följer tillsvidare respektive författa-
res begrepp. När organisationer utför något är det alltid människor som agerar61 (Ahr-
ne, 1999, s. 17). Larsson (1990, s. 71) uttrycker det på ett liknande sätt i följande citat: 

Nearly all definitions of coordination include “doing” something. The verbs used to define coordi-
nation have a broad range covering, for instance, order, control, plan, correlate, inform, joint deci-
sion making, harmonize, and linking together. 

Det är visserligen möjligt att tala om organisationer som aktörer i vissa sammanhang, 
men utan att förtränga att det är mänsklig handling i sin grund. Dock är de handlingar 
som utförs av människor inte helt och hållet deras egna i den meningen att de handlar 
på uppdrag av organisationen eller på organisationens vägnar62. Organisatoriskt hand-
lande kan därmed ses som något av en social hybrid enligt Ahrne (1999, s. 17). 
Centralt för mitt arbete är att effekten av en organisatorisk handling är beroende av att 
den koordineras med andra organisatoriska medlemmars dylika. Detta beroende och 
omgivande strukturer gör att människor endast i begränsad omfattning kan välja vilka 
handlingar de skall utföra i organisationer. Denna begränsning kan variera i omfattning 
och kan kallas för handlingsutrymme (se också Andersson, 1998); ett handlingsut-
rymme som kan påverkas av IT-systems utformning, kvalitetsrutiner och avtal. 
Genom koordinering av flera människors handlingar får organisationer sin kraft och 
framstår som aktörer (Ahrne, 1999, s. 20); innebörden i all organisatorisk koordination 

                                              
60 Här finns dock en reservation för språkbruk. Idens (ibid.) användning av management activities visar ej om det är ledning-
en som är aktör eller om det är benämningen på en aktivitet. 
61 Här menar jag också att IT-system kan handla på uppdrag av människor i organisationer (se kapitel 6) och texten nedan. 
62 När en människa handlar på en organisations vägnar utför hon samtidigt en personlig handling (Ahrne, 1999, s. 17). Detta 
är vad Goffman, enligt Ahrne, benämner ett dualistiskt engagemang (eng. dualistic involvement). 
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är att varje enskild aktörs handlingar får sin effekt genom samordning med andra aktö-
rers handlingar. Människors positioner i organisationer gör också att planerade hand-
lingar kan föras vidare och koordineras med andra. Ahrne (1994, s. 28) diskuterar ock-
så koordination i termer av kombinerade ansträngningar (handlingar), ansträngningar i 
sekvens och specialiserade ansträngningar. Ahrnes (ibid.) resonemang stämmer väl 
överens med Idens (1994, s. 36 ff.) som påvisar att varor och tjänster framställs i orga-
nisationer (torde också gälla i affärsrelationer) genom samarbete. Formalisering av 
handling utvecklas vidare i avsnitt 4.6. 
Resonemangen kring koordination kan också utökas till att också inkludera andra utfö-
rare i organisationer, exempelvis IT-system som kan utföra automatiserade handlingar 
(se vidare nedan). Ett koordinerat handlande mellan olika människor och IT-system (se 
exempelvis Malone och Crowston, 1994, s. 87), och mellan olika IT-system, torde ge 
enighet (i betydelsen strävan mot organisationens, eller de samarbetande organisatio-
nernas, syfte och mål) och potentiell effektivitet i agerandet mot detta. IT-system är 
också i någon mening ett specialfall av teknik, vilket innebär att resonemanget likväl 
kunde gälla exempelvis olika typer av produktionssystem. 
Återvänder jag till citatet från Larsson (1990, s. 71) ovan och i detta förekommande 
centrala begrepp så finns ”something” där, det vill säga objektet för koordination kan 
vara aktiviteter, beteenden, samarbete och ansträngningar, men också delar, enheter 
och relationer. Sjöstrand (1987) diskuterar också objekt för koordination och väljer att 
sortera föremålen enligt förutsättningar för handling och handling i sig (se Figur 3). 

Aktör 
Aktör i Idens (ibid.) uppräkning definieras som den person som utför en specifik akti-
vitet. Normalt motsvaras en aktör av en människa, men i en automatiserad omgivning 
kan en aktör motsvaras av en automatiserad process (Iden, 1994, s. 38). Stolterman 
(1991) är exempel på en författare vilken, i linje med Iden ovan, använder begreppet 
aktör även för IT-system. Stoltermans (1991) tankar kring artefakter som aktörer över-
ensstämmer med den syn på artefakter som återfinns i ANT. Ett citat visar ställnings-
tagandet i ANT: 

A key feature of this theory [ANT] is that actors are taken to include both human beings and non-
human actors such as technological artefacts. This perspective has created considerable contro-
versy […]. (Walsham, 1997, s. 468) 

Kritiken som riktas mot ställningstagandet att synonymt betrakta människor och arte-
fakter som aktörer består i att ANT i och med detta misslyckas att göra en viktig åt-
skillnad mellan mänsklig handling och artefakters uppträdande och att detta medför en 
abdikering av mänskligt ansvar (Walsham, 1997, s. 469). Förespråkarna för ANT häv-
dar å andra sidan att de är väl medvetna om skillnaderna mellan människor och arte-
fakter, men inte vill ta dem för givna och se dem som evigt uppdelade i människor och 
icke-människor (Callon och Latour, 1992). I denna avhandling väljer jag att benämna 
människor, IT-system och organisationer som aktörer63. Genom att ha perspektivet att 

                                              
63 Att betrakta organisationer som aktörer är möjligt enligt Ahrne (1999). När organisationer utför något är det dock alltid 
människor som agerar (ibid.). 
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artefakter kan utföra handlingar likt en mänsklig aktör förringas inte handling som ut-
förs av mänskliga aktörer64. Intention är förbehållit människor (Stamper, 2001, s. 131). 

Ömsesidigt beroende 
Det som Iden (1994, s. 39) benämner ömsesidigt beroende (som också diskuteras av 
flertalet andra författare som refereras i detta kapitel) kan hänföras till diskussionen 
kring samband mellan olika aktiviteter ovan. Typiska ömsesidiga beroenden är då en 
aktivitet måste utföras före en annan; det vill säga utförandet måste ske i en viss se-
kvens. Se vidare Thompson (1967) i avsnitt 4.3.2. 
Ömsesidiga beroenden mellan aktiviteter är möjligt att betrakta ur både horisontell och 
vertikal ledd enligt Weiseth (1993, s. 7): 
! Horisontell ledd. Mellan primära aktiviteter (exempelvis produktion och mark-

nadsföring) inom en organisation. 
! Vertikal ledd. Mellan primära aktiviteter och stödaktiviteter (exempelvis led-

ning och produktion) inom en organisation. 
Relatering till värdekedjor (både organisationsinternt och externt) är framträdande i 
Weiseths (ibid.) beskrivningar – relatering till nätverksinriktad litteratur eller exem-
pelvis värdestjärneperspektivet saknas65. Slutligen återfinns också ett inter-
organisatoriskt ömsesidigt beroende i Weiseths taxonomi, vilket exempelvis består av 
produktutveckling i samverkan med en annan organisation. 

Roll 
Iden (1994, s. 38) hävdar att det vid studier av koordination är mindre viktigt med in-
dividens handlande, och att det är istället funktionen eller rollen som är intressant. 
Kanske kan så vara, men samtidigt utför individer i olika roller handlingar. Till roller 
finns förväntningar på vissa beteenden (handlingar) relaterade. Förväntningar kan ex-
empelvis uttryckas i ett manus i teatersammanhang eller befattningsbeskrivningar i ett 
organisatoriskt sammanhang; se vidare nedan). Jag kan se en viss nytta med att i hand-
ling och koordination avpersonifiera diskussionen till att gälla roller; men att helt fri-
koppla den från aktören som de facto utför handling förefaller olyckligt. 
Rollen definierar rättigheter och skyldigheter som kan uppfyllas av aktören. (Iden, 
1994, s. 39). Roller är en viktig del i en organisations sociala struktur, tillsammans 
med normer och värderingar (Scott, 1998, s. 17). Vissa förväntningar (se också Ahrne, 
1999) är också knutna till en viss roll, samtidigt som en viss roll ofta motsvarar en ti-
tel, funktion eller position i en organisation. En roll kan uppfattas som mer beständig, 
då den kan besättas av olika aktörer. 

Regel 
En regel definierar och inskränker vilket agerande eller utförande som önskas hos en 
människa eller artefakt under vissa villkor. Vissa regler i en organisation kan vara tyd-
ligt formulerade, andra mindre synliga och kontextberoende. Regler förknippas inte 

                                              
64 Se tidigare resonemang i avsnitt 6.2.1 om detta perspektiv och tillämpningar inom informationssystemområdet. 
65 Exempelvis till Håkansson och Snehota (1995) respektive Normann (1986) samt Normann och Ramírez (1993, 1994). 
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sällan med genomförande av enklare, rutinartade arbetsuppgifter enligt Scott (1998, s. 
231), men torde också gälla komplexa sådana. 

Resurser 
Weiseth (1993, s. 4) argumenterar för att det är viktigt att inkludera insatsfaktorer (re-
surser) för att bedriva verksamhet, exempelvis kapital, teknik och organisation. Aktö-
rer är inte tillräckligt för att förstå koordination. 
Ytterligare motiv till att inkludera resurser i denna genomgång är att koordination av 
handlingar i organisationer skapar resurser också enligt Ahrne (1999, s. 27 ff.). Aktivi-
teten att koordinera torde också, likt Keens (1997) resonemang kring aktiviteter i pro-
cesser, också förbruka resurser i organisationen. Viktigt, ur ett ekonomiskt perspektiv, 
är att värdet av handlingar som koordineras överstiger de resurser detta tar i anspråk. 

Kontroll 
Kontroll66 kan ha en mängd olika betydelser beroende på förförståelse och samman-
hang. Kontroll kan vara i betydelsen kontroll av eget arbete eller att bli kontrollerad av 
en auktoritet (i ett system av makt och beroenden). Kontroll är med andra ord ett sätt 
att påverka (styra) handling i organisationer för att nå mål (Pennings och Woiceshyn, 
1987). Genom detta torde det vara möjligt att se kontroll som en del i att koordinera. 
Pennings och Woiceshyn (1987, s. 76 ff.) diskuterar olika typer av kontroll: 
! Kontroll av personer genom informationssystem och kontrollsystem. Författarna 

menar att denna typ av kontroll över medarbetare utövas genom att utse ledare, 
revisorer med flera, med tillgång till stöd i form av (manuella) informationssy-
stem såsom ledningsinformationssystem och budgetar. 

! Systemisk kontroll. Med systemisk kontroll avser (ibid., s. 80) författarna att 
kontroll bryts ned i en kombination av teknik, struktur och kultur. Mekanisering 
och automatisering av utrustning påverkar vad aktörer utför och med vilka de 
interagerar, därför är teknik en del av systemisk kontroll (jämför med IT-
system). Struktur i betydelsen sociala strukturer tar sig i uttryck i exempelvis 
skapandet av olika arbetsuppgifter, avdelningar och beslutsvägar. Organisatio-
ner som sociala system är också kulturbärare (artikulerade genom symboler, 
språk och tradition). Kultur som normer och värderingar formar beteenden, ord-
nar förståelse och påverkar attityder och har en kontrollerande verkan. 

! Interpersonell kontroll genom förtroende. Denna typ av kontroll handlar om till-
lit, identifikation, förtroende och ömsesidig förståelse mellan olika personer i en 
dyad eller en grupp. Förtroendet kan ha institutionaliserats formellt eller infor-
mellt. Med institutionaliserat/formellt förtroende menas exempelvis förvänt-
ningar knutna till roller. Med informellt menas förtroende baserat på specifika 
regler unika för personer som möts ”face-to-face”. 

Handlingsresultat 
Att studera ett resultat av handling är centralt vid koordination (Sjöstrand, 1987, s. 86; 
Weiseth, 1993, s. 4). Denna aspekt är ofta implicit i koordination enligt Weiseth 
                                              
66 Kontroll är emellertid inte enkelt att översätta till svenska, eftersom kontroll också kan vara synonymt med styrning. Se till 
exempel Kärreman (1996) för en diskussion om detta. 
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(ibid.). Resultatet används för att koordinera framtida handlingar (återmatning). Se 
också March och Simon (1958) nedan och Tabell 4 samt tillhörande definitioner. 

4.3 Olika koordinationsmekanismer 
Det finns olika så kallade mekanismer för att koordinera verksamhet. Kända uppsätt-
ningar av koordinationsmekanismer inom organisationsteori är skapade av March och 
Simon (1958), Thompson (1967) och Mintzberg (1983, 1988). Jag väljer att lägga 
störst vikt vid genomgång av Mintzbergs mekanismer eftersom de valts ut (se kapitel 
3) för att analysera intern koordination utifrån (se avsnitt 9.1 och 13.2). 

4.3.1 March och Simons koordinationsmekanismer 
March och Simon (1958) identifierar tre aktiviteter nödvändiga för att koordinera: 
! Koordination genom standardisering. En etablering av rutiner och regler som 

begränsar personers handlingar i en organisation. Syftet är att leda handlingarna 
i en riktning som är konsistent med andra oberoende organisatoriska enheter 
som arbetar med samma uppgifter. Regler som används bör vara inbördes för-
enliga. Koordination genom standardisering kräver relativt stabil omgivning för 
organisationen. Standardisering kan under dessa förutsättningar (stabil omgiv-
ning67) drivas mycket långt (March och Simon, 1958, s. 159). 

! Koordination genom planering. I denna form av koordination etableras planer 
(tidsscheman) utefter vilka aktiviteter i en organisation genomförs. Koordina-
tion genom planer är inte lika känsliga för organisationer som agerar i dynamis-
ka omgivningar. Kommunikation är här nödvändig för att meddela avvikelser 
från plan eller formulerade villkor alternativt för att ge instruktioner om anpass-
ning till dessa avvikelser. 

! Koordination genom återmatning (feedback). Koordinationsmekanismen inklu-
derar överföring av ny information under utförandet av aktiviteterna som tillhör 
en gemensam arbetsuppgift. Ny information kan påverka och därmed också för-
ändra aktiviteter som utförs. Desto mer varierande och oförutsägbara aktiviteter, 
desto större stöd av koordination genom återmatning (ibid.). 

March och Simon (ibid.) ser inga skäl till att relationen mellan koordinationsmekanis-
mer och hierarkier skulle vara särskilt tydlig, utan betonar informella vägar: 

… scheduling information and feedback information required for coordination are not usually 
communicated through hierarchical channels. Hierarchy may be important in establishing and le-
gitimizing programs, but the communication involved in execution of highly programmed activi-
ties does not generally follow the “lines of command”. (March och Simon, 1958, s. 161) 

Det sistnämna påtalas också av Galbraith (1995, s. 41). Av ovanstående koordina-
tionsmekanismer hävdar March och Simon (ibid.) vidare att graden av kommunikation 
och behovet av detta ökar; från koordination genom standardisering som kräver få be-
slut och låg volym av kommunikation, till koordination genom återmatning där antalet 
beslut ökar, liksom volymen kommunikation. 

                                              
67 För att kunna nå en stabil omgivning har författarna en tes om att organisationer kommer att utveckla medel för att öka just 
stabilitet och förutsägbarhet i sin omgivning (March och Simon, 1958, s. 159). 
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4.3.2 Thompsons koordinationsmekanismer 
Thompson (1967) presenterar ett antal förslag på hur strukturering av organisationer 
med lägsta möjliga kostnad för koordination kan åstadkommas. Författaren (ibid., s. 
73) skiljer mellan tre typer av beroenden mellan olika enheter i en organisation; delat 
beroendeförhållande, serieberoende och ömsesidigt beroende. 
Med delat beroendeförhållande menas att varje del i en organisation ger ett bidrag till 
en helhet – om någon av delarna inte presterar vad de skall är hela organisationen i 
fara. Ett serieberoende kan exemplifieras genom en seriekoppling av två produktions-
enheter, där den ena enheten måste ha utfört sitt arbete innan den andra kan ta vid. 
Båda bidrar således till helheten, men i sekvens68. Den sista typen av beroendeförhål-
lande av ömsesidig karaktär innebär att en enhets produkter blir material för den andra 
och omvänt. Ett exempel på detta Thompson anger är ett flygbolag som både flyger 
och reparerar flygplan69. Dessa tre beroenden kombineras med March och Simons 
(1958) tre koordinationsmekanismer, med skillnaden att återmatning döps om till öm-
sesidig anpassning (Thompson, 1967, s. 75; Larsson, 1990, s. 65 f.). Namnbytet till 
samordning genom ömsesidig anpassning passar enligt Thompson (1967) bättre för att 
visa att kommunikation kan finnas över hierarkiska gränser. Desto större föränderlig-
het som präglar organisationen, desto större betoning av samordning genom ömsesidig 
anpassning70. 
Thompson (1967, s. 88) ser organisationer som inbäddade i större handlingssystem. 
Detta gör att vissa delar av en organisation måste vara beroende av andra organisatio-
ner, vilka inte finns under den egna organisationen och samtidigt inte är utsatta för en 
auktoritär bestämning av tillåtet handlande. Författaren ser koordination som främst ett 
problem för den tekniska kärnan i en organisation. En anpassning till begränsningar 
och oförutsedda händelser utanför organisationens kontroll är däremot det största pro-
blemet för utåtriktade enheter (Thompson, 1967, s. 106). De sistnämnda enheterna är 
till exempel marknadsavdelningar. Enligt min mening ger Thompson (ibid.) utåtrikta-
de enheter en alltför passiv roll av att vara anpassande till en omgivning. Företag på-
verkar sin omgivning både vad gäller avsättningsmarknader (kunder) och marknader 
för insatsvaror (leverantörer). Exempelvis kan aktiv samverkan med leverantörer i nät-
verk utgöra en inte bara anpassande aktivitet, utan också innehålla påverkan. Med 
denna inriktning då enheter inom organisationer både har anpassande och påverkande 
eller samordnande karaktär torde begreppet koordination användas för såväl teknisk 
kärna som för utåtriktade enheter. Konkurrerande samordningsbeslut kan skapa pro-
blem för inblandade aktörer (Thompson, 1967, s. 104). 

                                              
68 Ett serieberoende kan liknas vid mycket av den processlitteratur som utgår från ett så kallat transformationsperspektiv (se 
Keen, 1997; Melin, 1998, 1999). 
69 Underhållsverksamhetens tillverkning är flygverksamhetens insatsprodukt; funktionsdugliga flygplan. Flygverksamhetens 
biprodukt är samtidigt insatsprodukt för underhållsverksamheten (ett flygplan med underhållsbehov) (Thompson, 1967, s. 
73). 
70 Utifrån sin uppräkning av olika typer av beroenden (delat beroendeförhållande, serieberoende och ömsesidigt beroende) 
samt koordinationsmekanismerna från March och Simon (1958) gör Thompson följande relatering: delat beroende hör sam-
man med samordning genom standardisering, serieberoende hör samman med samordning genom planering samt ett ömsesi-
digt beroende hör samman med ömsesidig anpassning. 
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4.3.3 Mintzbergs koordinationsmekanismer 
Koordinationsmekanismer formulerade av Mintzberg (1983, s. 4 ff.) är: 

1. Ömsesidig anpassning 
2. Direkt övervakning 
3. Standardisering av färdigheter 
4. Standardisering av (arbets)processer 
5. Standardisering av resultat 
6. Standardisering av normer (Mintzberg, 1998, s. 336) 

Dessa koordinationsmekanismer beskrivs nedan i Figur 5. Mekanismerna tenderar att i 
praktiken blandas i organisationer enligt Mintzberg (1983, s. 7). 
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Figur 5 Olika koordinationsmekanismer71 (fritt efter: Mintzberg, 1983, s. 5) 

Studerar jag ömsesidig anpassning (markerat (1) i Figur 5) så uppnås koordination här 
genom en enkel process bestående av informell kommunikation. Kontroll sägs här fin-
nas hos aktörer på operativ nivå. Denna typ av koordination sägs vara förekommande i 
de enklaste samt paradoxalt nog också i de mest komplexa organisationerna enligt 
Mintzberg (1983). Direkt övervakning (markerat (2) i Figur 5) innebär att koordination 
utövas av en person som tar ansvar för andras arbete. Denna person utfärdar instruk-
tioner för hur arbete skall utföras på operativ nivå och följer upp kontrollerar dessa 
handlingars utförande. Instruktionerna utfärdas innan det arbete som skall koordineras 
utförs72. 
Förutom dessa två medel för koordination finns olika typer av standardisering (marke-
rat (3), (4) och (5) i Figur 5) av arbete som medel för koordination. Standardisering 

                                              
71 O = operatör (operativ nivå), A = analytiker (taktisk nivå), M = chef (manager) (strategisk nivå). 
72 För att citera Mintzberg (1983, s. 5) uttrycks det på följande sätt: ”Coordination is achieved on the drawing board, so to 
speak, before the work is undertaken”. 
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fokuserar olika objekt: färdigheter, processer, resultat och normer. Där den sistnämnda 
tillkommit 1988 och således inte är inkluderad i Figur 5, men i nedanstående uppräk-
ning73. Dessa olika typer av standardisering förklaras närmare som: 
! Färdigheter anses standardiserade när en viss typ av utbildning eller träning 

krävs för att utgöra ett visst arbete. Standardisering av färdigheter ger indirekt 
samma resultat som standardisering av processer och resultat; det kontrollerar 
och koordinerar arbete. Utbildning av läkare är ett exempel på denna standardi-
sering. 

! Processer med ingående aktiviteter standardiseras när arbets- eller aktivitetsin-
nehållet specificeras eller programmeras. En monteringsanvisning för en pro-
dukt, en produktionslinje eller produktionsstruktur (löpande band) eller att spe-
cificera ett maximalt ordervärde för att hanteras en operativ aktör utan överord-
nads inblandning. Det sistnämnda är att se som en koordinationsmekanism som 
ger utföraren ett större handlingsutrymme än de tidigare. IT-system, och av des-
sa stödda aktiviteter, samt de strukturer som de upprätthåller kan betraktas som 
ett sätt att standardisera aktiviteter/arbetsinnehåll. 

! Resultat är standardiserat när utfallet av arbetet eller aktiviteterna är specifice-
rade. Ett exempel är dimensioner eller prestanda hos en produkt. 

! Normer är standardiserade och förväntas påverka (utgöra en grund för) indivi-
ders agerande i organisationer (Mintzberg, 1998, s. 336) – en typ av indirekt 
koordination. Till standardisering av normer är det möjligt att relatera organisa-
tionskultur. Organisationskultur kan ses som ett rationellt instrument för att göra 
koordinering och upprätthållande av auktoritet möjlig (Ahrne, 1999, s. 24). 

Viktigt att notera i samband med diskussionen kring koordinationsmekanismer är att 
en organisation inte kan baseras på en enstaka mekanism, utan i praktiken blandas 
samtliga sex. Dock kan en organisation, under vissa betingelser, vara mer betjänt av en 
specifik mekanism framför andra. (Mintzberg, 1983, s. 7; 1998, s. 336). Författaren 
hävdar också att ett visst mått av direkt övervakning och ömsesidig anpassning alltid 
behövs, oavsett standardiseringsobjekt och –grad. 
Ovanstående koordinationsmekanismer används tillsammans med författarens organi-
sationstyper för att förstå och utforma organisationer. De fem olika organisationsty-
perna författaren (se till exempel Mintzberg, 1983) behandlar är en enkel struktur, en 
maskinbyråkrati, en professionsbyråkrati, adhockrati och en divisionaliserad form. Till 
dessa typer relateras sedan de olika koordinationsmekanismerna. Exempelvis relateras 
en enkel struktur till direkt övervakning, en maskinbyråkrati till standardisering av 
processer och en adhockrati till ömsesidig anpassning. 
En kommentar kring begreppet mekanismer (vilket bland annat March och Simon 
samt Mintzberg ovan använder) i samband med koordination är att det, åtminstone ur 
mitt perspektiv, leder bort tanken från mänskligt handlande och snarare refererar till en 

                                              
73 Emellertid har Mintzberg (1998, s. 335) i en senare figur låtit standardisering av normer påverka färdigheter, processer och 
resultat. Huruvida pilar mellan chef och operatör skall vara enkel- eller dubbelriktade varierar mellan olika illustrationer (till 
exempel mellan 1983 och 1998) 
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maskin74. Begreppet mekanism torde kunna ersättas med medel för att undvika nyss 
nämnda konnotation. 

4.4 Inter-organisatorisk koordination 
Inter-organisatorisk koordination kan beskriva vad som kan kallas ”orkestrerade hand-
lingar mellan organisationer” (Alexander, 1995, s. xv). Dessa handlingar uppkommer 
inte av en slump enligt samma författare. Inter-organisatorisk koordination har inte 
tillräckligt uppmärksammats i studier, enligt Elg och Johansson (1992) med stöd av 
bland annat Whetten (1982b). Dock har forskning med denna explicita inriktning fun-
nits sedan 1950-talet enligt samma författare – delvis med inriktning mot icke affärs-
drivande organisationer. Dessutom finns forskning inom andra områden som explicit 
saknar benämningen inter-organisatorisk koordination, men behandlar organisering av 
företag i nätverk (till exempel nätverksansatsen; se avsnitt 5.4) och nationalekonomi. 
Mulford och Rogers (1982, s. 10) hävdar att det finns betydande skillnader mellan in-
ter- och intra-organisatorisk koordination, men också likheter. Detta är viktigt att beak-
ta, bland annat när kritik enligt stycket ovan förs fram. Många av tankarna för intern 
koordination kan gälla även för inter-organisatoriska sammanhang, exempelvis finns 
inter-organisatoriska inslag75 i avsnitt 4.3 ovan (March och Simon, 1958; Thompson, 
1967). En skillnad mellan intra- och inter-organisatorisk koordination är att beroenden 
till andra organisationer inte kan vara föremål för samma kontroll76 som är möjlig 
inom organisationer. Mulford och Rogers (1982, s. 12) definierar inter-organisatorisk 
koordination på följande sätt: 

[…] the process whereby two or more organizations create and/or use existing decision rules that 
have been established to deal collectively with their shared task environment. 

Koordination skiljer sig enligt Mulford och Rogers (ibid.) från samarbete på ett antal 
punkter77. Skillnader är närvaron av beslutsregler och grad av formalisering, vilken typ 
av mål som definieras, hur mycket resurser som satsas, vilka primära aktörer som finns 
samt grad av bibehållen autonomi för en organisation. Enligt min mening kan dock 
inter-organisatorisk koordination äga rum utan formella regler, vara mer inriktade eller 
baserade på en organisations mål och aktiviteter samt innehålla en relativt hög andel 
operativa aktörer som samverkar. Jag väljer därmed ett förhållningssätt till koordina-
tion som även inkluderar karaktäristika som anges för samarbete. Mulford och Rogers 
(ibid.) förefaller redovisa två ytterligheter av koordination respektive samarbete, vilka 
jag här väljer att ha en mer pragmatisk inställning till. 

                                              
74 Mekanism hänvisar enligt Oxford Dictionary (1999) till en del av ett maskineri eller en process där något händer. Den 
sistnämnda betydelsen skulle fungera även i svenska språket, men torde inte vara den första associationen i ordningen för 
svensktalande personer. 
75 I en syn på organisationer som öppna (se kapitel 5) är det naturligt att intern verksamhet påverkar och påverkas av externa 
förhållanden. Samtal med exempelvis kunder och kolleger för att koordinera och lära är en viktig dimension i postmoderna 
organisationer (se till exempel Ljungberg, 1997, s. 182; Wikström, Lundkvist och Beckérus, 1998). 
76 En möjlig definition av kontroll är: ”the regularity of behavior in organizations as distinct from randomness of behavior…” 
(Pennings och Woiceshyn, 1987, s. 73). Reglering av handling är ofta använt för att nå ett specifikt mål enligt samma källa; 
därigenom finns tydliga relationer till koordination. 
77 Viktigt dock att notera att författarna primärt diskuterar koordination och samarbete mellan icke affärsdrivande organisa-
tioner. Se också Alter och Hage (1993, s. 81 ff.) för en liknande diskussion. 
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Agerandet i en enskild relation påverkas av de studerade organisationernas position i 
ett övergripande nätverk. Inter-organisatorisk koordination existerar därmed inte i ett 
vakuum, utan hur organisationer passar in i konfigurationen av ett nätverk hjälper till 
att förstå koordination i enskilda relationer (Whetten, 1982a, s. 108). I denna avhand-
ling tar jag denna tes på allvar genom att koordination studeras på företags-, relations- 
och nätverksnivå samt en användning av nätverksansatsen (se kapitel 5). 
Det är också möjligt att diskutera inter-organisatorisk koordination genom att ta ut-
gångspunkt i aktiviteter och förmågor (capabilities) företag har (Richardson, 1972; ur 
Hägg och Johanson, 1982, s. 35). När olika företags förmågor är komplementära upp-
står behov av koordination. Företags specialisering ses som orsak till att resurserna blir 
komplementära. För att kunna utföra vissa aktiviteter måste företaget inneha vissa 
förmågor samtidigt som de för att utveckla konkurrensförmåga måste specialisera sig 
på en viss begränsad mängd aktiviteter. 

4.4.1 Olika typer av inter-organisatorisk koordination 
Olika typer av inter-organisatorisk koordination kan baseras på Thompsons (1967) 
tankar om koordination: rutiner och regler78. En variant av detta presenteras av Elg och 
Johansson (1992, s. 100). De urskiljer resursinvesteringar gjorda i syfte för att under-
lätta fortsatt utbyte samt regler och överenskommelser som styr parternas agerande 
inom relationen. Koordination kan också relateras till vilket beroende som existerar i 
relationen. Detta beskrivs i Figur 6. 

högt Asymmetrisk
anpassning från B

Symmetrisk
anpassning

lågt Låg anpassning Asymmetrisk
anpassning från A

lågt högt

B:s beroende av A

A:s beroende av B

Koordination

 

Figur 6 Beroende och koordination i relationer (Elg och Johansson, 1992, s. 101) 

Organisationer kompromissar ständigt mellan att etablera relationer med andra för att 
reducera egen osäkerhet och samtidigt bibehålla en autonomi, vilket gör att det finns 
incitament för att påverka sin situation i ett nätverk enligt Elg och Johansson (1992, s. 
106). Ett direkt sätt att påverka sin situation och position i ett nätverk är att rikta hand-
lingar mot en part inom en affärsrelation. Thompsons (1967) tankar kan också omsät-

                                              
78 Vilka begränsar enheters handlingsfrihet, till exempel standardisering, upprättandet av gemensamma planer samt en fortlö-
pande ömsesidig anpassning). 
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tas i strategier för inter-organisatorisk koordination; dessa kan vara att ömsesidigt an-
passa sig till en affärspartner, skapa allianser eller gemensam verksamhet79. 
Ytterligare en typ av koordination (av relationell, inter-organisatorisk, karaktär) och 
benämns mikrokoordination (Scott, 1998). Begreppet förklaras enligt följande citat: 

An important coordination device, often overlooked, but used by many organizations is to rely on 
the capacity of the ”task object” – the customer or client – to monitor and guide the services re-
ceived. (Scott, 1998, s. 233) 

Enligt min mening innebär mikrokoordination åtminstone två viktiga ställningstagan-
den som skiljer sig från mer internt riktad koordination (till exempel Mintzberg ovan): 
! Externa aktörers påverkan på intern organisering och koordinering – ett feno-

men som tillåts bli allt mer vanligt mot bakgrund av specialanpassning av pro-
dukter gentemot kundkrav. 

! Kunder och klienter går från att ses som objekt till att ses som subjekt80. 
Graden av hur mycket kunder eller klienter tillåts påverka varierar mellan olika orga-
nisationer enligt Scott (1998, s. 233). Jag anser att detta är viktigt eftersom mikrokoor-
dination sannolikt inte alltid sker i samklang med intern koordination och dess ideal, 
utan ibland kan vara i strid med denna (jämför också med Thompson, 1967) ovan. Att 
låta koordination lämna det egna företagets gränser för att delvis placeras hos kunder 
eller andra parter i ett nätverk innebär både risker och möjligheter. Det är rimligt att tro 
att hanteringen av dessa olika typer av koordination är en viktig uppgift i företagande. 
Nätverksansatsen som behandlas i kapitel 5 innehåller också tankar om koordination. 
Jag väljer att presentera dessa här i kapitel 4 av denna anledning. För övrig presenta-
tion och diskussion om nätverksansatsen hänvisar jag till avsnitt 5.4. 
Den arbetsdelning som finns i nätverk gör att företag är beroende av varandra (också 
enligt ovan). Av denna anledning behöver företags aktiviteter, enligt Johanson och 
Mattsson (1987, s. 34 ff.), koordineras. Nätverksansatsen ser vanligen inte att denna 
typ av koordination utförs genom en central plan, en organisatorisk hierarki81 eller en 
prismekanism på en marknad. Istället menas att den sker genom interaktion mellan 
företag; där pris endast är ett av villkoren. Aktörer i företag är fria att välja partners i 
ett nätverk. För att få tillgång till externa resurser däremot måste utbytesrelationer med 
andra företag etableras. Affärsrelationer är ofta tidskrävande att etablera och utveckla, 
vilket begränsar företagens reella möjligheter att byta affärspartner (ibid.). Inom rela-
tionerna sker anpassning (se avsnitt 5.4). 
Från nätverksansatsen enligt Lundgren (1992) resulterar en koordinationsprocess i: 

The coordination process results in increased structure and hierarchisation and in the growth of the 
organisation. Coordination is normally achieved through planning, control and routines. (Lund-
gren, 1992, s. 157) 

                                              
79 Se vidare i Mulford och Whetten (1982, s. 19). 
80 Detta ligger också i linje med exempelvis synen på kunder som heterogena (jämför till exempel med Håkansson och Sne-
hota, 1995) medproducenter (se till exempel Wikström, Lundkvist och Beckérus, 1998) samt inte som passiva mottagare av 
produkt. 
81 Ställningstagandet att en central plan eller hierarki inte behövs eller finns för denna typ av koordination skiljer sig från min 
uppfattning av vad exempelvis Hedberg et al. (1994) uttrycker kring regi i nätverk (se avsnitt 5.5). 
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I ovanstående citat är det oklart vad författaren baserar sina utsagor på. En förstärkt 
hierarki torde inte vara ett givet utfall av koordination om det till exempel är fråga om 
ömsesidig anpassning enligt Mintzbergs (1983) klassificering. Att koordination nor-
malt uppnås genom planering, kontroll och rutiner är också svårt att uttala sig om. För 
detta krävs tillgång till situation eller information om kontext. Författaren behandlar 
senare ömsesidig anpassning – vilket kan vara inspirerat av Mintzbergs terminologi: 

Coordination, cooperation and mutual adjustment are different mechanisms through which actors 
coordinate their activities, mutual adjustment is probably the most common. (Lundgren, 1992, s. 
158) 

Vid en närmare granskning av ovanstående citat uppkommer enligt min mening två 
oklarheter: koordination lyfts fram som ett sätt för aktörer att koordinera (vilket i sig är 
ett cirkulärt resonemang) aktiviteter samt att ömsesidig anpassning nu anses som det 
mest vanliga sättet att koordinera (jämför med citatet kring planering, kontroll och ru-
tiner ovan). Lundgren (1992, s. 157) diskuterar vidare nätverksansatsens syn på koor-
dination i termer av ömsesidig anpassning och lärande. Detta ses som viktigt vid koor-
dination förutom planering och kontroll. Vad Lundgren (1992) också uttrycker i nät-
verksansatsen är intresse för en explicit inter-organisatorisk kontext, vilket Mintzberg 
(1983) med flera saknar. Detta torde vara en god plattform för vidare konceptuell ut-
veckling av koordination i inter-organisatoriska sammanhang. 
Förtjänstfullt betonar Lundgren (1992, s. 158) att koordinationsprocesser kan ses som 
”learning by doing” och effektiviteten ökar med tiden. Efter en tid blir koordinations-
processer rutiniserade och manifesteras i form av normer och värderingar hos interage-
rande aktörer (ibid., s. 162)82. Normer och värderingar (uttryckta i exempelvis kultur) 
beskrivs som koordinationsmekanismer av Mintzberg (1988) av standardiseringstyp. 
Hos den sistnämnda författaren tolkar emellertid jag att mekanismerna har en koordi-
nerande verkan på processer (och ingående handlingar av aktörer) snarare än vice ver-
sa (handlingar som blir institutionaliserade och påverkar normer och värderingar). 
Rimligt att anta torde vara att förhållandet mellan en koordinationsprocess (inklusive 
specifika handlingar) är ömsesidig beroende av normer och värderingar hos de aktörer 
som direkt befinner sig i processen och de aktörer som formar processen (med mer 
eller mindre delaktighet i den). De aktörer som finns i en process och de som eventu-
ellt utformar den kan vara en och samma eller åtskilda i tid och rum. 

4.5 Koordination och kommunikation 
I samband med March och Simons (1958) koordinationsmekanismer i avsnitt 4.3.1 
ovan introducerades relationen mellan koordination och kommunikation. Schiefloe 
och Syvertsen (1993, s. 4) påvisar också den viktiga relationen mellan koordination 
och kommunikation, liksom Nielsen, Carstensen och Andersen (2000). Koordination 
och kommunikation torde därmed kunna betraktas som ett sammanhörande begrepps-
par. Goldkuhl (1996, s. 6) påvisar också relationen mellan kommunikation och koordi-
nation i nedanstående citat: 

En praktiks sociala karaktär nödvändiggör kommunikation mellan aktörer. Man behöver komma 
överens om vad som ska produceras. Man behöver koordinera olika handlingar för framställning 

                                              
82 Detta kan jämföras med den institutionaliseringprocess som bland annat diskuteras av Berger och Luckmann (1967). 
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av resultat. En praktik innebär interaktion mellan olika handlande aktörer av språkligt och annat 
slag. 

Kommunikation och interaktion mellan aktörer ses här som ett sätt att koordinera olika 
aktörers handlingar. Koordination och kommunikation är därmed sammanflätade. Ett 
gemensamt språk i organisationer är därmed viktigt för att göra koordination möjlig 
(Ahrne, 1999, s. 24). Taylor (1993 ur: van Reijswoud, 1996, s. 61) hävdar också att 
kommunikation är ett medel för att realisera koordination. 
Att kommunicera för att koordinera är centralt också enligt Winograd och Flores 
(1986). Kommunikation kan bland annat gälla klargöranden (nödvändig vid samman-
brott i kommunikation), möjligheter och orientering. Det sistnämnda betecknar kom-
munikation i syfte att skapa en gemensam kunskapsgrund83. Kommunikation är inte ett 
verktyg för information, utan därmed en organiseringsprocess i sig (Ljungberg, 1997, 
s. 183). 
Enligt van Reijswoud (1996, s. 64) utelämnar Mintzberg helt den roll kommunikation 
har i en organisation, medan March och Simon (se också ovan) är tydliga på den punk-
ten. ”Utelämnar” är enligt min mening en övertolkning; kommunikation behandlas i 
samband med ömsesidig anpassning. Snarare ger Mintzberg kommunikation ett mind-
re utrymme än March och Simon som författaren delvis bygger på. March och Simon 
(1958, s. 161) använder fem olika kategorier av organisatorisk kommunikation i sin 
analys av organisationer; kommunikation för: 
! Icke-programmerade aktiviteter. 
! Att initiera och etablera program som medel för koordinering. 
! Att tillhandahålla data som underlag för tillämpning av strategier (som till ex-

empel behövs för genomförande av program). 
! Att initiera program (till exempel kommunikation i syfte att fungera som stimu-

lus). 
! Att tillhandahålla information om resultat från aktiviteter. 

De två första kategorierna handlar om process, medan de tre andra handlar om ett in-
nehåll. Den första punkten behandlar icke-programmerade aktiviteter (inte på förhand 
definierade) där fortlöpande kommunikation mellan aktörer krävs (till exempel gällan-
de återmatning på genomförda handlingar) och program inte finns. Med program kan 
menas att etablera rutiner, regler och strukturer för att lösa vissa uppgifter på ett visst 
sätt (standard operating procedures). Att tillhandahålla data i den tredje punkten kan 
syfta till att lösa problem (till exempel vilket handlande som kan vara framgångsrikt). I 
den fjärde punkten ingår sätt att erhålla personers uppmärksamhet (till exempel vilka 
problem som är intressanta att studera). Den femte punkten handlar om svar på frågor 
såsom: hur väl en aktivitet gått (till exempel jämfört med mål). 
En organisations samlade förmåga att hantera kommunikation har betydelse för koor-
dination och på det sätt olika typer av beroenden kan hanteras: 

                                              
83 March och Simon (1958, s. 164) anser att det är kraftfullt att föra en diskussion och söka uppnå en gemensam kunskaps-
grund när det som omtalas är standardiserat vad gäller språk (till exempel text och symboler på en ritning). Det anses svårare 
att samtala om obestämda, abstrakta och icke-standardiserade fenomen. 
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The capacity of an organization to maintain a complex, highly interdependent pattern of activity is 
limited in part by its capacity to handle the information required for coordination. The greater the 
efficiency of communication within the organization, the greater tolerance for interdependence.
(March och Simon, 1958, s. 162) 

4.6 Formalisering av handling 
Följande avsnitt är en vidareutveckling av det centrala begreppet handling från avsnitt 
4.2.2 med avseende på formalisering. När människor handlar i organisationer anser 
Ahrne (1999, s. 19) att deras förmåga kan förstärkas. Vidare hävdas att detta samtidigt 
innebär ett mindre spontant beteende. Ett syfte med organisatorisk koordination, enligt 
Mintzberg (1983, s. 34), är just att formalisera handlingar för att reducera variationer, 
kontrollera och förutse handlingar – ett syfte som ofta också blir aktuellt vid utveck-
ling och implementation av IT-system och därför är särskilt intressant i föreliggande 
avhandling och dess ämnesmässiga tillhörighet. Ur ett perspektiv av människan som 
fri, skapande och spontan kan ovanstående formuleringar möjligen väcka känslor av 
visst obehag enligt min mening. Det torde dock vara ett faktum att många organisatio-
ners strategier går ut på att öka kontroll och förutsägbarhet i verksamhet84 och omgiv-
ning enligt vad Ahrne (1999, s. 19) i linje med Mintzberg ovan och March och Simon 
(1958) hävdar. En hypotes i detta sammanhang är att organisationer som kan balansera 
en formalisering av handlingar med utrymme för mänsklig kreativitet och mer sponta-
na, subjektberoende rationella, handlingar är mer framgångsrika än de som endast kan 
hantera ena sidan av detta mynt. 
Att reducera variation, exempelvis genom formalisering av handlingar, kan stå i kon-
flikt med de krav på flexibilitet som ofta hamnar högt på agendan för många organisa-
tioner. Kanske handlar det om att reducera oönskad variation och tillåta önskad varia-
tion. Organisering handlar dock också om kontinuitet i fråga om exempelvis tillgång 
till egna eller andras resurser. Stabilitet är därför också ett viktigt inslag i diskussioner 
kring organisering och koordinering. Ahrne (1999, s. 32) för bland annat med stöd av 
Thompson (1967, s. 189) ett resonemang kring att poängen med organisationer är viss 
långsamhet vid förändring. Denna motsättning mellan kontinuitet och förändring eller 
flexibilitet kallas den administrativa paradoxen (det parallella sökandet efter säkerhet 
och flexibilitet). I paradoxen ingår också att varje organisation till viss del avskärmar 
sig från omvärlden för att sammanhålla och koordinera sin verksamhet. En organisa-
tion som anpassar sig ”för mycket” till sin omgivning riskerar att få problem med ko-
ordination och att hålla samman (Ahrne, 1999, s. 39). Se också Thompson (1967). 

4.7 Strukturer för koordination 
Strukturer för koordination kan studeras på flera olika nivåer. Inom företag är led-
ningsstrukturer avsedda för att samordna en dynamisk affärsverklighet (Normann och 
Ramírez, 1994, s. 26). Koordinationsstrukturer kan ses som skapade eller uppkomna 
mönster av koordinationshandlingar; mönster av beslutsfattande och kommunikation 
mellan aktörer, utförande av uppgifter för att nå mål (Malone, 1987, s. 1319). I struk-
turerna kan både samarbete och konkurrens inrymmas (Malone och Crowston, 1994). 
                                              
84 Bland annat genom planerings- och kontrollsystem för att reglera övergripande prestationer, specifika handlingar och 
utförande (se Mintzberg, 1983, s. 74). 
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4.7.1 Koordination på marknader och inom företag 
Väljer jag att se till koordination på hela marknader ligger nationalekonomi som ämne 
nära. Här återfinns exempelvis Coase klassiska artikel ”The Nature of the Firm” 
(1937); en artikel som tar utgångspunkt i den ekonomiska teorins otillräckliga förklar-
ing till varför det finns företag på marknader (Coase, 1937, s. 387 ff.). Författaren be-
tonar bland annat styrmekanismer som finns inom företag och företag på marknader: 

Outside the firm, price movements direct production, which is co-ordinated through a series of ex-
change transactions on the market. Within a firm, these market transactions are eliminated and in 
place of the complicated market structure with exchange transactions is substituted the entrepre-
neur-co-ordinator. (Coase, 1937, s. 388) 

Coase (1937, s. 390) förklarar lönsamheten i etablering av företag på marknader ge-
nom en kostnad relaterad till användningen av marknadens prismekanism85. 

Transaktionskostnadsteori 
Williamsson (1975, 1985) tar med sin transaktionskostnadsteori utgångspunkt i Coase 
(1937) teorier för sin diskussion om marknad och hierarki86. Transaktionskostnader 
kan ses som kostnader i utveckling och säkerställande av kontrakt samt kostnader som 
uppstår när överenskommelser inte är uppfyllda. Syftet med koordination är att minska 
denna friktion87 för att nå ett effektivt genomförande och resultat. 
Transaktionskostnadsteori är en teoribildning som utsatts för kritik under åren. Exem-
pel på kritik är Powell (1990, s. 295 ff.) som argumenterar för att uppdelningen i 
marknad och hierarki inte är hållbar. Ytterligare kritik levereras av Ghosal och Moran 
(1996, s. 13 ff.) som hävdar att transaktionskostnadsteori inte lämpar sig för praktiskt 
bruk och normativt instrument samt har en tveksam grund i empiri (Swedberg, 1999, s. 
105 ff.)88. Utifrån nätverksansatsen (se avsnitt 5.4) finns också invändningar mot att 
använda transaktionskostnadsteori som grund för att förstå koordination och relationer. 
Johanson och Mattsson (1987, s. 43 ff.) gör en jämförelse mellan ansatserna. Vad gäll-
er teoretisk grund har transaktionskostnadsteori en bas i neoklassisk litteratur för att 
finna jämvikt på marknader. Nätverksansatsen har istället en grund i social utbytesteo-
ri. Transaktionskostnadsteorin försöker vidare att förklara olika organiseringsfor-
mer/strukturer, medan nätverksansatsen syftar till att beskriva och analysera dynamik i 
industriella system och strategier för företag. Grundläggande begrepp i transaktions-
kostnadsteori är opportunism; i nätverksansatsen snarare förtroende. Eftersom jag be-
traktar relationer i enlighet med nätverksansatsen får jag svårt att följa de utgångs-
punkter som transaktionskostnadsteorin innehåller. Detta, tillsammans med den samla-
de kritiken ovan, skall ses som motiv för att inte välja transaktionskostnadsteori i före-
liggande avhandling, med dess syften och mål. 
                                              
85 En sådan kostnad är att organisera produktion och identifiera relevanta jämviktspriser på en marknad. Detta är ett exempel 
på en transaktionskostnad. Schematiskt, då transaktionskostnader är lägre vid produktion inom företaget, än på en marknad så 
väljs intern produktion. Är förhållandet det omvända sker extern produktion. 
86 Senare har också nätverk/klan tillkommit som en tredje koordinationsstruktur (Ouchi, 1982). 
87 Friktion är i sig ett komplicerat begrepp. Friktion torde till exempelvis över tiden kunna bidra till utveckling. Tag en affärs-
relation med en så kallade ledande kund, vilket ställer allt högre krav på en leverantör och initialt åstadkommer en del pro-
blem och friktion för en leverantör. På sikt kan emellertid denna friktion göra att en leverantör utvecklar sin förmåga att 
producera och generera nya produkter. 
88 Ytterligare kritik finns att finna i Castells (1998, s. 198 ff.) samt Scott (1998). Transaktionskostnadsteori kan också använ-
das som ett kompletterande perspektiv vid utveckling av IT-system och föreslås bland annat av Ciborra (1987). 
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4.7.2 Koordination och organisatoriska processer 
I samband med diskussion om processer ur ett koordinationsperspektiv blir också cen-
trala begrepp såsom handling och kommunikation (som handling) synliga. Ur gransk-
ning av ett stort antal processdefinitioner identifierar Keen och Knapp (1996) samt 
Keen (1997) två olika perspektiv på processer (se också Melin, 1998): 
! Workflow (en serie aktiviteter som syftar till att producera något av värde för en 

kund), eller 
! Koordination av arbete (en uppsättning egenskaper och rutiner som utnyttjas 

för att skapa en förmåga som är svår för konkurrenter att imitera). 
Keen (1997) ser workflow-perspektivet som dominerande i både BPR och TQM. Att 
betrakta processer enbart ur ett workflow-perspektiv innebär enligt Keen (1997, s. 17) 
att exkludera en typ av processer som inte har klara input, output och flöden. Detta kan 
betraktas som negativt då en delmängd av processer då utesluts. Exempel på sådana 
processer är företagsförvärv, befordran samt relationer mellan ledare och medarbetare. 
Inom processområdet erkända författare såsom Davenport (1993, s. 5) kan klassifice-
ras som tillhörande workflow-perspektivet. I utgångspunkter och definitioner kring 
processer återfinns en stark fokusering av hur arbetet utförs i organisationen, i kontrast 
till traditionellt produktfokus på vad som görs. Ser jag till TQM igen så fokuseras 
normalt processen som beskrivande input och output för i huvudsak produkter. Det 
dominerande målet för BPR å andra sidan är service och transaktionsprocessen som 
innehåller hanteringen av ett dokumentflöde. (Keen och Knapp, 1996, s. 13). 
Ett exempel på författare tillhörande koordinationstraditionen enligt ovan är Flores 
(1991, s. 21) enligt Keen och Knapp (1996, s. 14): 

Rather than tracking the flow of materials or data, business processes chart the coordination of ac-
tion between people (and sometimes machines) involved in an activity. 

Aspekter av koordination, arbetsgrupper och samarbete kompletterar de föregående 
workflows och aktiviteter – det jämställer affärsprocesser med en kombination av tek-
nik och förmåga (ibid.). Denna kombination identifierar jag i senare skrifter av till ex-
empel Davenport (1994) där författaren öppnar för en mer human sida av processinno-
vation än tidigare. Ljungberg (1997) diskuterar också vikten av att studera koordina-
tion och kommunikation i processer och arbetsgrupper. Processer ses också som upp-
drag av exempelvis Goldkuhl och Röstlinger (1999), Lind (2001) och Röstlinger et al. 
(1997). Här betonas också en komplettering av ovanstående transformationssyn på 
processer med en betoning av interaktion mellan aktörer. Ur ett uppdragsperspektiv 
fokuseras vem eller vilka som är uppdragsgivare och uppdragstagare i processer. Vida-
re kan ett uppdragsperspektiv innehålla processen; att komma överens om uppdrag, att 
fullfölja uppdrag och att avsluta uppdrag (Lind, 2001). Ett uppdragsperspektiv på pro-
cesser har likheter med koordinationsperspektivet ovan. Jämför exempelvis Flores 
(1991), enligt Keen och Knapp (1996) ovan. Interaktion mellan aktörer och handling 
betonas av båda, liksom uppdrag och åtaganden. En god beskrivning av detta finns 
också i Goldkuhl och Röstlinger (1999). 
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4.8 Brister i konceptualisering av koordination 
Formell och informell organisering kan tjäna som uppdelning för koordination. Enligt 
Larsson (1990, s. 6) är merparten av den koordination som beskrivs av bland annat 
March och Simon (1958), Thompson (1967) och Mintzberg (1983) formell. Larsson 
(ibid.) lyfter fram fyra brister i traditionell konceptualisering av koordination: 
! Fokusering av formell koordination. Formell innebär att koordinationsmeka-

nismer är bestämda på förhand och används för att utöva ledning av aktiviteter i 
organisationer (Larsson, 1990, s. 6). En fokusering av formella koordinations-
mekanismer innebär en separation från den sociala ordningen, vilket resulterat i 
en begränsad fokusering av informell koordination. 

! Designorientering och planering i förväg. Vidare har koordinationsmekanismer 
ofta en designorientering vilket innebär en fokusering av i förväg (relativt den 
handling som skall koordineras) planerad koordination. Detta innebär mindre 
fokusering av spontan (på platsen) koordination (Larsson, (1990, s. 8). Fram-
tagning av koordinationsmekanismer, många av strukturell karaktär, på förhand 
har nackdelen att de då blir tidsmässigt åtskilda från utförande (handlingen som 
skall koordineras). Denna tidsskillnad kan göra mekanismerna otillräckliga eller 
till och med olämpliga vid genomförande. 

! Utelämnar självkoordinering. Hierarkisk koordination är i fokus. Självkoordi-
nering är mindre studerat trots att detta kan innebära en bättre anpassning till si-
tuation och omgivande aktörer. 

! Arbetsdelning relateras ofta till materialflöden och beroenden. Ett behov av att 
hantera mer abstrakta beroenden finns också enligt Larsson (1990 s. 9). Exem-
pel på detta är informationsflöden, uppfattningar och meningsskapande. 

Sammanfattningsvis hävdar Larsson (1990, s. 9) att det som saknas i traditionell kon-
ceptualisering av koordination är informella och kulturella aspekter, på platsen koordi-
nation och mer abstrakta beroenden. Larsson (ibid.) identifierar dock också förtjänster 
med en systemansats i form av bland annat helheter, beroenden, input och output, sy-
stembehov och funktioner. Utifrån en analys av både systemorienterad och tolknings-
orienterad koordination finner Larsson (1990, s. 10), trots olikheter, en möjlighet i att 
kombinera dessa två ansatser. Larsson (1990, s. 10) ser interaktion som ett överordnat 
begrepp som förenar både typerna av koordinationslitteratur och perspektiv. Interak-
tion består av handling, beroenden mellan handlingar, koordination som anpassning av 
dessa handlingar och beroenden till varandra. Även om interaktion hanteras av båda 
perspektiven görs detta på olika sätt, vilket uttrycks genom antingen i handling eller 
ömsesidiga beroenden. 
Efter att studerat ovanstående teorier av koordination är jag benägen att hålla med 
Larsson (ibid.) i hans kritik. Jag för ett vidare resonemang om detta i avhandlingens 
kapitel 16 efter att bland annat använt Mintzbergs koordinationsmekanismer för att 
analysera empiri. Annan kritik jag har riktat mot källor kan sammanfattas med att: 
! Uppdelningen mellan ledningsaktiviteter och produktiva aktiviteter kan ifråga-

sättas och behöver studeras vidare. 
! Aktörer kan förtydligas (gäller vissa definitioner). 
! Ökad koordination behöver inte resultera i en förstärkt hierarki. 
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! En ofta otillräcklig hänsyn till och diskussion om inter-organisatoriska beroen-
den och förhållanden och dess ömsesidiga samverkan med intern koordination. 

! Koordinationsmekanism som olämpligt begrepp. 
! Artefakters roll vid koordination, och då särskilt IT-system. 

4.9 Sammanfattning 
Genomgång av koordination som fenomen i detta kapitel har visat att det är möjligt att 
hämta inspiration från ett flertal fält och discipliner. Koordination är en nödvändig 
egenskap hos alla sociala system. Det finns en rad olika definitioner av koordination 
som ofta innehåller begrepp och delaktiviteter/handlingar såsom hantering av beroen-
den, fördelning av uppdrag/uppgifter, allokering av resurser, förhandling och mål. Ett 
antal koordinationsmekanismer kan också relateras till dessa begrepp; direkt övervak-
ning/styrning, standardisering, planering och återmatning är några exempel. Koordina-
tion kan både betraktas inom och mellan organisationer, varav det sistnämnda särskilt 
förefaller ha fått otillräcklig uppmärksamhet. Koordination diskuteras också tillsam-
mans med processer och kommunikation. 
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Organizations are many things at once (Morgan, 1986, s. 339) 

5 Företag och nätverk 
Kapitel 5 utgör en teoretisk referensram för att förstå organisation ur ett intra-
organisatoriskt och ett inter-organisatoriskt perspektiv (företag i nätverk och dessas 
relationer) samt organisering. Det material som presenteras i kapitlet utgörs bland 
annat av olika organisationsteoretiska skolor och perspektiv, nätverk som fenomen, 
strukturer, positioner och processer, relationer i nätverk och incitament för att arbeta 
i nätverk. En viktig källa i samband med förståelsen av företag i nätverk är den så kal-
lade nätverksansatsen. Denna ansats presenteras och värderas bland annat i förhål-
lande till imaginära organisationer som perspektiv. Affärsaktsteori som grund för att 
analysera empiri om interaktion mellan organisationer presenteras också och jämförs 
med annan teori. 
Innehållet i kapitlet utgår från centrala begrepp främst från avhandlingens första hu-
vudfråga för forskning (organisation, relation och nätverk). Den flerteoretiska ansats 
vilken nämns i avhandlingens huvudsyfte visas också i den samling av teorier som 
återfinns bland annat i detta kapitel. 

5.1 Organisation och organisering 
Utifrån avhandlingens huvudsyfte kring koordinering i företag och nätverk följer en 
översikt inom organisationsteori för att bättre förstå och kunna analysera de empiriska 
fallen och skapa en grund för vidare kunskapsutveckling. Teorier kring organisation 
och att organisera är förstås omfattande och utgör i sig ämnesområden eller discipliner. 
Följande teorier utgör därmed ett utsnitt av den mängd som finns tillgänglig utan sär-
skilda krav på fullständighet inom området, och ett mål att finna intressanta teoribild-
ningar utifrån avhandlingens syfte, innehåll och karaktär. 
Jag väljer nedan att dela presentationen mellan en internt fokuserad del och en del in-
nehållande affärsrelationer i nätverk. Uppdelningen är mer av praktisk, pedagogisk 
karaktär än konceptuell. De olika delarna har relationer till varandra, vilket medför att 
resonemang vid respektive gränsyta kan vara överlappande. Detsamma gäller delning-
en mellan organisering (i detta kapitel) och koordinering (föregående kapitel). 

5.1.1 Organisation och organisering – en kommentar om begrepp 
Organisation och organisering som begrepp kräver en kommentar. Organisering ut-
ifrån Weick (1979, 1995) definieras som: 

[A] consensually validated grammar for reducing equivocality by means of sensible interlocked 
behaviors. To organize is to assemble ongoing interdependent actions into sensible sequences that 
generate sensible outcomes. (Weick, 1979, s. 3) 

Särskilt intressant i ovanstående citat är att dra samman pågående ömsesidigt beroende 
handlingar till meningsfulla och märkbara sekvenser som genererar resultat. Detta ser 
jag som påtagligt relaterat till koordination – provisoriskt kan koordinering betraktas 
som en delmängd av organisering. Resonemang om organisering finns också att finna i 
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Czarniawska-Joerges (1993) där organisationer ses som nät av kollektiva handlingar, 
möjliga att särskilja. Handlingarna i sig sägs bestå av mening och artefakter. 
Weick (1979, s. 3) kontrasterar definitioner av organisering med två andra definitioner 
av organisation för att öka förståelsen för sitt begrepp. Dessa kan sammanfattas med 
att organisation är strukturer baserade på ömsesidiga förväntningar, relaterade till egna 
och andras roller. Vidare ses organisation som en identifierbar social entitet vilken 
finns till för att nå ett flertal mål genom koordinerade aktiviteter och relationer mellan 
dess medlemmar och objekt (artefakter). Ett socialt system, vilket organisationer kan 
ses som, är öppet och beroende av andra externa aktörer för sin överlevnad samt in-
bäddat i en större entitet – samhället enligt den definition Weick lyfter fram. Detta fö-
refaller rimligt och uttrycks av flera författare jag valt att lyfta fram nedan (exempelvis 
Thompson, 1967 samt Håkansson och Snehota, 1995). 
Några av nyckelorden i ovanstående resonemang (socialt, kollektiv strävan, mål och 
utfall) återfinns också i följande definition av organisation. 

[…] social structures created by individuals to support the collaborative pursuit of specific goals. 
(Scott, 1998, s. 10) 

Scott (ibid.) ser, givet ovanstående definition, att alla organisationer konfronteras med 
ett antal utmaningar, såsom att definiera och omdefiniera mål, förmå människor att 
utföra tjänster, kontrollera och koordinera dessa tjänster, erhålla resurser från omgiv-
ningen, avyttra produkter eller tjänster samt att välja och utveckla medarbetare. 
Brunsson och Olsen (1998, s. 14 f.) skriver, likt andra författare, om begreppet organi-
sation och dess ursprung i grekiskans organon (betydelse bland annat; verktyg). Orga-
nisationer har, vilket också behandlats ovan, ofta setts som verktyg eller instrument 
och innehållande meningsfulla aktiviteter vilka skall koordinera, influera och kontrol-
lera mänskliga handlingar för att nå ett önskat utfall. Baserat på Webers rationella och 
strukturella perspektiv89 beskriver Brunsson och Olsen (ibid.) vidare att grundläggande 
egenskaper hos organisationer, vilket skiljer dem från andra sammanslutningar, är att 
de har gränser, ett centralt koordinerande system och är internt differentierade (bland 
annat genom roller). Vidare ses organisationer som innehavare av legitimitet och har 
en karaktär som avgör vad som skall uppfyllas. 
Förekomsten av organisationer kan förklaras utifrån ett flertal perspektiv. Allt ifrån att 
det till exempel är rationellt med avseende på arbetsdelning, reduktion av transak-
tionskostnader90 och effektiv informationsbehandling till att organisationer formar 
strukturer och processer för människors förståelse, rationalitet och agerande (Scott, 
1998, s. 163). Som en påtaglig kontrast till exempel till den bild Brunsson och Olsen 
(1998, s. 17) presenterar baserat på Weber betonar de också organisationer som kon-
fliktfyllda, mångfacetterade och löst kopplade enheter. 
Tillsammans med begreppet organisation förekommer en mängd kvalificerande be-
grepp till exempel virtuella, imaginära, federativa, hierarkiska, decentraliserade. Ima-
ginära organisationer kommer att användas som perspektiv vid studier av empiri i den-
na avhandling och återfinns sammanfattat i avsnitt 5.5. 
                                              
89 Se klassificering av organisationsteoretiska skolor baserat på Scott (1998) i bilaga 3. 
90 Se Coase (1937) och Williamsson (1975, 1985) som diskuteras i avsnitt 4.7. 
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Organisation och organisering kan också relateras till begreppet verksamhet. Verk-
samhet kan ses som de aktiviteter som äger rum inom en grupp, avdelning, organisa-
tion eller flera organisationer. Verksamhet betecknar därmed handlingar och aktiviteter 
som utförs i vissa mönster; exempelvis i organisationer. Verksamhet kan också funge-
ra som del i en benämning för att kvalificera en viss typ av verksamhet; till exempel 
inköpsverksamhet. Verksamhet används inte sällan synonymt med en organisation 
(motsvarande en juridisk enhet) – men behöver alltså inte vara det. Enligt detta reso-
nemang är, när verksamhet och organisation överensstämmer i avgränsning, den 
karaktärisering som görs av organisation också giltig för verksamhet. 

5.2 Organisation och intra-organisatoriska beroenden 
Utifrån ovanstående översikt följer en fördjupning kring organisationers beståndsdelar 
och de fördelar organisationer kan medföra. Jag väljer också att kort orientera om olika 
organisationsteoretiska skolor för att öka förståelsen för den spännvidd av perspektiv 
dessa medför i relation till koordinering och IT-system. Jag förhåller också explicit 
avhandlingen till dessa skolor. 

5.2.1 Organisationers beståndsdelar 
Organisationer är komplexa. Exempel på en bild av organisationers beståndsdelar är 
Leavitts diamant (Leavitt, 1965, s. 1145). Diamanten innehåller fyra ömsesidigt sam-
verkande beståndsdelar, vilka utgör organisationens: sociala struktur (mönster av rela-
tioner mellan deltagare i en organisation, normer, roller), teknik (ofta inbäddad i ma-
skiner), mål (föreställningar om framtida tillstånd) samt människor (deltagare vilka 
bidrar till organisationen)91. 
Resonemang om organisationers karaktär återfinns också i exempelvis Aldrich (1979, 
s. 4 f.) som föreslår följande definition på en organisation: 

Organizations are goal-directed, boundary maintaining, activity systems. 

Delar i denna definition anknyter till beståndsdelarna som presenterades ovan. Med 
målinriktad (goal-directed) menar författaren (Aldrich, 1979) att organisationers med-
lemmar beter sig som om organisationen har ett mål. Viktigt att notera är att det just är 
koordination som får organisationer att verka målinriktade (ibid.). Målinriktningen 
innebär att åtminstone en del av tiden används till organisatoriskt målinriktat arbete – i 
motsats till ren social interaktion. Organisationer kan sedan inneha flera och/eller mot-
stående mål. Med att upprätthålla gränser92 (boundary maintaining) menas att organi-
sationer söker hålla en åtskillnad mellan medlemmar och icke medlemmar (deltagare 
ovan enligt Leavitt). Förmågan att upprätthålla gränser är kritiskt för att bibehålla or-
ganisationers autonomi. Denna förmåga leder till variation eftersom organisationer är 
öppna för yttre influenser, auktoriteter och söker medel att hantera heterogena och va-

                                              
91 Dessa fyra element inkluderar inte omgivningen som en separat faktor, men bör enligt Scott (1998, s. 17) göra detta. Om-
givning kan tolkas som fysisk, teknisk, kulturell och social (ibid., s. 21). Att inkludera omgivningen som viktig stämmer väl 
överens med den inriktning jag givit föreliggande avhandling. Omgivning i denna studie utgörs exempelvis av företag, med 
vilka ett studerat företag etablerat en affärsrelation. Intresset är därmed riktat mot både företaget och dess omgivning (affärs-
partners i studerade nätverk) och en viktig del i att förstå koordination. 
92 Gränser som dock inte är fasta utan kan variera beroende på till exempel organisationsinterna behov och vilken grad av hot 
som upplevs från en organisations omgivning (Aldrich, 1979, s. 16, 219). 
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rierande behov hos klienter, medlemmar och andra (ibid., s. 220). Att upprätthålla 
gränser innebär alltså inte att organisationer är slutna från externa influenser. Det sista 
begreppet i Aldrichs definition är aktivitetssystem (activity system). Detta något av en 
parallell till ömsesidigt beroende handlingar (se avsnitt 5.1.1 ovan). 

5.2.2 Fördelar med organisationer 
Organisationer skapas eftersom de innebär fördelar vid utförande av uppgifter. Några 
av fördelarna enligt Scott (1998, s. 23 f.) att organisationer skall vara: 
! Hållbara över tiden (utformade för att utföra en specificerad mängd aktiviteter). 
! Tillförlitliga (bra på att utföra samma sak på samma sätt upprepade gånger). 
! Möjliga att förklara (beteenden finns inom ett regelverk, vilket utgör både rikt-

linjer och rättfärdigande för beslut och aktiviteter). 
Ovanstående fördelar är visserligen abstrakt formulerade, men kan ändå hjälpa oss att 
förstå varför organisationer existerar. Åtminstone en underbetonad fördel torde finnas 
implicit i den tredje punkten apropå förklaring, nämligen mänskliga aktörers förståelse 
av organisationen som enhet. 

5.2.3 Olika organisationsteoretiska skolor 
Organisationsteori är ingen enhetlig lära. Teorin kan delas in i ett antal skolor som fo-
kuserar vissa delar av, eller aspekter på, organisationer. Skolorna kan samtidigt som de 
har olikheter också ha en viss gemensam kärna (Ahrne och Hedström, 1999, s. 8 ff.). 
Nedan presenteras två indelningar av skolor eller perspektiv. Respektive perspektiv 
kan ses som produkter av sin tid och framväxta i ett visst sammanhang. Presentations-
ordningen av perspektiven speglar tidsordningen i dess framväxt. 
Med stöd av bland annat Walsham (1991) vill jag hävda att synen på organisationer 
och organisering inom området informatik inte sällan är otillräckligt fokuserad: 

[…] published work on information systems does not focus strongly on organization and the proc-
ess of organizing. (Walsham, 1991, s. 83) 

Detta är ett argument till att i avhandlingen ägna förståelsen av organisation och orga-
nisering baserad på befintlig teori (företag och nätverk) uppmärksamhet. Liknande 
argument finns i Verrijn-Stuart (2001, s. 14) också för en flervetenskaplig ansats: 

[…] the concepts of information and communication cannot be treated profitable without a fairly 
broad interdisciplinary involvement, among other things as a consequence of the need to view the 
organisation as a social system. 

Organisationsteoretiska skolor enligt Ahrne och Hedström 
Några av de mer kända skolorna också med sociologisk anknytning är: (1) contingency 
theory, (2) nyinstitutionell teori samt (3) nätverksteori. Viktigt här är att notera att jag 
betraktar dessa teorier som komplementära i vissa avseenden. Detta är också ett exem-
pel på den eklektiska ansats som kännetecknar denna avhandling (se kapitel 2 och 3). 
Ser jag till så kallad (1) contingency theory så används nyckelbegrepp såsom teknik, 
omgivning och anpassning. Centralt i denna skolbildning är organisationers anpass-
ning till sin omgivning. Olika organisationsmodeller ses ofta som rationella lösningar 
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på olika utmaningar i relation till en omgivning (Ahrne och Hedström, 1999. Detta 
innebär att det inte finns ett bästa sätt att organisera och att effektiviteten kan variera. 
En reaktion mot detta perspektiv är (2) nyinstitutionell teori som kännetecknas av be-
grepp såsom institutioner och legitimitet. Inom skolbildningen anses det inte alltid vara 
en rationell anpassning till förändrade förutsättningar som styr förändring. En alterna-
tiv hypotes är att förändringar istället styrs av vad som förväntas av en organisation. 
Ett viktigt studieområde är att det kan förekomma skillnader mellan vad företrädare för 
organisationen säger att de gör och vad de i praktiken gör (ibid.). 
Vad gäller (3) nätverksteori93 så används ofta begrepp som struktur, centralitet och 
diffusion. Huvudtanken i denna skola är att aktörer (individer eller organisationer) all-
tid ingår i mer omfattande strukturer och att deras positioner i dessa strukturer syste-
matisk påverkar deras handlande94 (Hedström, 1999, s. 91). 
Avhandlingen har relationer till samtliga skolbildningar med avseende på olika delar 
(se relatering nedan). Den anpassning som omtalas i contingency theory kan före-
kommer i organisering enligt mitt perspektiv. Att olika organisationsmodeller är ratio-
nella lösningar på vissa omvärldsförhållanden ställer jag mig emellertid kritisk till, 
även om det möjligen finns olika sätt (flera) att organisera som kan passa bättre under 
vissa förhållanden – men sambanden torde vara komplexa att studera och analysera. 
Den diskrepans mellan ”vad som sägs” och ”vad som görs” inom den nyinstitutionella 
teorin, tillsammans med normsystem och förväntningar som påverkar organisering är 
också, enligt min mening, svårt att motsäga. 

Organisationsteoretiska skolor enligt Scott 
Ett alternativ till den indelning av organisationsteoretiska skolor från Ahrne och Hed-
ström (1999) som presenterats ovan finns att tillgå i Scott (1998). Scott presenterar 
följande tre skolor; organisationer som: (1) rationella system, (2) naturliga system och 
(3) öppna system (se bilaga 3). Dessa två indelningar kan relateras till varandra. Con-
tingencyteori återfinns inom öppna system enligt Scott. Nätverksteori torde också 
kunna relateras till öppna system, medan nyinstitutionell teori har likheter med naturli-
ga system. Följande text är en kortfattad sammanfattning av det som Scott (ibid.) beto-
nar inom respektive skola och dessas definitioner. 
Organisationer som (1) rationella system ses som det mest vanliga perspektivet hos 
forskare, de flesta ledare och andra medlemmar i organisationer (Scott, 1998, s. 24). 
Några nyckelord som presenteras är att samarbete mellan aktörer i en organisation 
skall vara medvetet, meningsfullt och avsiktligt. Det skall också finnas en specificerad 
struktur, ett formellt syfte samt mål. Gränser är tydliga. En definition som sammanfat-
tar synen på organisationer som rationella system är: 

Organizations are collectives oriented to the pursuit of relatively specific goals and exhibiting rela-
tively highly formalized social structures. (Scott, 1998, s. 26) 

                                              
93 Observera att det med nätverksteori här menas en uppsättning generella teorier och metoder vilka visat sig viktiga för att 
beskriva organisationer. Se vidare Hedström (1999, s. 91). Den specifika nätverksansatsen finns också (se avsnitt 5.4). 
94 Detta kan ses som en dualitet mellan aktör och struktur (jämför med Giddens strukturationsteori, enligt Cassell, 1993). 
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Författaren lyfter bland annat fram Taylors Scientific Management och Webers byrå-
krati som viktiga forskare och arbeten inom denna skolbildning. 
En syn på organisationer som (2) naturliga system fokuserar mer vad aktörer de facto 
gör i organisationer, snarare än vad de förväntas göra. Detta perspektiv innebär att mål 
blir mer komplexa; de blir diffusa, differentierade och föremål för förändring. Vidare 
ses aktörer i organisationen som motiverade av egna intressen som påverkar organisa-
tionen. Organisationen i sig ses också som tillgång, liksom de informella och interper-
sonella strukturer som existerar – kanske viktigare än de formella strukturerna. For-
mella strukturer ses som otillräckliga då de ändå inte kan beskriva en organisation 
(Scott, 1998, s. 26). Deltagares gemensamma och skilda intressen erkänns (ibid.). 
Synen på organisationer som naturliga system innehåller två kontrasterande riktningar 
vad gäller social ordning. Å ena sidan kan kollektivet antas ha social konsensus95 (ak-
törer som primärt delar gemensamma mål) samt å andra sidan social konflikt96 där en 
stark part dominerar en svagare97. Författaren lyfter bland annat fram Mayos Human 
Relations, Barnard, Selznicks institutionella ansats som centrala inom skolbildningen. 
Den tredje skolan (3) innehåller en syn på organisationer som öppna system. Att se 
organisationer som öppna system är en skarp kontrast mot tidigare skolor då det inne-
bär att organisationer är öppna gentemot och beroende av flöden av personal, resurser 
och information från omgivningen. Gränsen till omgivningen är inte given – gränsen 
kan vara skiftande, tvetydig och ibland godtycklig. Aktörer är också innehavare av 
flera identiteter och lojaliteter. Koordination och kontroll ses som problematiskt98 
(Scott, 1998, s. 99). Vidare ägnas mindre ansträngning åt att försöka skilja mellan 
formella och informella strukturer; istället ses organisationer som ett system uppbyggt 
av ömsesidigt beroende aktiviteter. Vissa aktiviteter är tätt kopplade, andra mer löst 
kopplade. Fokus är också mer på processer att organisera och producera snarare än 
strukturer (organisation). Analysnivån är också annorlunda i och med att förespråkarna 
antar att organisationer bättre förstås som delar (med relationer) i ett större system 
(Scott, 1998, s. 28). En definition av organisationer som öppna system är: 

Organizations are systems of interdependent activities linking shifting coalitions of participants; 
the systems are embedded in – dependent on continuing exchanges with and constituted by – the 
environments in which they operate. (Scott, 1998, s. 28) 

Författaren lyfter bland annat fram systemdesign/systemteori (till exempel enligt von 
Bertalanffy), contingencyteori (till exempel enligt Galbraith), Weicks modell av orga-
nisering (avsnitt 5.1.1) som viktiga forskare och arbeten inom denna skolbildning. 

Avhandlingens relation till de organisationsteoretiska skolorna 
Organisationer som öppna system överensstämmer enligt min mening väl med vad 
som nedan skrivs om både nätverks- och interaktionsansatsen (avsnitt 5.4) samt imagi-
nära organisationer (avsnitt 5.5). Eftersom de presenterade skolorna i någon mening är 
                                              
95 Durkheim, Parsons och Mayo är källor som anges. Se vidare i Scott (1998, s. 27). 
96 Marx är en källa som anges. Se vidare i Scott (1998, s. 27). 
97 Se också diskussion inom informatik baserat på harmoni- eller konfliktperspektiv (Bansler, 1990). 
98 Huruvida koordination är problematisk eller ej torde bero på vad vi tolkar in i begreppet – här är källan otydlig. Om det 
med koordination menas hierarkisk kontroll (exempelvis direkt övervakning enligt Mintzberg, 1983) ser jag problemet med 
koordination inom synen på organisationer som öppna system. 
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förenklingar är det svårt att entydigt förhålla sig till en av dessa. Det arbete jag utför i 
avhandlingen och min personliga övertygelse har vissa beröringspunkter med alla tre 
skolor. I synen på organisationer som rationella system finns bland annat ställningsta-
ganden såsom att samarbete mellan aktörer skall vara meningsfullt samt att det skall 
finnas mål. Dessa förefaller vara naturliga i denna avhandling – medan ställningsta-
ganden som att samarbete mellan aktörer alltid skall vara medveten, att det alltid skall 
finnas en formellt etablerad struktur och ett formellt syfte känns mindre tvingande. 
Organisationer som naturliga system och dess fokusering av vad personer i organisa-
tioner de facto gör stämmer väl överens hur jag försökt studera verksamhet. Bland an-
nat är intervjuerna inriktade på att personer beskriver sina arbetsuppgifter och exem-
pelvis vardaglig interaktion med affärspartners. Studier av arbetssätt kombineras sedan 
med studier av vad olika personer i olika roller förväntas göra (exempelvis i mål- och 
strategidokument). Tillämpningen av imaginära organisationer som perspektiv vid min 
kommande analys av empiri kan också, i linje med synen på organisationer som natur-
liga system, också ses i betydelsen av att det är viktigt att se förbi organisationers for-
mella strukturer och gränser vid organisering. De två riktningarna inom skolan; social 
konsensus och social konflikt representerar en syn på makt mellan aktörer. Personligen 
anser jag att riktningen social konsensus gäller och bör gälla vid framgångsrik och ut-
hållig organisering. Perioder eller episoder av social konflikt, beroende på aktörers 
förutsättningar, torde dock förekomma – vilka samtidigt kan driva utveckling framåt. 
I en syn på organisationer som öppna system är organisering och ömsesidigt beroende 
aktiviteter viktiga. Intresset för företag i nätverk i denna avhandling är ett exempel på 
överensstämmelse med denna skola. Organisering och koordinering lika så, liksom 
intresset för ömsesidigt beroende aktiviteter, såväl inom som mellan organisationer. 

5.3 Nätverk och relationer 
Tidigare har nätverk behandlats i introduktionen till kapitlet bland annat baserat på 
Ahrne och Hedströms (1999) samt Scotts (1998) genomgång av organisationsteoretis-
ka skolor. Nedan följer en kompletterande genomgång av nätverk för att öka förståel-
sen för två av de nyckelbegrepp som nämns i avhandlingens huvudsyfte och fråge-
ställningar; nätverk och relationer. 

5.3.1 Nätverk som fenomen 
Att se och explicit organisera företag som del i nätverk eller som nätverk ses bland 
annat av Castells (1998, s. 164) som en reaktion på en allt större oförutsägbarhet i ef-
terfrågan avseende kvalitet och kvantitet, diversifierade marknader och teknisk föränd-
ringstakt99. Författaren diskuterar också vad dessa förändringar innebär för större före-
tag. Ett av de studerade företagen i denna studie (verkstadsföretaget, del IV) är ett stör-
re företag som just fungerar genom hög grad av utlagd produktion på ofta mindre, 
flexibla leverantörer. Vissa av förändringarna innebär en ökad användning av leveran-

                                              
99 Dessa faktorer gjorde enligt författaren ett gammalmodigt massproduktionssystem stelt och alltför kostsamt. Flexibel spe-
cialisering (Piore och Sabel, 1984, s. 17) och skräddarsydd produktion (anpassad till specifika kunders behov) kan ses som 
två skilda former för att söka bemöta faktorerna och komplexiteten ovan. Flera forskare hävdar också enligt Castells (1998, s. 
165) att skräddarsydd, hantverksmässig produktion och flexibel specialisering bättre genomförs av små företag än av större. 
Denna tes är dock mycket diskuterad och svårbedömd (ibid.). 
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ser från små och medelstora företag, vilkas vitalitet och flexibilitet sägs skapa produk-
tivitetsvinster och effektivitet (Castells, 1998, s. 166). 
Organisering i nätverk är inte ett enhetligt svar på tidigare ofullkomligheter (oförut-
sägbarhet, marknadsförändringar och förändring) utan har begränsningar i sig. Castells 
(1998, s. 174) betonar att nätverksstrategier ger ökad flexibilitet i system, men knap-
past minskar problemen med företags anpassningsförmåga. För att kunna internalisera 
nätverksflexibilitetens fördelar bör företaget i sig bli som ett nätverk och ta in dynamik 
i intern struktur (ibid.).100 

5.3.2 Att studera nätverk: att se något som nätverk 
Företag i nätverk och inter-organisatoriska relationer studeras inom olika discipli-
ner101. Genomgången nedan baseras på källor inom främst företagsekonomi samt även 
viss sociologi och dess kombination. 
Att se något som nätverk antyder ett ställningstagande vilket innebär att ett nätverk 
medvetet skapas av en betraktare med ett visst syfte (se till exempel Aldrich, 1979, s. 
281). Denna författare menar att det skapade nätverket används för att analysera inter-
organisatoriska relationer. Den relevanta frågan är inte huruvida ett nätverk existerar 
eller inte enligt författaren. 
För att försöka fånga och studera vad som sker utanför en enskild juridisk enhet åter-
finns tre typer av teoretiska huvudriktningar (Elg och Johansson, 1992, s. 32). Rikt-
ningarna har olika fokus inom nätverk och lägger tonvikt vid: 
! En fokuserad organisation (eller grupp av organisationer, organisationsvis) och 

dess uppsättning relationer. 
! En dyad – en relation mellan två parter i ett nätverk. 
! Det nätverk som utgörs av de organisationer sammanbundna av relationer. 

Inte sällan används nätverk som metafor vid studier för att uttrycka att en enskild or-
ganisation ingår i ett sådant, påverkar och påverkas av vad som sker där. Detta åter-
finns enligt författarna (ibid., s. 33) inom nätverksansatsen. Intresset finns i huvudsak i 
dyaden och interaktionen mellan två parter. Nätverket blir mer en kontext som påver-
kar interaktionen dem emellan enligt Elg och Johansson (1992, s. 33)102. Föreliggande 
avhandling innehåller studier av företag, dess relationer och valda nätverk (se avsnitt 
1.3). En rörelse mellan olika nivåer, vilket Elg och Johansson (1992, s. 34) efterlyser 
inom forskning, finns i mitt arbete. 

5.3.3 Nätverk –definitioner i studerad teori 
Definitionen av ett nätverk är långt ifrån klar och entydig – vilket innebär både möj-
ligheter och hinder vid användning av begreppet. En möjlig definition följer: 

[E]n avgränsad uppsättning organisationer, sammanlänkade av samtliga de relationer av en speci-
ficerad typ som står att finna mellan dem. Nätverket är vidare en konstruktion av undersökaren, då 

                                              
100 Detta är dock en avvikande uppfattning mot vad som presenteras av Thompson (1967) och hans tes om att företagens 
kärna bör hållas stabil (se av snitt 4.3.2). 
101 Exempel enligt Hedström (1999, s. 92) är geografi, statistik, företagsekonomi och sociologi. 
102 Huruvida nätverk skall betraktas som en metafor eller ett analysredskap (precist definierat begrepp) är omdiskuterat. De 
finns invändningar mellan skarpa gränserna mellan metafor och analysredskap. Se Hägg och Johanson (1982, s. 55). 
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denne står för avgränsningen av populationen och specificeringen av relationerna. (Elg och Jo-
hansson, 1992, s. 61). 

Ovanstående definition stämmer i flera avseenden överens med den uppfattning jag 
har om nätverk som kommer till uttryck i arbetet. Bland annat förefaller en konstruk-
tion, avgränsning och specificering av nätverk utgående från undersöka-
ren/betraktaren103 rimlig enligt mitt perspektiv (se vidare i avsnitt 5.4.5). 
Ytterligare en definition är att nätverk speglar: 

[D]et totala mönster av relationer inom en grupp av organisationer som agerar för att uppnå ge-
mensamma mål. (Van de Ven och Ferry, 1980 som de refereras i Axelsson, 1996b, s. 226) 

I denna definition är mål och komplementära resurser betonade liksom utgångspunkten 
i att målet är känt. Utifrån denna definition blir begrepp såsom aktörers positioner och 
struktur viktiga (Axelsson, 1996b, s. 226). Definitionen kan hänföras till det förstnäm-
na perspektivet eller typen av nätverk nedan och kan ses som strategiska nätverk. Ax-
elsson (1996b) diskuterar också nätverk som grupper av två eller flera sammankoppla-
de relationer. Värt att notera här är att det inte finns några gränser definierade104; nät-
verket kan vara ständigt expanderande så länge som sammankopplingar finns. 
Andra viktiga karaktäristika är att nätverket kan bestå av såväl kända som okända ak-
törer, aktörer med olika nätverkshorisonter105 (överblickar skilda delar av ett nätverk) 
samt att mål inte behöver vara lika. Viktiga nyckelord som följer med en definition av 
detta slag är aktörers tolkningar och uppfattningar av nätverket och förändringar eller 
dynamik i detta (Axelsson, 1996b, s. 226; Lundgren och Snehota, 1998, s. 20). Ut-
gångspunkten i flera nätverkshorisonter, flera mål samt olika tolkningar och uppfatt-
ningar av förändring och dynamik är viktig i mitt arbete och kommer till uttryck i ana-
lys av företag i nätverk. 

Olika typer av nätverk 
Att tala om nätverk är inte ett nytt fenomen. Enligt Axelsson (1999, s. 3) finns åtmin-
stone två huvudsakliga typer av nätverk: 
! Nätverk som allianser (aktörer som gått samman för att explicit samarbeta). 
! Naturliga, framväxande nätverk. 

Nätverk som allianser utgör en definierad grupp av partners som i någon utsträckning 
har gemensamma mål, gemensamt perspektiv och intresse i ett nätverk. De agerar till-
sammans för att uppnå dessa gemensamma mål (ibid.). Scott (1998, s. 203) lyfter fram 
överenskommelser i alliansen samt koordinering av aktiviteter, delning av kunskap 
och resurser som viktigt. Detta är en del i det som Axelsson benämner ”agerar till-
sammans” ovan. I denna typ av nätverk har ingående aktörer kommit överens om sina 
relationer till varandra och nätverket, alliansen, kan i sig betraktas som en identifierad 
                                              
103 Easton (1992, s. 19) uttrycker också nätverk som sociala konstruktioner: ”Networks are socially constructed and there are 
likely to be disagreements among participants and multiple models of structure”. Detta överensstämmer väl med en social-
konstruktivistisk hållning som den exempelvis beskrivs av Berger och Luckmann (1967). 
104 För diskussion om avgränsningsproblematik för nätverk, se avsnitt 5.4.5. Jämför också begreppen regler och medlemskap 
som även lyfts fram i definitioner av en organisation tidigare (avsnitt 5.2.1). 
105 Nätverkshorisont hos aktörer torde kunna jämföras med Hedbergs et al. (1994) diskussion om imaginatörens centrala 
förmåga att se möjligheter i nät av företag i ett virtuellt system av företag. Olika imaginatörer kan ha olika nätverkshorisonter 
(överblick i nät) och därmed identifiera olika virtuella system. 
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aktör (Axelsson, 1999, s. 3). Nätverket kännetecknas också av att de aktörer som finns 
måste samtycka med de ”regler” som finns och att ett medlemskap i nätverket måste 
godkännas av samtliga andra aktörer106. Allianser beskrivs också av Moss Kanter 
(1994, s. 96). Författaren (ibid.) påtalar här vikten av att, som jag uppfattar begreppet 
collaborative advantage, i kontrast till Porters (1985) competitive advantage, att det är 
en tillgång att vara en god samarbetspartner. Vidare har Moss Kanter (1994, s. 97) 
identifierat tre grundläggande ingredienser i allianser: 
! De måste innehålla fördelar för parterna utöver ett enskilt utbyte107. 
! Ömsesidigt framgångsrika allianser innehåller samarbete (att skapa något nytt 

tillsammans) snarare än rent utbyte (få något tillbaka för en insats). 
! De kan inte kontrolleras på samma sätt som formella system utan behöver istäl-

let bland annat ett tätt nät av interpersonella kontakter108. 
Nätverk som naturliga, framväxande fenomen kännetecknas enligt Axelsson (1999, s. 
5) av att de uppkommit genom samarbete mellan olika typer av aktörer (organisationer 
och individer). Nätverket är ett resultat av pågående aktiviteter mellan aktörer där rela-
tioner och en struktur vuxit fram.109 
Av de nätverk som studeras i denna avhandling ser jag båda som i huvudsak naturliga 
och framväxande enligt Axelssons (1999) definitioner och inte som allianser med de 
villkor som Axelsson (ibid.) och Moss Kanter (1994) ställer upp. Viss överensstäm-
melse finns dock med karaktäristikan ”fördelar för parterna utöver ett enskilt utbyte” 
och de studerande nätverken – men dock inte samtliga tre grundläggande ingredienser. 
Denna jämförelse och diskussion förs vidare i avsnitt 5.4.5. 

5.3.4 Varför etablera samarbete i nätverk? 
Baserat på en litteraturgenomgång identifierar Oliver (1990, s. 242 ff.) sex huvudmotiv 
till varför organisationer väljer att samarbeta, etablera relationer, med andra parter i 
nätverk. Dessa motiv kommer att i kapitel 11 och 14 explicit möta empiri för att förstå 
och jämföra motiven för samarbete i nätverk. Kategorierna från Oliver (ibid.) är: 
1) Nödvändighet (necessity). När organisationer etablerar relationer för att svara upp 

emot nödvändiga krav av legal eller regleringsmässig karaktär. Mandat kan ha ut-
färdats av högre instanser såsom statliga aktörer, genom lagstiftning, bransch- eller 
professionella sammanslutningar. 

2) Asymmetri (asymmetry). När asymmetri existerar i en relation och en part kan ut-
öva makt över den andra och dennes resurser kan detta vara en orsak till relationens 
förekomst. Utgångspunkt i resursbrist och maktutövning för att försäkra sig om 
tillgång till begränsade resurser kan vara en orsak. 

                                              
106 Vilket är att se som inträdeshinder i nätverk (så kallade barriers to entry) – jämför också med resonemang kring organisa-
tioners kännetecken i avsnitt 5.2.1. 
107 Ett utbyte definieras av Aldrich (1979, s. 267) som: ”[…] a label for the process through which resources and services 
flow between organizations as a result of the ’normal’ interdependencies between organizations.” 
108 Detta kan i och för sig kunna diskuteras; allianser torde kunna uppkomma via interpersonella kontakter och samtidigt vara 
föremål för kontroll. 
109 Andra typer av nätverk vilka jag inte kommer att behandla inom ramen för denna avhandling är regionala nätverk (mindre, 
större), forsknings- och utvecklingsnätverk, affärsgrupperingar och gemensamma produktionsnätverk/allianser. För vidare 
beskrivning och resonemang, se Powell och Smith-Doerr (1994, s. 386) och Scott (1998, s. 277). 
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3) Ömsesidighet/reciprocitet (reciprocity). När organisationer genom samarbete antas 
kunna uppnå gemensamma eller gemensamt gynnande mål eller intressen. Motiv 
för ömsesidighet framhäver samarbete och koordination snarare än dominans, makt 
och kontroll. Resursbrist kan framkalla samarbete snarare än konkurrens. 

4) Effektivitet (efficiency). När organisationer genom samarbete antas kunna nå mer 
gynnsamma interna förhållanden mellan till exempel insats av råvara och utfall av 
produktion. Notera att det är för att höja intern effektivitet som samarbete etableras, 
inte för att exempelvis kontrollera externa resurser eller uppnå ömsesidiga inter-
organisatoriska fördelar. Detta motiv är i linje med exempelvis grundläggande an-
taganden i transaktionskostnadsteorin (se avsnitt 4.7) och ett sökande efter var ak-
tiviteter och transaktioner bäst skall äga rum (företag eller marknad). 

5) Stabilitet/förutsägbarhet (stability). När organisationer kan förutse, möta eller ab-
sorbera ovisshet från omgivningen som påverkar aktiviteter, utbyte och resursflö-
den genom samarbete. Ovisshet kan uppkomma ur resurs- och kunskapsbrist och 
tillgänglighet av partner för utbyte. 

6) Legitimitet (legitimacy). När organisationer genom samarbete önskar etablera eller 
stärka sitt rykte, image, prestige eller kongruens mellan normer. Ett externt tryck 
på organisationer ifrån externa intressenter och dess förhärskande normer, regler 
och förväntningar kan motivera detta agerande. 

Varje motiv för sig kan vara tillräckligt för att etablera samarbete. Motiven kan också 
interagera eller förekomma samtidigt (Oliver, 1990, s. 242). Uppsättningen motiv vilar 
på antaganden att organisationer förutsätts fatta medvetna, intentionella beslut om att 
etablera affärsrelationer för vissa bestämda syften samt ett ledningsperspektiv på var-
för relationer etableras110 (ibid.). 

5.4 Företag i nätverk – nätverksansatsen 
Vad som i avhandlingen benämns nätverksansatsen111 är synonymt med vad som kal-
las ”Uppsalaskolans nätverksansats” eller ”interaktions- och nätverkssynsättet112” (se 
till Axelsson, 1996b; Ford et al., 1998; Gadde och Håkansson, 2001; Hammarkvist et 
al., 1982; Håkansson et al., 1982113; Håkansson och Snehota, 1995; Hägg och Johan-
son, 1982; Johanson och Mattsson, 1994)114. 

                                              
110 Dessa huvudmotiv är dock en förenkling av incitamenten för att etablera relationer i nätverk enligt Ebers (1997, s. 7). För 
att kunna få en ökad förståelse av incitamenten behöver vi få en ökad kontextuell förståelse för bland annat förutsättningar 
vid specifika ställningstaganden. 
111 Den svenska nätverkstraditionen inom forskning om industriella marknader härstammar från studier av internationalise-
ring och distribution i svenska företag från i slutet av 1960-talet (Lundgren och Snehota, 1998, s. 12 ff.). Förutom dessa två 
grunder nämner också Johanson och Mattsson (1994, s. 327) studier av strukturell förändring inom industrin. 
112 Det är möjligt att mer ”finfördelat” studera resurs- och beroendeperspektivet och dess förhållande till interaktions- och 
nätverkssynsättet. Detta ryms inte inom ramen för denna avhandling. Bland annat Easton (1992, s. 5), Johanson och Mattsson 
(1994) samt Ossiansson (1997, s. 28 ff. ) för en sådan diskussion. 
113 En källa, tillsammans med andra tidigare ”IMP-produkter” mer orienterad mot interaktion än nätverk (Mattsson, 1997, s. 
451), men en viktig del i grunden till nätverksansatsen. 
114 Jag väljer här att kort kalla skolbildningen ”nätverksansatsen”. Ansats skall här tolkas som att det är ett av flera möjliga 
sätt att närma sig det studerade fenomenet (företag i nätverk). Det förtjänas att påtala att ett antal olika perspektiv, kanske till 
och med uttryckta av samma författare vid olika tidpunkter, kommer till uttryck i uppsalaskolans nätverksansats. Vad som 
ändå talar för att det är ett paradigm enligt Easton (1992, s. 4) är att det är socialt sammanhängande och innehåller många 
gemensamma antaganden. Johanson och Mattsson (1994, s. 321) väljer också att benämna uppsalaskolan som en forsknings-
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Observera att jag inom detta avsnitt gör relateringar till annan teori då denna kan stöd-
ja förståelsen av vissa centrala begrepp. Annan teori kan också tjäna som referens-
punkter och jämförelseobjekt för att förstå nätverksansatsen bättre. Jag har också valt 
att behandla koordination från nätverksansatsen i avsnitt 4.4.1. 

5.4.1 Industriella marknader – särskiljande kännetecken 
I nätverksansatsen behandlas producentmarknader eller så kallade industriella markna-
der (Axelsson, 1996b, s. 185). Dessa beteckningar innebär att det handlar om affärer 
mellan företag; säljande och köpande part är en organisation eller ett företag (ibid.). 
Teori kring denna typ av marknader motsvarar de nätverk som studeras empiriskt i 
avhandlingen. Vid studier av tränätverket finns också ett antal privata husköpare in-
kluderade (del av en konsumentmarknad för hus). Förståelsen av marknadernas känne-
tecken och övergripande logik är viktig för att förstå kommande analys av empiri. 
Industriella marknader skiljer sig från de massmarknader som återfinns i konsument-
sammanhang. Industriella marknader kännetecknas ofta av nyckelorden fåtal och kon-
centration (Axelsson, 1996b, s. 186). Ett begränsat antal kunder svarar ofta för en stor 
del av ett säljande företags avsättning. Specifika kundrelationer med av leverantören 
identifierade och kända företag är därför centralt att studera. Alla kunder och leveran-
törer är ofta olika varandra. För konsumentmarknader gäller i stort det omvända för-
hållandet i tidigare uppräkning (Axelsson, 1996b, s. 187)115. 

Ett antagande om heterogena marknader 
En del i detta avsnitts (5.4) titel ”Företag i nätverk” kan relateras till en bok med sam-
ma titel med Hägg och Johanson (1982) som redaktörer. För att förstå antagandet om 
heterogena marknader använder författarna karaktärsdrag i dess motsats, homogena 
marknader. Med ett antagande om homogenitet är det i det närmaste ointressant vilken 
leverantör respektive kund man gör affärer med. Antagandet om heterogenitet är vik-
tigt för nätverksansatsen. Att studera relationer mellan företag är intressant och nöd-
vändigt främst av två skäl: 
! att företag vid specialisering ökar behovet av vissa leverantörers varor/tjänster 

och samtidigt vänder sig till vissa kunder för att tillgodose deras behov samt 
! att kontakten i sig med andra företag kan innebära en successiv anpassning och 

utveckling av intern verksamhet så att relationen till leverantören eller kunden 
blir en viktig del av den egna kompetensen. En specialisering kan därmed både 
förorsaka och förorsakas av koppling till en viss kund eller leverantör. (Hägg 
och Johanson, 1982, s. 32) 

                                                                                                                                             
tradition. Se den sistnämnda källan samt Mattsson (1997) för en grundlig genomgång av dess uppkomst samt relatering till 
bland annat transaktionsmarknadsföring. 
115 Dessa förhållanden identifieras också av Gummesson (1995, s. 322) i hans beskrivning av relationsmarknadsföring. Det är 
emellertid viktigt att notera vissa skillnader mellan Gummesson (1995) som företrädare för relationsmarknadsföring och 
nätverksansatsen. Trots att Gummesson är en av de författare inom den nordiska delen av service management som introdu-
cerat en ökad nätverksorientering inom området finns dock en tyngdpunkt på studier av säljare kvar inom området. En nor-
mativ ambition finns också. Dessa två punkter skiljer sig från nätverksansatsens symmetriska fokusering av köpare och sälja-
re i dyader och dess analyserande och beskrivande (snarare än normativa) inriktning. Se Holmlund (1997, s. 57 f.) för reso-
nemang kring skillnader och likheter mellan relationsmarknadsföring och nätverksansatsen. Se också avsnitt 5.5. Notera dock 
att mer normativa skrifter finns kring nätverksansatsen; se till exempel Ford et al. (1998, s. 267 f.). 
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Givet ett antagande om heterogenitet hävdar Hägg och Johanson (1982, s. 39) att ett 
företag självt aktivt måste dels påverka utbudet på insatsfaktorer och dels påverka ef-
terfrågan på de egna produkterna. Denna påverkan är intressant att studera med hän-
syn till mitt intresse för koordination i arbetet. Heterogenitet är inte bara en fråga om 
olikheter på en marknad, utan också en fråga om ett resultat av olika kombinationer av 
vad respektive aktör på en marknad kan åstadkomma och hur flera aktörer arbetar till-
sammans. Nyttjandet av varandras resurser är centralt (ibid.). Kombinationen och han-
teringen av resurser är viktigt vid koordination. Hägg och Johanson (1982, s. 40) ut-
trycker relationen mellan heterogenitet och koordinering som följer: 

För att företaget skall uppnå effektivitet i en omgivning karaktäriserad av heterogenitet krävs att 
det aktivt anpassar och koordinerar sitt sätt att arbeta samt att det försöker påverka de senare enhe-
terna till att anpassa sitt beteende. 

Genom att hantera frågorna i citatet skickligt menar författarna att företaget kan för-
bättra sin position (till exempel genom att liera sig med företag som tekniskt och kun-
skapsmässigt passar; se avsnitt 5.4.3). Framgång och styrka kan därmed ses som kon-
troll av resurser direkt inom ett eget företags ram eller indirekt via relationer med and-
ra företag (ibid., s. 50; Elg och Johansson, 1992, s. 62). 

Företag – väsentligen beroende av andra företag 
En konsekvens av ett antagande om heterogenitet är att företagen inte i grunden är 
oberoende individuella företag och separata enheter där beslut fattas. Istället är relatio-
ner116 till andra företag det som utgör företagets mest väsentliga beroendeförhållanden 
(Hägg och Johanson, 1982, s. 46). Detta senare ställningstagande ligger till grund för 
studier av trä- respektive verkstadsnätverket117. I beroendeförhållandet finns både möj-
ligheter och hinder för utveckling och förändring. Företagens (aktörernas) egna bete-
enden formar marknader. Ett enskilt företag är samtidigt begränsat av andras beteen-
den; krafter som kan vara bortom en specifik relation eller en aktörs horisont (Lund-
gren och Snehota, 1998, s. 18). Stabilitet skall inte misstolkas och jämställas med ett 
statiskt nätverk. Förändringar i specifika förbindelser kan ske i form av avbrott, modi-
fiering och tillkomst av nya. Dramatiska förändringar kan ofta hänföras till tekniska 
genombrott, finansiell rekonstruktion eller ändrade politiska villkor enligt Hägg och 
Johanson (1982, s. 46). Dock räcker det att byta ut en liten andel av relationerna per år 
för att det skall bli en stor förändring av resursberoenden (Axelsson, 1996a). 
Viktigt att notera här är att konkurrens inte ses som den primära drivkraften för företa-
gande; istället är konkurrens en konsekvens och effekt av företagande (jämför också 
med Moss Kanter, 1994 i avsnitt 5.3.3) och något som företag försöker undvika/parera 
genom bland annat specialisering. Företagandets drivkraft ses istället som nya kombi-
nationer i förnyelse, enligt ovan, eller innovation – inte enbart i teknisk mening utan 
också ett vidare socialt sammanhang (Lundgren och Snehota, 1998, s. 17). 

                                              
116 Utvecklas vidare i avsnitt 5.4.2. 
117 En kategorisering i branscher vilken i sig inte är okomplicerad, utan i denna avhandling mer karaktäriserar studerade 
centrala företags huvudverksamhet. Branschbegreppet ses bland annat som en problematisk systemavgränsning på grund av 
att de inte följer branschindelningar enligt Hägg och Johanson (1982, s. 47). Ett alternativ presenterat av de förstnämnda 
författarna är nät, vilket betecknar delar (förtätningar) av ett nätverk eller system. 
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5.4.2 Relationer mellan aktörer i nätverk 
Innebörden av relationer i nätverk behandlas grundligt i nätverksansatsen, vilket på-
verkar följande avsnitt. Den huvudsakliga tyngdpunkten ligger i denna litteratur. And-
ra källor som används för att förstå relationer i nätverk är relationsmarknadsföring 
enligt Gummesson (1995) samt vad jag här väljer, i brist på bättre namnsättning, att 
benämna allmän inter-organisatorisk teori (till exempel Oliver, 1990; Elg och Johans-
son, 1992). Dessa teoribidrag bryter presentationen av nätverksansatsen, men följer det 
tema jag väljer att diskutera; affärsrelationer. 

Relationer enligt nätverksansatsen 
En relation enligt Håkansson och Snehota (1995, s. 25) är en ömsesidigt orienterad 
interaktion mellan två ömsesidigt engagerade parter som i sig kan betraktas som en 
kvasi-organisation118. Relationer kan både vara direkta och indirekta – nedan avses 
direkta. En indirekt relation är en relation mellan två parter vilka inte är direkt relate-
rade utan vars kontakt medieras av ett tredje företag119. Varje relation innehåller en 
spänning mellan konflikt120 och samarbete (uppkommer då varje part vill erhålla skäli-
ga fördelar i en relation) (Easton, 1992, s. 14). 

Interaktion i kund- leverantörsrelationer 
Relaterat till nätverksansatsen används IMP:s interaktionsmodell (Figur 7) för att be-
skriva och analysera interaktion mellan kunder och leverantörer. 

 

Figur 7 IMP:s interaktionsmodell (fritt efter: Håkansson et al., 1982, s. 24) 

                                              
118 Liknande uppfattningar om vad en affärsrelation är finns också att finna i tjänstemarknadsföring (se till exempel Grön-
roos, 2000, s. 33). 
119 Indirekta relationer kan också delas upp i vertikala (mellan ett företag och kundens kund) och horisontella (exempelvis 
mellan ett företag och dess konkurrent via en kund). Indirekta relationer bildar kontext för direkta relationer och påverkar 
dem starkt (Easton, 1992, s. 16). 
120 Konflikt som tenderar att avta med tiden när aktörer erhåller mer information om varandra i inter-organisatoriska relatio-
ner enligt Alter och Hage (1993, s. 35). 
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Fyra centrala områden i interaktionsmodellen (Figur 7) är de involverade parterna (or-
ganisationer och individer), elementen och interaktionsprocessen, miljön samt atmo-
sfären. Den interaktion som äger rum i relationer innehåller också de tre viktiga be-
greppen processer, förmåga och problem. Dessa grundbegrepp beskrivs av Axelsson 
(1996b, s. 200) relaterat till händelser inom och mellan företag: 
! Utbytes- och anpassningsprocesser (beskriver vad som händer inom och mellan 

företagen och kan innebära att företag anpassar sina resurser, sitt kunnande, sin 
tekniska och organisatoriska konfiguration som en förutsättning för eller konse-
kvens av relationer). 

! Institutionalisering, problem- och överföringsförmåga (beskriver säljarens för-
måga att genomföra olika interaktions- och problemlösningsprocesser). 

! Begränsnings- och hanteringsproblem (till exempel leverantörens behov av att 
inrikta sig på vissa kundsegment samt typer av kundrelationer). 

Utbytet av bland annat varor, tjänster och betalningsmedel företas under varierande 
grad av osäkerhet. Om det finns en önskan att reducera denna osäkerhet kan olika ty-
per av avtal användas, vilka sällan innefattar alla situationer som kan uppstå och per-
spektiv som kan anläggas (Axelsson, 1996b, s. 195). Förtroende blir viktigt i och med 
detta. Denna tillit kan utvecklas i en social process (socialt utbyte) (ibid., s. 196). 

Relationers substans och funktion 
Relationer kan beskrivas utifrån dess substans och funktion. Med substans menas vad 
relationen innehåller för de båda parterna. Med funktion menas vilka effekter relatio-
nen har för aktörer (Håkansson och Snehota, 1995, s. 26). Relationers substans består 
av tre lager enligt författarna; ett aktivitetslager, ett resurslager och ett aktörslager. 
Dessa tre lager utgör tillsammans en profil för relationer mellan företag som kan ut-
tryckas på följande sätt (Håkansson och Snehota, 1995, s. 26 f.): 

! Aktivitetslänkar. Avser tekniska, administrativa, kommersiella och andra aktivi-
teter som kan länkas till ett annat företag medan en relation utvecklas. 

! Resurskopplingar. Avser olika resurser såsom tekniska, materiella och kun-
skapsmässiga. Resurskopplingar är ett resultat av relationens utveckling och ut-
gör i sig en resurs för ett företag. 

För att beskriva och analysera dessa centrala karaktäristika används följande: 
! Aktörsanalys (analys av bland annat de centrala aktörernas kännetecken: stor-

lek, kompetens, finansiell styrka, lokalisering etc.). Detta utförs delvis inom ra-
men för mitt arbete med stöd av verksamhetsdefinition (se till exempel tränät-
verket och sågverket i avsnitt 8.1.2). 

! Aktivitetsanalys (innefattar bland annat analys av aktivitetskedjor där enskilda 
företag endast utgör en del). Handlingsgrafer (se Goldkuhl och Röstlinger, 
1988) har tillämpats som en grund för delar av avhandlingens empiriska data för 
att kartlägga aktiviteter (verksamhetsanalys). Görs också textuellt. 

! Aktörsbindningar. Avser bindningar mellan aktörer som påverkar hur de olika 
aktörerna uppfattar varandra och formar dess identitet i relation till varandra. 
Bindningar etableras i interaktion och speglar interaktionsprocessen. 
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! Resursanalys (till exempel analys av kritiska resurser för företagen, resurser i 
företags egen och andras ägo, vilka aktörer kontrollerar kritiska resurser och på 
vilket sätt) (Axelsson, 1996b, s. 241 ff.). Diskussioner om resursers belägenhet, 
ägande och förflyttning över tiden förs i detta avhandlingsarbete bland annat 
med stöd av denna ansats samt imaginära organisationer som perspektiv121. 

Vilket jag nämnde ovan har en relation också olika funktioner eftersom den påverkar 
och påverkas av olika aktörer och andra relationer. Tre olika funktioner identifieras av 
Håkansson och Snehota (1995, s. 27): funktionen för en dyad (kombinationen av före-
tagens aktiviteter, resurser och aktörer), det enskilda företaget (handlingsutrymme in-
ternt och gentemot andra företag) och för en tredje part (en relation påverkar och på-
verkas av andra relationer i nätverket). 

Relationers fyra element 
Easton (1992, s. 8 ff.) presenterar med utgångspunkt i Johanson och Mattsson (1987, s. 
37 ff.) fyra element som utgör relationer122: ömsesidig orientering. beroenden, bind-
ningar och investeringar. Dessa, inbördes relaterade element sammanfattas nedan ba-
serat på ovan refererad källa. 
Den ömsesidiga orienteringen innebär att parterna är förberedda på att interagera med 
varandra och ömsesidigt förväntas göra så – samarbete ses som nödvändigt. Relatio-
nerna kan etableras av olika skäl, till exempel för att få tillgång till ny informations-
teknik eller få tillträde till ett nätverk. Beroenden ses både som ett val och en omstän-
dighet. Val om det existerar fler säljare och köpare på en marknad, medan liknelsen 
vid en omständighet blir mer påtaglig vid monopolsituationer. Beroenden handlar ock-
så om makt och kontroll. Makten kan vara ojämnt fördelad vilket påverkar relationen. 
Bindningar existerar mellan aktörer och är svåra att definiera eller bedöma i styrka. Ett 
möjligt sätt är att resonera i termer av relationens uthållighet i att stå emot olika ned-
brytande krafter (Easton, 1992, s. 10). Olika bindningar kan ha ekonomiska, sociala, 
tekniska, administrativa (rutiner och system), informativa, legala och tidsbaserade di-
mensioner. Detta behandlas vidare exempelvis i Håkansson och Snehota (1995, 13 ff.). 
Det ekonomiska elementet i relationer kan diskuteras i termer av investeringar. 
Investeringar kan ses som processer i vilka resurser specificeras för att skapa, bygga 
eller förvärva tillgångar som kan användas i framtida verksamhet. Investeringar kan 
hänföras till en eller flera relationer. Investeringarna kan vara av olika typer; männi-
skor, tid, kunskaper, artefakter. Anpassningar som utförs av varor, tjänster och olika 
typer av processer är investeringar i specifika relationer (Easton, 1992, s. 15). 
Relationer och dess förhållande till interaktion visas i Figur 8. Ömsesidig orientering 
och anpassningsprocesser kan kommenteras speciellt från Figur 8 eftersom de kan re-
lateras till exempelvis Mintzberg (1983) koordineringsmekanism ”ömsesidig anpass-
ning” (se avsnitt 4.3.3) och avhandlingens explicita intresse för koordination. 

                                              
121 För övriga ställningstagande avseende strukturering och analys av data hänvisas till kapitel kring kunskapsutveckling. 
122 Liknande dimensioner hos inter-organisatoriska relationer finns också att finna i bland annat Aldrich (1979, s. 273 f.). 
Denne författare ser grad av formalisering (gällande överenskommelse och struktur), intensitet (hur mycket resurser som är 
inblandade och frekvensen för interaktion), ömsesidighet (flöde av resurser och om de kommer en eller båda parterna tillgodo 
samt gällande definitioner av begrepp och överenskommelser om detta) samt standardisering (enheter som utbyts eller pro-
cesser för utbyte). 
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RelationerRelationer InteraktionInteraktion

� Ömsesidig orientering
    - förberedelser för interaktion
    - ömsesidig kunskap
    - respekt för varandras intressen
� Investeringar
� Bindningar
� Beroenden

� Utbytesprocesser
    - socialt utbyte
    - affärsutbyte
    - informationsutbyte
� Anpassningsprocesser
    - produkter
    - produktion
    - rutiner  

Figur 8 Relationer och interaktion123 (fritt efter: Johanson och Mattsson, 1987, s. 38) 

Anpassning är enligt Johanson och Mattsson (1987, s. 39) intressant av tre skäl. För 
det första stärker de bindningar mellan företag (en leverantör anpassar till exempel en 
produkt efter en viss kunds önskemål). För det andra, förstärkta relationer genom an-
passningar gör dem mer robusta (till exempel att missnöje hanteras inom relatio-
nen124). För det tredje är anpassningar viktiga då de indikerar att det finns utrymme för 
förbättringar inom relationer; förutsättningarna är inte givna, utan parterna kan anpassa 
sig för att passa varandra bättre (Johanson och Mattsson, 1987, s. 39). Vidare skapar 
interaktionsprocesser anpassningar avseende attityder och kunskap hos parterna. Öm-
sesidig orientering kan ta sig uttryck i ett gemensamt språk avseende tekniska frågor, 
kontraktsregler, standardisering av processer och produkter (se också Aldrich, 1979). 
Ömsesidig kunskap ses kanske som det viktigaste resultatet av interaktion och kom-
munikation och kan bestå av kunskap om varandras resurser, strategier, behov och ka-
pacitet samt relationer med andra företag (Johanson och Mattsson, 1987, s. 39). Denna 
typ av kunskap ses som subtil, baserad på personliga upplevelser och tar tid att utveck-
la (Johanson och Mattsson, 1987, s. 39). 
Utbytesprocesser i Figur 8 innehåller socialt utbyte, affärsutbyte och informationsutby-
te. Det sistnämnda utbytet, av information, medför sannolikt kommunikation. Informa-
tionsutbyte låter emellertid passivt då språket (kommunikationen) innehåller kommu-
nikativa handlingar av olika slag (till exempel erbjuda och överenskomma). Dessa 
kommunikativa handlingar behandlas vidare i samband med beskrivningen av affärs-
aktsteori (se avsnitt 5.6.2). 

Relationer över tiden 
Tiden är också en viktig faktor att studera i relationer. En enskild episod eller transak-
tion (grupp av ömsesidigt relaterade handlingar enligt Håkansson et al., 1982) är inte 
tillräcklig att studera, utan relationers utveckling över tiden (historia och framtid) fo-
kuseras (Håkansson och Snehota, 1995, s. 3). Denna longitudinella ansats beskrivs 
också av Ford et al. (1998), Grönroos (2000) och Holmlund (1997) där de skiljer ut 
                                              
123 Min egen tolkning av de två pilarna mellan relationer och interaktion i Figur 8 är att de står för att relationer innehåller 
ömsesidig påverkan och att interaktion bygger upp en relation. Ett ömsesidigt beroende existerar mellan relation och interak-
tion med andra ord. 
124 Vilket kan illustreras med Hirschmans (1970, s. 83) begrepp voice (baserat på loyalty och kanske också resulterande i 
loyalty), vilket då äger rum snarare än exit ut ur relationen. 
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relation som ett övergripande begrepp för i nämnd ordning sekvens och episod samt 
enskilda handlingar. Den longitudinella ansatsen överensstämmer med den ambition 
som finns i föreliggande avhandling. 

Relationer enligt relationsmarknadsföring 
Jag vänder mig nu till relationsmarknadsföring för att studera affärsrelationer. Rela-
tionsmarknadsföring intresserar sig för industriella marknader och konsumentmarkna-
der. I föreliggande avhandling återfinns även ett antal privata huskunder vilka tillhör 
en konsumentmarknad. Av denna anledning kompletteras nätverksansatsen med rela-
tionsmarknadsföring (som innefattar både industriella aktörer och privatkonsumenter). 
Jag låter relationsmarknadsföring representeras av Gummesson (1995). Författaren 
vänder sig bland annat mot den så kallade transaktionsmarknadsföringen (se exempel-
vis Kotler, 1994). Marknadsföringen är något som genomsyrar hela företaget och alla 
anställda kan, oavsett uppgift och specialitet, betraktas som marknadsförare på heltid 
(marknads- och försäljningsavdelning) eller marknadsförare på deltid (VD, FoU, eko-
nomiavdelning med flera) (Gummesson, 1995, s. 68 ff.). 
Gummesson (1995, s. 30 ff.) beskriver relationer med vad han kallar generella egen-
skaper; dessa presenteras i korthet i Tabell 5. 

Tabell 5 Generella egenskaper hos relationer (fritt efter: Gummesson, 1995, s. 30 ff.) 

Relationens egenskap Förklaring 
Samarbete Samarbete mellan vanligen en kund och en leverantör finns, antingen för en viss affär eller mer 

kontinuerligt. Grad av samarbete kan ställas mot grad av konkurrens. 

Beroende Ibland är beroendet mellan parter i en relation omfattande. Med referens till Berry och Parasu-
raman (1991, s. 136 ff.) skiljer Gummesson ut tre nivåer för beroende (lågt pris, fördjupad 
relation och strukturell sammanlänkning). 

Förtroende, risktagande och osäkerhet Förtroende, att lita på varandra, nämns som en av styrkorna i ett nära samarbete. 

Makt Enligt Gummesson (1995, s. 32) är relationer sällan symmetriska125, utan inblandade parter har 
olika makt. Makten kan växla mellan parterna (beroende på exempelvis förändringar i avsätt-
nings- eller råvarumarknader). 

Långsiktighet Långsiktighet i relationer är en grundpelare; kontrast till transaktionsmarknadsföring. 

Frekvens, regularitet och intensitet Vissa relationer är särskilt frekventa och regelbundna medan andra är mer sällsynta. Intensite-
ten i relationen kan också vara hög under vissa perioder. 

Närhet och distans En relativ närhet i relationer ger sig till uttryck i flera dimensioner; fysisk, mental och emotionell 
är exempel. 

Innehållet i relationen Ekonomiskt utbyte är ett vikigt innehåll i relationer. Det kan också handla om kunskap och 
information. 

Personliga och sociala egenskaper Egenskaper av personlig och social karaktär kan vara exempelvis ålder, kön, yrke samt karis-
ma och charm. 

 
De generella egenskaperna hos relationer kan enligt Gummesson (1995, s. 30 ff.) an-
vändas för att värdera, utveckla eller avveckla relationer. 

                                              
125 Jämför detta med nätverksansatsens syn på symmetri, här citerad från Håkansson och Snehota (1995, s. 8): ”Typical busi-
ness relationships thus appear symmetrical in terms of resources and initiatives of the parties involved”. 
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Relationer enligt allmän inter-organisatorisk teori 
Relationer mellan organisationer enligt vad jag här väljer att kalla allmän inter-
organisatorisk teori, behandlas bland annat av Oliver (1990) i en litteraturgenomgång. 
Hon påtalar att litteratur om affärsrelationer är både bred och heterogen. Författaren tar 
sin an uppgiften att integrera litteratur och söka efter avgörande faktorer till varför in-
ter-organisatoriska relationer kommer till stånd. En genomgång av de olika faktorerna 
återfinns i avsnitt 5.3.4. 
Relationer kan också ses i beståndsdelar av interaktion (se också nätverksansatsen, 
avsnitt 5.4). Interaktion representerar det som sker ”här och nu” och utgör de dyna-
miska aspekterna av en relation (till exempel utbytesprocesser och anpassning av pro-
dukter, produktion och resurser). Relationen är mer generell och långsiktig samt inne-
håller affärsmässigt-, socialt- och informationsutbyte (Easton, 1992, s. 8; Johanson och 
Mattsson, 1987). Se också Figur 8. 

Framgångsrika relationer i nätverk 
Moss Kanter (1994, s. 100) identifierar åtta stycken I126 som sägs skapa framgångsrika 
inter-organisatoriska relationer. Dessa normativa utsagor beskrivs i Tabell 6. 

Tabell 6 Karaktäristika hos framgångsrika relationer (Moss Kanter, 1994, s. 100) 

Karaktäristika Sammanfattad innebörd 
Individuell förträfflighet Båda parter kan ge ett väsenligt bidrag till relationen, utgår från ett positivt perspektiv och ser möjligheter. 

Betydelse (importance) Relationen är kongruent med, och viktig för att nå respektive parts strategiska mål. 

Ömsesidigt beroende (inter-
dependence) 

Parterna behöver varandras resurser och förmåga; en komplementaritet finns. 

Investering Parterna är redo att investera i relationen eller varandras verksamhet. 

Information Relativt öppen kommunikation mellan parterna förekommer kring relationen för att kunna lösa gemen-
samma uppgifter (mål, teknisk data, kunskap om konflikter, förändrade situationer etc.). 

Integration Att utveckla länkar och gemensamma arbetssätt som får relationen att fungera smidigt. Bygger på breda 
kontakter mellan parterna (flera personer) och ett ömsesidigt lärande. 

Institutionalisering Relationen ges en formell status med definierat ansvar och beslutsprocesser. Överstiger utbyte mellan de 
personer som skapade relationen. 

Integritet Ett beteende som skapar ömsesidigt förtroende mellan parterna bland annat genom att inte missbruka 
information. 

 
Dessa karaktäristika används i avsnitt 11.1.2 och 14.10.2 när jag analyserar relationer 
mellan företag. Samarbete i relation med andra parter diskuteras också av Moss Kanter 
(1994, s. 105 f.). Samarbete äger rum när företag utvecklar strukturer, processer och 
förmåga för att överbygga organisatoriska och interpersonella skillnader och försöker 
uppnå ett mervärde genom samverkan127. I relationer finns också kommunikation, ko-
ordination och kontroll enligt författaren. Efter denna diskussion om affärsrelationer 
återgår jag till att använda nätverksansatsen som huvudreferens. 

                                              
126 Ett antal I (som i Ivar) vilka är översatta till svenska. Då motsvarande begrepp på svenska ej funnits har engelska ur-
sprungstermen skrivits inom parentes. 
127 För en utvecklad diskussion om samverkansbegreppet, se Andersson (1979, s. 78 ff.). Samverkan som ett alternativ till 
kontroll (vanligt vid studier av organisationer) diskuteras också av Alter och Hage (1993, s. 30 f.). 
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Sociala relationer och förtroende 
Handlingar i organisationens namn innebär att människor får kontakt med representan-
ter från andra organisationer (till exempel kunder och leverantörer). Detta kan ses som 
sociala bindningar i relationen (se exempelvis Håkansson och Snehota, 1995). Ofta ä 
affärsrelationer långvariga (se exempelvis Ahrne, 1999, s. 21; Håkansson och Snehota, 
1995). Med tiden kan de sociala inslagen i dessa relationer tillta. Sådana kontakter får 
enligt Ahrne (1999, s. 21) inte bli så mänskliga att representanten för kunden eller le-
verantören ser till sina egna gemensamma intressen. I avhandlingens fallstudier bely-
ser jag de sociala bindningarna i studerade affärsrelationer. Förtroende är en fråga om i 
vilken utsträckning man kan lita på att en part kommer att handla på ett överenskom-
met sätt. Förtroendet kan underlätta och effektivisera utbyte genom att kostnadskrä-
vande garderingar och försvarsåtgärder reduceras. Parternas uppbyggnad av förtroende 
är del i ett socialt utbyte (Hägg och Johanson, 1982, s. 42 f.) och informella aspekter 
baserade på erfarenhet, förtroende och ansvar blir viktigare. Även om formella kon-
trakt finns är deras roll betydelse ofta liten (Håkansson och Snehota, 1995, s. 8). 

5.4.3 Positioner i nätverk 
Position kan definieras som den roll en viss organisation har för andra organisationer 
den är direkt eller indirekt relaterad till (Easton, 1992; Mattsson, 1984). Positioner är 
unika och är en följd av varje organisations agerande (Elg och Johansson, 1992, s. 63; 
Johanson och Mattsson, 1987, s. 36). Position är i sig ett dialektiskt begrepp vilket in-
nebär att ett nätverk ger en organisation både möjligheter och begränsningar i hand-
lingsutrymme. Att hantera balansen mellan möjligheter och hinder är en nyckel i före-
tagande. Centralitet är ett viktigt mått som används för att urskilja positioner i nätverk 
och bestäms av närhet till och kontroll över andra aktörer i nätverket. (Elg och Johans-
son, 1992, s. 86). Företaget har en central position om många andra aktörer är koppla-
de till dem och de är en ”träffpunkt” (en nod i nätverket) (Axelsson, 1996b, s. 224). 
Positionsbegreppet kan också relateras till spridning av resurser som utbyts i nätverk. 
Här är det möjligt att studera vilka resurser en viss aktör erbjuder andra och vilken till-
gänglighet samt koncentrationsgrad resurserna har. Fördelning och koncentration av 
resurser hör samman med strukturella egenskaper hos nätverket, till exempel hierarki. 
Ett nätverk kan anses hierarkiskt om dess kritiska resurser kontrolleras av ett fåtal ak-
törer (Elg och Johansson, 1992, s. 87) och dessa har större möjligheter att påverka än 
andra (Axelsson, 1996b, s. 224). Stabilitet och positionshierarki diskuteras av Elg och 
Johansson (1992, s. 88 f.); se sammanfattning i Figur 9. 

Stabilitet
- föränderlighet över

tiden

Positionshierarki
- förhållandet mellan
nätverkspositioner

Nätverkets täthet
- direkta och indirekta

länkar

Relationernas
styrka

- t.ex. stabil, bindande

Centralitet
- antal direkta länkar

Resurstill-
gänglighet

- fördelning/spridning  

Figur 9 Nätverk – centrala begrepp (fritt efter: Elg och Johansson, 1992, s. 89) 
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Nätverkets föränderlighet (stabilitet) i Figur 9 kan ses som en funktion av dess täthet 
och relationernas styrka. Positionshierarkin bestäms av positionernas centralitet och 
nätverkets resurstillgänglighet. Pilarna i Figur 9 betecknar relationen ”ingår i”. 
Vad gäller stabilitet och föränderlighet i nätverk över tiden kan kommenteras att det i 
litteraturen återfinns påståenden om att organisationer som har en central position i 
nätverk i första hand är intresserande av stabilitet; att motverka potentiella förändring-
ar128 (Elg och Johansson, 1992, s. 118). 

5.4.4 Stabilitet, förändring och dynamik i nätverk 
För att kunna förstå dynamik i näringslivet, teknisk omvandling och strategiska pro-
cesser i företag måste man enligt Mattsson och Hultén (1994, s. 11) ta hänsyn till att 
självständiga företag etablerar och utvecklar utbytesrelationer. Näringslivets struktur 
koncentreras alltmer till kärnverksamhet och specialisering. Inte sällan låter företag 
sina leverantörer ta över en allt större del av aktiviteter man tidigare utförde inom före-
taget (Mattsson och Hultén, 1994). Det finns en inneboende dynamik i nätverk – både 
konkurrens och samarbete som är viktiga drivkrafter för förändring. 
Ett nätverks stabilitet kan bedömas med hjälp av relationernas egenskaper och dess 
styrka. Förekomsten av relationer, enligt ovan säger ingenting om relationens karaktär, 
varför egenskaperna är intressanta. Starka relationer gör ett nätverk mer stabilt, medan 
svagare kopplingar gör det mer föränderligt. 
Begreppsparet stabilitet och förändring är inte okomplicerat. Gadde och Håkansson 
(1992, s. 167) hävdar att flertalet modeller för att studera nätverk ser förändring och 
stabilitet som kontrasterande begrepp; att förändring skulle motsvara instabilitet och 
stabilitet skulle vara att inte förändras. Kritiken riktas också mot att stabilitet ses som 
det normala och förändring som något vilket behöver skapas. Det hävdas istället att det 
finns ett starkt ömsesidigt beroende mellan förändring och stabilitet: 

[…] we would argue that there is a strong mutual dependence between change and stability. In 
fact, some kind of stability is a necessary prerequisite for change, as some kind of change is neces-
sary to preserve stability in another dimension (Gadde och Håkansson, 1992, s. 168)129. 

Johanson och Mattsson (1987, s. 35) uttrycker förhållandet på ett liknande sätt. Rela-
tionerna förändras också i sig genom interaktion (handlingar av både samspels- och 
motspelskaraktär) mellan företag, tillsammans med transaktioner inom relationen (Jo-
hanson och Mattsson, 1987, s. 35; Lundgren och Snehota, 1998, s. 14). Denna, låt 
säga, paradox i att stabilitet i relationer kan generera eller vara en förutsättning föränd-
ring behandlas också av Axelsson (1996b), Hammarkvist et al. (1982), Lundgren 
(1992), Lundgren och Snehota (1998) samt Mattsson och Hultén (1994). Nyss nämnda 
paradox kommer att studeras explicit i följande analys baserat på empiri. 

                                              
128 Intuitivt menar också författarna att dominerande organisationer skulle kunna vara intresserande av att förbättra sin posi-
tion. Att vara en organisation med en central position torde ha goda förutsättningar för att göra detta. Emellertid kan en do-
minerande organisations strävan att ytterligare förbättra sin position vara ett risktagande. Risken kan bestå i att man försämrar 
sina partners förhandlingsposition och deras ekonomiska utbyte av relationen. (Elg och Johansson, 1992, s. 118). 
129 Ett exempel på detta enligt författarna är att introduktionen av en teknisk förändring vanligtvis kräver en viss stabilitet i 
relationen mellan aktörer. Denna förändring kan samtidigt leda till en ökad stabilitet i relationen. En teknisk bindning enligt 
min tolkning. 
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Vidare hävdar Gadde och Håkansson (1992, s. 169) att beroendet mellan stabilitet och 
förändring är lättare att förstå om man utgår från relationer mellan aktörer och inser att 
stabilitet och förändring skapas i interaktion130. I en nätverksansats är aktörer integre-
rade med en social och industriell struktur där kombinering och koordinering av hete-
rogena resurser är centralt (ibid.). Det sistnämnda är av särskilt intresse för denna av-
handling. 
Initialt i detta avsnitt nämnde jag att självständiga företag etablerar och utvecklar utby-
tesrelationer. Arbetsfördelningen (och omfördelning av aktiviteter) mellan aktörer i 
nätverk detta ger upphov till kan kallas sourcing eller outsourcing. Detta står för en 
rörelse och visar riktningen för en förändring (tillsammans med prefixen in eller out). 

Den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare utförs internt inom 
företaget i och med denna förändring (outsourcingen) i stället köps från en extern leverantör (Ax-
elsson, 1998, s. 188)131 

Aktiviteter i citatet kan vara alltifrån framställningen av en komponent till en mer eller 
mindre omfattande tjänst. För att förstå outsourcing kan det vara lämpligt att studera 
en del argument för och emot. Tillvaratagande av komparativa fördelar, delning av 
resurskrävande utveckling, flexibilitet (hantering av upp- och nedgångar i efterfrågan) 
och lönsamhet är exempel på argument för (Axelsson, 1998, s. 190). Exempel på ar-
gument emot är: ökat beroende av leverantörer, kontinuerlig uppföljning ofta nödvän-
dig, risker för kommunikations- och organisationsproblem vid förflyttning av aktivite-
ter samt läckor av konfidentiell information. Diskussionen om att tillverka eller köpa 
själv kan relateras till ekonomisk teori och transaktionskostnadsteori (avsnitt 4.7). 
Ställningstaganden handlar då exempelvis om produktionskostnader, marginalkostna-
der och –intäkter, stordrifts- och specialiseringsfördelar. För en sammanfattning av 
viktiga faktorer vid bedömning av in- och outsourcing, se Axelsson (1998, s. 246). 

5.4.5 Avgränsning av nätverk – en utmaning 
Vid studier av nätverk måste en avgränsning ske för att åstadkomma en hanterbar ana-
lysenhet. Avgränsning av nätverk är emellertid komplicerad (Axelsson, 1996b, s. 227; 
Håkansson och Snehota, 1995). Gränser är problematiska och varierar beroende på 
själva syftet med gränsdragningen132 (Easton, 1992). I vissa avgränsningar av nätverk 
har den avgränsade ytan kallats nät133. I föreliggande avhandling väljer jag dock att 
använda begreppet nätverk (med passande prefix) för en avgränsad yta av ett större 
nätverk. Jag erkänner med andra ord att det finns ett större nätverk, men väljer att an-
vända begreppet nätverk för de av mig studerade domänerna då jag uppfattar att nät-
verksbegreppet är mer allmänt vedertaget än nät. Jag använder också begreppet nät-
verk tillsammans med prefixen ”trä-” och ”verkstads-” för att särskilja de båda domä-
nerna och dess huvudsakliga branschtillhörighet, trots de begränsningar som finns i att 
knyta nätverk till specifika branscher (när de innehåller företag från fler branscher). 
                                              
130 Utgångspunkten i interaktionen mellan aktörer vid förändring är typisk för nätverksansatsen och avviker från traditionella, 
neoklassiska, teorier där aktörer ofta ses som fristående samt produktion och konsumtion är separerade (Lundgren, 1992, s. 
147). Se också Lundgren och Snehota (1992, s. 89 ff.) för en diskussion om förändring i nätverk. 
131 För förslag på en definition gällande outsourcing av IT, se Hult och Melin (1995). 
132 Inte bara syftet torde variera här och bidra till hög komplexitet utan också att nätverket är en social konstruktion (se dis-
kussionen baserat på Easton, ovan). 
133 En mer utvecklad diskussion om begreppet nät återfinns bland annat i Easton (1992, s. 18 f.). 
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Hedberg et al. (1997) diskuterar också avgränsning av nätverk (imaginära organisatio-
ner; avsnitt 5.5). Där påpekas en skillnad, vilken också behandlats i Melin och Axels-
son (2000, s. 6), mellan imaginära organisationer och nätverksansatsen är gränsdrag-
ningen mellan företaget och dess omgivning: 

But, unlike the Uppsala school, we do not find it natural to distinguish between the “company” and 
its “environment”134. The imaginary organisations perspective […] tend to regard the entire play-
ing field as the “company” when building up new businesses, or to view virtually all parts of their 
current operation as a potential “environment”. (Hedberg et al. 1997, s. 25) 

Elg och Johansson (1992, s. 70) bedömer att avgränsning av nätverk medför två pro-
blem; vilka enheter som skall ingå samt specificering av relationer. Specificeringen av 
relationerna innehåller såväl dess innehåll som relationernas egenskaper. Två an-
greppssätt redovisas för att specificera nätverksgränser135; ett realistiskt och ett nomi-
nalistiskt. Ett realistiskt angreppssätt innebär att undersökaren söker överta aktörernas 
uppfattningar om var gränserna bör dras. Ett nominalistiskt angreppssätt är mer deduk-
tivt till sin karaktär och innebär att undersökaren definierar nätverkets gränser för att 
överensstämma med föreställningsram för en aktuell studie. Studierna av nätverk som 
jag genomför i denna avhandling innehåller en pendling mellan ett realistiskt an-
greppssätt och ett nominalistiskt dylikt. 
Genomförda studier i tränätverket inleddes med en uppfattning om vissa kärnföretag 
och dessas relationer, vilket utgjorde nätverket initialt. Detta tilläts sedan expandera då 
aktörer i företagen beskrev för sin verksamhet centrala relationer (kan liknas vid ett 
realistiskt angreppssätt) till andra parter placerade utanför det nominalistiska nätverket 
(måleriet, snickerimontören, säljare/agenter). Verkstadsnätverkets avgränsning är mer 
likt det realistiska angreppssättet. I denna studie var verkstadsföretaget utgångspunkten 
och nätverket definierades redan initialt i huvudsak av dem själva. 

5.5 Imaginära organisationer 
Hedberg et al. (1994) vill förmedla ett nytt seende, ett perspektiv, på organisationer. 
Dessa organisationer kallas imaginära och ”de både finns och inte finns” (Hedberg et 
al., 1994, s. 9 ff.). Dess ytmönster är ofta bestående av ett antal enheter med ett visst 
samspel. Vid en djupare betraktelse framträder dock en sammanhängande organisa-
tion; ett imaginärt system (ibid.). Det imaginära systemet överskrider ofta den juridis-
ka enheten vi normalt kallar en organisation. Organisationen har ofta liten egen till-
verkning, men kan ändå göra affärer av stor omfattning eftersom den kopplar samman 
flera företag (Axelsson, 1996b, s. 38). 

                                              
134 Enligt samtal med Björn Axelsson, en av personerna inom uppsalaskolans nätverksansats, är emellertid inte detta något 
enhetligt för ansatsen, utan med referens till bland annat Håkansson och Snehota (1995) verkar företag i en kontext (som 
utgörs av ett samspel mellan handlande subjekt); det har inte en omgivning. 
135 Dessa kategorier diskuteras av Scott (1998, s. 183) som också identifierar tre utgångspunkter för att sätta gränser kring 
organisationer; en är att utgå från mänskliga aktörer (till exempel vilka är medlemmar baserat på deras attribut; utbildning, 
intressen etc.), en andra är att se vilka personer som är involverade i sociala relationer av en specifik typ och en tredje är att 
se till karaktären hos de aktiviteter som utförs. 
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Hedberg et al. (1997) samt Hedberg och Olve (1997) diskuterar begreppet imaginära136 
organisationer i betydelsen att den står för en betraktares137 (organisatörs) bild av en 
virtuell138 organisation. Benämningen av betraktaren är inte helt okomplicerad – Hed-
berg et al. (1994, s. 17) väljer att kalla denne för imaginatör. Jag väljer att använda 
både imaginatörsbegreppet och regissörsbegreppet. Det senare i sammanhang då jag 
anser det särskilt viktigt att påtala koordinerande handlingar i rollen. Författarna an-
vänder också roller som arkitekt och förväntansbyggare. Att Hedberg et al. (1994) tyd-
ligt markerar vikten av en imaginatör och regissör gör också att jag i denna avhandling 
vill tillämpa perspektivet, vid sidan om nätverksansatsen, för att analysera studerad 
empiri. En jämförelse av ansatserna finns i avsnitt 5.5. 
En virtuell organisation139 saknar vissa strukturella karaktäristika som reella företag 
har, men är för betraktaren utrustad med dessa funktioner. Hedberg och Olve (1997, s. 
2) presenterar en definition av imaginära organisationer som: 

Imaginary organisations are organisations where important processes, actors and resources appears 
both inside and outside the legal unit of enterprise, both outside and inside of the accounting sys-
tem and of the organisation charts. Market and hierarchies are interconnected through networks of 
cooperating people and coordinating information technology. 

I definitionen återfinns bland annat viktiga nyckelord; avgörande värden, processer 
och aktörer existerar utanför den juridiska enheten (Hedberg et al., 1994, s. 16). Ima-
ginära organisationer kan vara såväl nya företag som etablerade (äldre, mogna och 
konventionella) dylika med det gemensamma att det utifrån förespråkat perspektiv kan 
ge möjligheter att bygga gränsöverskridande företag (Hedberg et al., 1994). Imaginära 
system illustreras i Figur 10. 

 

Figur 10 Ett imaginärt system (Hedberg et al., 1994, s. 19) 
                                              
136 Enligt Oxford Dictionary (1999) är imaginär ett adjektiv som betecknar något som endast existerar i fantasin. Imaginatio-
nen är en handling som innebär formeringen av idéer och mentala bilder. Ordstammen image härstammar från latinets imago 
(bild, jämför image). 
137 Här finns fler möjliga betraktare (pluralis) enligt min mening. En organisatör är endast en sådan typ. 
138 Hedberg et al. (1994, s. 191) väljer att undvika begreppet virtuella organisationer eftersom de ser risken för samman-
blandning med begreppet virtuell som det används i samband med datorteknik (virtuella minnen) samt virtuella verkligheter. 
Likheter mellan vad författarna kallar imaginära organisationer och virtuella organisationer (exempelvis enligt Galbraith, 
1995, s. 101 ff.) är påtagliga vad gäller fokusering av kärnkompetens, nyttjandet av komparativa fördelar och sourcing. 
139 Se också till exempel Davidow och Malone (1992) samt Schultze och Orlikowski (2001). 
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De nyckelbegrepp som används i Figur 10 för imaginära system är bland annat imagi-
natör, ledarföretaget (imaginatörens enhet) samt kärnkompetens. Imaginatören, som 
tidigare kommenterats, utgår från sin imagination – han eller hon vill åstadkomma nå-
got. Mer eller mindre intuitivt har imaginatören en strategisk karta över hur systemet 
skall se ut. Vad som kallas för ledarföretag har en central roll i att formera ett produk-
tionssystem som behövs för att framställa varor och/eller tjänster. Imaginatören kan 
också definiera en kärnkompetens som kan kompletteras med tillskott från partners 
och partnerföretag som samverkar kring en total affär. 
Personer som medverkar i ett imaginärt system kallas engagerade – detta till skillnad 
från ledareföretagets personal som kallas anställda (Hedberg et al., 1994, s. 18 ff.). 
Med ”resourcing” som begrepp menas att utifrån en återkommande värdering av sin 
kärnkompetens bedöma vad som skall utföras inom en kärna (ledarföretag) och utanför 
(av partnerföretag) (Hedberg et al., 1994, s., 109). Detta ses som ett mer passande be-
grepp än outsourcing, vilket betecknar förflyttning av produktion i en viss riktning. 

Utmärkande drag hos imaginära organisationer 
Ett antal utmärkande drag som redovisas för en imaginär organisation är att den drar 
nytta av ett imaginärt system så att den funktionellt (Hedberg et al., 1994, s. 23): 
! Är större än vad organisationen (den juridiska enheten) visar. 
! Är resursrikare än vad som normalt redovisas. 
! Har en gynnsam kvot; där antalet engagerade överstiger antalet anställda. 
! Involverar kunder i gemensamt värdeskapande140. 
! Klarar att gå samman, men har svårare att separera. 
! Har en affärsidé och en personalidé för hela verksamheten. 
! Utvecklar en imaginär kultur tillsammans med andra aktörer i systemet. 

Imaginära organisationer hålls samman av fem huvudsakliga aktiviteter; ”poolning”141 
av finansiella resurser, delning av infrastrukturer, ”poolning” av kompetens, ömsesi-
digt förtroende och skapande av relationer, förtroende och identitet. Robustheten i 
imaginära system kommer till uttryck i den ömsesidighet och symmetri i relationer 
som bygger upp systemet enligt Hedberg et al. (1994). 
Författarna (ibid., s. 25) identifierar också tre kriterier vilka skiljer imaginära organi-
sationer från löst sammanfogade system i allmänhet, de: 
! Består av komponenter sammanfogade i ett mönster, delad fysisk eller informa-

tionsmässig infrastruktur, idéattraktion eller avtal. 
! Formats med en mer eller mindre uttalad avsikt av en eller flera imaginatörer 

som byggt upp en helhet. 
! Har samordnade kärnkompetenser hos ledarföretaget och hos partners; en viktig 

förutsättning för konkurrenskraft och överlevnad. 

                                              
140 Jämför med Wikström et al. (1998) syn på kunden som medproducent. 
141 ”Poolning” som enligt min mening torde kunna tolkas som att koncentrera och föra samman exempelvis resurser och 
kompetens. 
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En viktig del i imaginära organisationer är koordination (Hedberg et al., 1994). Infor-
mationsteknik används ofta för att stödja kommunikation och koordination i geogra-
fiskt distribuerade organisationer. Imaginära organisationer behöver i sig inte vara sär-
skilt sofistikerade enligt författarna – inte heller behöver de tillgång till moderna IT-
system, även om detta är vanligt. Imaginära organisationer ses också som något av ett 
alternativ till en hierarki. Imaginära organisationer kan inte till obetydlig del tänkas 
blivit etablerade genom att utvecklingen av transaktionskostnader gjort effektiv koor-
dination möjlig. Detta genom ett minimum av traditionell hierarki. Horisontell koordi-
nation kan då bli mer effektiv än hierarkisk dylik (Hedberg et al., 1994, s. 31). 

5.5.1 Om perspektivet – imaginationen 
Imaginära organisationer som perspektiv hjälper, enligt Hedberg et al. (1994), betrak-
taren att upptäcka tidigare osynliga resurser, att göra nya strukturer explicita, att foku-
sera kärnkompetens och att utveckla en bättre förståelse för intuitiva affärer och trans-
aktioner. De övriga funktioner en imagination kan ha, baserat på Morgan (1993, s. 2 
ff.), är att den kan öka vår förmåga att se och förstå verkligheten på nya sätt samt att 
finna nya former och förebilder för organisering. Vidare kan den hjälpa att nå uppslut-
ning kring gemensamma idéer samt ge kraft och inspiration åt gemensamma idéer142. 
Våra olika bilder av organisationer ger oss ramverk för att förstå, utforma och leda 
organisationer på många olika sätt (Morgan, 1993, s. 5). Morgan (ibid.) relaterar sig 
tydligt till den sociala konstruktivismen (till exempel enligt Berger och Luckmann, 
1967). Detta uttrycks genom att se människor som aktiva i rollen som konstruktörer av 
sina verkligheter (Morgan, 1993, s. 274). Imaginationen har en viktig roll i förändring 
eftersom förändring ofta börjar med att människor vill åstadkomma förändring i den 
värld de finns i och utgår från sig själva. När en individuell förändring kommer till 
stånd kan sedan en större förändring följa med om en kritisk massa personer finns 
(Morgan, 1993, s. 276). Då Hedberg et al. (1994) baserar sig på bland annat Morgan 
(1986, 1993) i sin beskrivning tolkar jag att de utgår från en socialkonstruktivistisk 
hållning, även om de inte explicit refererar till detta i av mig refererad litteratur. 
Imaginära organisationer kan ses som ett tvåfaldigt perspektiv; dels de imaginära 
aspekterna av organiserandet (vilket inte är samma som organisationen i sig, utan de 
tänkta strukturerna för hur funktioner är relaterade till varandra) och dels som en sär-
skild organisationsstruktur för organiserande över juridiska enheter (Stenberg, 1999). I 
Stenbergs (1999, s. 21) tolkning av imaginära organisationer ser hon flera likheter mel-
lan Husserls intentionella objekt, skapat i en intentionell akt. En berättigad fråga som 
ställs av författaren som följd av detta är om inte all organisering då är imaginär efter-
som det kan ses som en intersubjektiv, meningsskapande process. Tankens betydelse 
vid företagande betonas också av Hellgren och Löwstedt (1997). Trots Stenbergs ifrå-
gasättande och andra förekommande kognitiva inriktningar av organisering, torde 
Hedberg et al. (1994) bidra med att lyfta fram imaginationens betydelse och möjlighe-
ter i förgrunden vid organisering. 

                                              
142 Författarens diskussion om imagination innehåller också en deklaration om syn på teorier och metaforer och dess påver-
kan på det vi ser (vårt perspektiv): ”There can be no single theory or metaphor that gives an all-purpose point of view, and 
there can be no simple correct theory for structuring everything we do”. (Morgan, 1993, s. I) 
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5.5.2 Imaginära organisationer vs. nätverksansatsen 
Litteraturen kring imaginära organisationer har ett flertal likheter med nätverksansat-
sen; men det finns också betydande skillnader. Båda ansatserna bygger till en del på ett 
klassiskt systemperspektiv där helhet, beroenden, positionering, dynamik och interak-
tion är centrala beståndsdelar (Hedberg et al., 1994, s. 27). Företrädare för imaginära 
organisationer som perspektiv markerar tydligt att deras föreställning om imaginära 
organisationer innehåller nätverksteorier som en viktig beståndsdel. Om det med detta 
menas nätverksteorier i allmänhet eller nätverksansatsen i synnerhet är dock inte helt 
tydligt i Hedberg et al. (1994, s. 27). Emellertid skrivs ställningstagandet i anslutning 
till kommentarer om nätverksansatsen varför det är rimligt att tro att det åtminstone är 
denna ansats som avses. 
Båda ansatserna kan anses ha en socialkonstruktivistisk hållning genom att se nätverk 
som sociala konstruktioner, men hållningen tar sig litet olika uttryck. Hedberg et al. 
(1994) har ett mer tydligt fokus vid den sociala konstruktion som görs av en eller ett 
fåtal imaginatörer med en överblick och en förmåga att se ett imaginärt system. Ett 
ledarföretags centrala roll vid formeringen av system betonas också, något som inte 
anses så vanligt med nätverksansatsen som grund (se nedan). 
Det finns fler betydande skillnader mellan ansatserna. Föreställningen om imaginära 
organisationer lägger dock, åtminstone enligt författarna (ibid.), mindre vikt än nät-
verksansatsen i att skilja mellan företaget och dess omvärld. Denna uppfattade åtskill-
nad är dock inte enhetlig för nätverksansatsen. Imaginära organisationer sägs också 
tydligt fokusera bindningar av koordinerande information, attraktiva kulturer och ge-
mensamma affärskoncept och –idéer, men uttrycker mer dessa som attribut hos stude-
rade fenomen än en integrerad del av ett teoretiskt ramverk. Nätverksansatsen ägnar 
stor uppmärksamhet åt bindningar, länkar och kopplingar mellan organisationer och 
har en utvecklad terminologi för detta (se exempelvis Håkansson och Snehota, 1995). 
En viktig skillnad mellan tankarna som redovisas av Hedberg et al. (1994) och nät-
verksansatsen såsom den presenteras av Hägg och Johanson (1982, s. 210) torde vara 
att de sistnämnda betonar nätverks framväxt som i huvudsak ett resultat av flera män-
niskors mer eller mindre kontinuerliga arbete med varandra och deras vunna erfaren-
heter. Beslut av strategisk karaktär sägs ha en underordnad roll för systemets utveck-
ling. Hedberg et al. (1994) betonar starkt istället ledarföretagets, imaginatörens och 
regissörens roll som central drivkraft i ett nätverk143. Enligt min tolkning ses också vad 
Hedberg et al. (1994) kallar för produktionssystem mer anonymt (exempelvis vid eta-
blering) och med en högre grad av utbytbarhet än vad nätverksansatsen (betonar lång-
varighet och långsiktighet) gör. 
Hedberg et al. (1994, s. 24) relaterar sig till både värdekedjor (enligt Porter, 1985) och 
värdestjärnor (Normann, 1986; Wikström et al., 1998) och kan se att imaginära organi-
sationer kan jämföras med dessa metaforer och nätverk. Nätverksansatsen polariserar 

                                              
143 Dock finns också inom företrädare för nätverksansatsen diskussioner om att förmågan hos företag i mångt och mycket är 
beroende av kunnandet om att organisera ett nätverk, och nyttja externa aktörers komplementära styrkefaktorer (Axelsson, 
1996a, s. 140). 
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sig istället mot exempelvis värdekedjor då dessa kan ge uttryck för ett resursbaserat 
perspektiv, vilket anses otillräckligt för att beskriva aktiviteter i nät144. 
Framställningar av imaginära organisationer relateras ibland till transaktionskostnads-
teori som stöd för resonemang (se till exempel Hedberg at al., 1994, s., 30 f, 111.) och 
lyfts fram som ett mellanting mellan marknad och hierarki. Nätverksansatsen positio-
nerar sig å andra sidan snarare tydligt mot transaktionskostnadsteori (se Johanson och 
Mattsson, 1987, s. 41 ff.). 
Vidare relateras beskrivningar av imaginära organisationer till litteratur inom service 
management och relationsmarknadsföring (till exempel Gummesson, 1995). Nätverks-
ansatsen som den beskrivs i den litteratur jag studerat relateras snarare (med något un-
dantag) till ursprungsteorier om socialt utbyte och interaktion än annan litteratur kring 
marknadsföring. Jämförelser mellan nätverksansatsen och relationsmarknadsföring 
finns bland annat gjord av Mattsson (1997). Det finns påfallande få referenser mellan 
dessa två fält och relativt litet utbyte (ibid., s. 448). Viktiga skillnader mellan ansatser-
na är bland annat synen på styrning av relationers livscykel utifrån ett fokalföretag 
(jämför Hedberg et al., 1994) som finns i relationsmarknadsföring, medan nätverksan-
satsen inte är orienterad mot styrning, utan beskriver processer på en marknad som 
interaktion i relationer och marknadsstrukturer som nätverksstrukturer. Synen på nät-
verk skiljer sig också åt med avseende på att det inom relationsmarknadsföring nor-
malt menas ett fokalföretags nätverk (kallas organizational set) (ibid.) medan nät-
verksansatsen ser till ”hela” nätverk och nätverkshorisonter. Mattsson (1997) beskriver 
vidare också att nätverksansatsen mer behandlar relationer som de är, än hur de borde 
vara. Framväxten av nätverk som en konsekvens av interaktion är centralt inom nät-
verksansatsen. Relationsmarknadsföring lägger större vikt vid det säljande företaget än 
nätverksansatsen enligt Mattsson (1997, s. 456). Nätverksansatsen handlar mer om 
beskrivning, förståelse och konceptuell utveckling (ibid.). 
I och med att imaginära organisationer relaterar sig till relationsmarknadsföring kan 
vissa av dessa skillnader sägas gälla i förhållandet mellan imaginära organisationer 
och nätverksansatsen också. Flera av skillnaderna ovan kan hänföras till vilket per-
spektiv företrädare närmar sig studerade fenomen med. En annan förklaring är att vari-
ation i forskningsfrågor som ställs kan förekomma. 

5.6 Affärskommunikation och affärsakter 
Nedan beskrivs så kallad affärsaktsteori för att studera relationer och affärskommuni-
kation mellan parter. Avsnittet inleds med en diskussion kring affärskommunikation ur 
ett process- och talaktsperspektiv. Därefter presenteras och diskuteras affärsaktsteori 
och en modell för att studera interaktion. Affärsaktsteori används, tillsammans med 
tidigare presenterad interaktionsmodell (Figur 7) som perspektiv vid analys av empi-
riska data. 

                                              
144 Emellertid förekommer resonemang kring värdekedjor, men då mer som ett specialfall av nätverk (till exempel leveran-
törsnätverk, Gadde och Håkansson, 2001). 
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5.6.1 Affärskommunikation ur ett processperspektiv145 
Vid genomförande av affärer i relationer mellan köpare och säljare förekommer, som 
tidigare nämnts, kommunikation mellan dessa parter. Vad som kallas för affärsakter är 
ett naturligt inslag i dessa relationer. Att göra affärer kan betraktas ur ett processper-
spektiv och delas in i ett antal faser. Faser som kan ingå i en affärsprocess, enligt Flo-
res och Dunham (1990), är: 
! Erbjudande (proposal), 
! acceptans (acceptance), 
! genomförande (performance) och 
! tillfredsställelse (satisfaction). 

Författarna (ibid.) redovisar dessa faser och tillhörande utfall/överenskommelser av de 
aktiviteter som utförs, se Figur 11. 

Rapporterat
genom-
förande

Ömsesidig 
överens-

kommelseTillfreds-
ställd

Förfrågan
Erbjudande

Acceptans

GenomförandeTillfredsställelse

Förfrågan från kund
Samtyckande från utförare

Utförare fullföljer och rapporterar

Kunden uttrycker tillfredsställelse

 
Figur 11 Basic Action Workflow (fritt efter: Flores och Dunham, 1990) 

Flores och Dunhams (ibid.) arbete baseras på talaktsteorin enligt Austin (1962) och 
Searle (1969) och kommunikativ handlingsteori (Habermas, 1984). I faserna finns åta-
ganden (engelskans commitment, (Searle, 1969)) från både säljare och köpare av ty-
pen: ”som säljare åtager vi oss att leverera enligt det erbjudande (offert) vi presente-
rar”. Genom att acceptera detta åtar sig också köparen att ta emot varan eller tjänsten 
och senare också komma med en motprestation om nu detta ingår i avtalet. I modellen 
(Figur 11) finns ett försök att beskriva det grundläggande mönstret i en affärsinterak-
tion. De olika faserna utgör kommunikativa handlingar av olika typ. De kommunikati-
va handlingarna ordnas i ett grundläggande mönster (de olika faserna). Se också Den-
ning och Medina-Mora (1995). 
Goldkuhl (1996) och Verharen (1997) riktar kritik mot Action Workflow. Goldkuhls 
kritik kan sammanfattas med följande punkter: modellen är inte symmetrisk, den sak-
nar flera viktiga handlingar (fullföljande från kunder, betalning samt acceptans eller 
klagomål från en leverantör). Eftersom modellen är en kommunikationsmodell exklu-
derar den också materiella handlingar, som reduceras till ett uttalande om vad som har 

                                              
145 Detta avsnitt är delvis baserat på en tidigare beskrivning av affärsaktsteori presenterad i Melin (1998). 
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utförts. Modellen tycks också starta sent i en affärsinteraktion och saknar därmed 
handlingar relaterade till affärsförutsättningar146. Det är också möjligt att fråga sig om 
exempelvis tillfredsställelse är en fas och inte ett möjligt utfall. I denna avhandling 
ställer jag mig bakom ovanstående kritik, men konstaterar samtidigt att modellen 
(Figur 11) har förtjänster i form av bland annat enkelhet i presentation och en loop 
som en god metafor för affärsinteraktionens ofta återkommande karaktär. 

5.6.2 Affärskommunikation och affärsaktsteori 
Kommunikation mellan människor är en central del i organisationer och vid organise-
ring (se exempelvis Pfeffer, 1982; Taylor och van Every, 2000). Talaktsteori och 
kommunikativ handlingsteori samt indelningen av affärsprocesser i grundläggande 
faser har inspirerat Goldkuhl (1998) och författarens affärsaktsteori. Författaren menar 
att en teori om interaktion i affärssammanhang gynnas av en förståelse för kommuni-
kation – sådan förståelse gynnas av konceptualisering gjort inom talaktsteori och 
kommunikativ handlingsteori (till exempel enligt Austin, 1962; Searle, 1969 och Ha-
bermas, 1984). En grundläggande tes från talaktsteori vilken Goldkuhl refererar är att 
kommunikation kan ses som handling och att varje sådan handling består av två delar: 
! En propositionell del (referenser i världen till det som talas om). Används till 

exempel för att beteckna ett objekt en talare vill säga något om (till exempel en 
vara eller en faktura). 

! En illokut del (handlingsmodus för att etablera olika mellanmänskliga relatio-
ner). Används för att specificera ett propositionellt innehåll (exempelvis att 
lova, påstå, beordra och tacka). 

Austin (1962) har kritiserat vanföreställningen att språket endast används för beskriv-
ning (the descriptive fallacy). Enligt denna författare används språket för beskrivning – 
men inte enbart. Vi utför just handlingar enligt ovan (lova, påstå etc.) med hjälp av 
språket. Goldkuhl (1998) betraktar det utbyte (affärsinteraktion) som sker mellan sälja-
re och köpare147 i två olika organisationer med hjälp av sex generiska faser: 
! Affärsförutsättningar [innehav (leverantör) eller avsaknad (kund) av kunskap, 

kapacitet etc.] 
! Exponering och kontaktsökande [erbjudande (leverantör), behov (kund)] 
! Etablering av kontakt och förslag [erbjudande (leverantör), behov (kund)] 
! Kontrakt [utlovad leverans (leverantör) och beställning (kund)] 
! Fullföljande [leverans (leverantör) och betalning (kund)] 
! Avslutning [grad av tillfredsställelse (kund och leverantör)] 

Relationen mellan två parter består därmed av olika handlingar som riktas mot varand-
ra. Dessa handlingar utgör tillsammans affärsinteraktion. Delar av denna interaktion 
innehåller informationsutbyte (till exempel affärskommunikation) och delar av denna 
kan benämnas som utbyte av värde (till exempel utbyte av produkter gentemot kapi-
tal). Affärskommunikation kan enligt Goldkuhl (1998) inte ses som endast informa-

                                              
146 Se också Axelsson, Goldkuhl och Melin (2000) för diskussion. 
147 Notera att köpare respektive säljaren, eller någon av dessa, kan vara både privatpersoner och företag. Implicit förefaller 
dock vara att åtminstone säljaren är ett företag. 
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tionsöverföring, utan är just handling. När en aktör utför en kommunikativ handling 
presenterar denne inte bara fakta om världen – denne person utför något i relation till 
en mottagare (till exempel så görs överenskommelser och förväntningar uppkommer) 
(Axelsson, Goldkuhl och Melin, 2000). 
Vid en jämförelse av ovanstående faser i affärsaktsteorin med Flores och Dunhams 
(1990) faser ovan visar att ”erbjudande” ingår i ”etablering av kontakt och förslag” 
och ”exponering och kontaktsökande” enligt Goldkuhl (1998), ”acceptans” i ”kon-
trakt”, ”genomförande” i ”fullföljande” och ”tillfredsställelse” i ”avslutning”. Det 
Goldkuhl (ibid.) kallar ”affärsförutsättningar” återfinns inte uttryckt i Flores och Dun-
hams (1990) modell, utan ”erbjudande” är första fasen. Att se till en leverantörs förut-
sättningar att leverera en viss vara eller tjänst är högst väsentlig och beroende av hur 
leverantörens verksamhet är ordnad internt bland annat med hänsyn tagen till produk-
tivitet och effektivitet. Den vara eller tjänst som tillhandahålls kan väljas att produce-
ras av leverantören själv, tillsammans med underleverantörer eller helt och hållet av 
underleverantörer. Vidare kan leverantören också producera varan tillsammans med 
kunden (vilket är mycket vanligt inom tjänsteproduktion). Ser vi till affärsförutsätt-
ningar från ett kundperspektiv så nämner författaren att grunden till köparens intresse 
är ett behov av en vara eller tjänst. Behovet kan baseras på att exempelvis sakna kun-
skap att tillverka en viss vara, eller en bedömning av att det är mer kostnadseffektivt 
att låta någon annan göra det. 

Affärsaktsteori – en fasmodell 
De generiska faserna148 som beskrevs ovan återfinns i Goldkuhls fasmodell enligt af-
färsaktsteorin (se Figur 12). 
Modellen (Figur 12) har sitt fokus på båda aktörernas (köpare och säljare, symmet-
riskt) handlingar och innefattar informationsflöden och materialflöden. Att både visa 
köpare och säljares olika löften och åtaganden är viktigt i modellen. Språket är centralt 
i fasmodellen, kallad den affärsgeneriska modellen, tillsammans med de handlingar 
och nödvändig kommunikation som utförs mellan de två parterna leverantör och kund 
samt inom respektive parts enhet. En användbar metafor kan vara att om aktörerna 
inom leverantörsorganisationen inte talar samma dialekt så ökar svårigheterna att för-
stå varandra och missförstånd kan uppstå; exempelvis gällande oklarheter i det erbju-
dande som ges till kunden. Aktören inom leverantörsorganisationen, säg marknadsfö-
raren på heltid, måste kunna göra den information som kommit från marknadsförarna 
på deltid begriplig för sig själv, för att också kunna göra den begriplig för kunden (om 
han eller hon inte bara beslutar sig för att okritiskt överföra den). Kunden kan å andra 
sidan, för att följa metaforen, tala ett annat språk än leverantören, vilket gör att denna 
part inte förstår, eller tror sig förstå – men missuppfattar, det erbjudande som presente-
ras. Goldkuhl (1998) diskuterar den koordination av handlingar som också är nödvän-
dig för att framställa ett resultat. 

                                              
148 Faser som inte behöver genomgås i sekvens. Iteration mellan faserna kan förekomma. 
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Figur 12 Affärsaktsteori: en fasmodell (Goldkuhl, 1998, s. 9) 

Goldkuhl (ibid.) betraktar traditioner och språklig kodifiering samt regler och dess 
överensstämmande som viktigt för att intersubjektivitet skall uppstå i en kommunika-
tionsakt. Att kommunikation och tal är synonymt med handlingar återfinns också hos 
bland annat Winograd och Flores: 

Language is action. Each time you speak you are doing something quite different from simply stat-
ing a fact. […] you are describing the situation but creating it. (Winograd och Flores, 1986, s. 35) 

Talakts- och kommunikationsteori är inte den enda teoretiska utgångspunkten för af-
färsaktsteori. Teorin har hämtat inspiration från bland annat både nätverksansatsen och 
relationsmarknadsföring (Goldkuhl, 1998, s. 13 ff.); denna inspiration kan emellertid 
göras mer synlig. Följande jämförelse kan delvis bidra till detta. 

5.6.3 Interaktion: affärsaktsteori vs. nätverksansatsen 
Nedan följer en teoretisk inriktad analys av de två modeller för att studera interaktion 
mellan två parter i en dyad som presenteras inom ramen för nätverksansatsen (Figur 7) 
och affärsaktsteori (Figur 12) enligt ovan. 
En initialt teoribaserad analys av modellerna gjordes i Axelsson, Goldkuhl och Melin 
(2000, s. 11 ff.). I samband med denna analys identifierades också ett behov av vidare 
jämförelse av de två modellerna för att studera interaktion. Kommande analys tar tidi-
gare som utgångspunkt. 
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Det finns både likheter och skillnader mellan IMP:s interaktionsmodell och den affärs-
generiska modellen. Nätverksansatsen representerar i sin helhet en både bredare och 
djupare kunskap om affärsinteraktion149. Trots detta kan den affärsgeneriska modellen 
bidra till kompletterande teoretiska insikter och konstruktioner. Detta bland annat mot 
bakgrund av dess explicita relation till kommunikation och handling. Bland annat 
markerar just Håkansson et al. (1982, s. 25) vikten av nya, utvecklade sätt att studera 
och analysera interaktion: 

The practical use of a theoretical model is, of course that it helps to structure the “world” and 
thereby the problems. A new model can as a consequence give new opportunities because prob-
lems which were neglected earlier may be identified and solved. 

Det finns likheter i de två modellerna vad gäller bland annat betoningen av att både 
köpare och säljare ses som aktiva parter i affärsinteraktion. Modellerna utgår från en 
symmetrisk syn på förhållandet mellan parterna – något som inte är självklart inom 
marknadsföringslitteratur (se till exempel så kallad transaktionsmarknadsföring enligt 
Kotler, 1994). Båda modellerna betonar också handling och relationer som viktiga be-
grepp och företeelser – men hanterar dessa på olika sätt. Interaktionsmodellen gör en 
indelning av utbyte i följande kategorier: 
! Produkt/tjänsteutbyte, 
! informationsutbyte, 
! finansiellt utbyte och 
! socialt utbyte. 

I den affärsgeneriska modellen delas interaktion upp i två principiella kategorier: 
! Affärskommunikation och 
! utbyte av värde. 

Utbyte av värde i den affärsgeneriska modellen motsvaras av utbyte av produk-
ter/tjänster och pengar i IMP:s interaktionsmodell. Med utbyte menas något som för-
flyttas i båda riktningarna – detta gäller vanligen inte utbyte av produkter/tjänster och 
heller inte kapital. Det är snarare ett utbyte av värde som består av en leverantör som 
överför/förflyttar produkter/tjänster och kunden som överför/förflyttar kapital. I den 
affärsgeneriska modellen finns en ambition av att skilja mellan de olika begreppen för 
utbyte (dubbelriktat) och överföring/förflyttning (i en riktning). Tillsammans med den 
affärsgeneriska modellen diskuteras också att relationer mellan aktörer återfinns på 
flera nivåer. Goldkuhl och Röstlinger (1999, s. 11 f.) använder uppdelningen mellan 
handlingsrelationer och rollrelationer. Med handlingsrelationer avses kopplingar mel-
lan olika handlingar utförda av aktörer. Exempelvis bidrar ett erbjudande från en leve-
rantör till en kund till en uppsättning relationer mellan handlingar (exempelvis åtagan-
den och förväntningar av ett visst slag). Rollrelationer beskriver kopplingarna mellan 
de roller som förekommer i affärsrelationer; två grundläggande sådana är kund och 
leverantör. Föreliggande uppdelning återfinns inte i IMP:s interaktionsmodell. 
Delningen mellan informationsutbyte och socialt utbyte (i interaktionsmodellen) åter-
finns inte i den affärsgeneriska modellen. Istället används kommunikation och kom-
                                              
149 Föreliggande analys är begränsad till interaktionsmodellen så som den presenteras av Håkansson (1982, s. 10-27) – något 
av en föregångskälla för nätverksansatsen. 



Kapitel 5 

114 

munikativa handlingar. Bakgrunden till detta finns redovisat ovan (avsnitt 5.6.2) i form 
av kommunikativa handlingars indelning i en informativ del (propositionellt innehåll) 
och dess handlings- och relationsinriktade del (illokut del). Med detta perspektiv finns 
det inget som ”ren” informationsöverföring, utan ”delar av information” finns alltid i 
ett sammanhang av kommunikativa handlingar med överenskommelser, ansvar och 
syften. En kommunikativ handling innebär informationsöverföring och etablering av 
sociala relationer, samtidigt. Från ett explicit talaktsteoretiskt perspektiv kan därför 
delningen mellan interaktionsmodellens informationsutbyte och socialt utbyte kännas 
konstlad. Vad som kallas informationsutbyte i interaktionsmodellen inkluderar alltid 
socialt utbyte, medan vad som kallas socialt utbyte alltid inkluderar informationsutby-
te. Det är förstås möjligt att tematisera dessa aspekter separat – men modellens delning 
kan vilseleda läsaren i sin delning i två distinkta klassificeringar. 
Den affärsgeneriska modellen har ambitionen att beskriva grundläggande (generiska) 
handlingar och hur dessa handlingar formeras i mönster och faser. Denna ambition 
saknas i IMP:s interaktionsmodell, vilken å andra sidan, ger en bredare och rikare möj-
lighet att beskriva den kontext som finns i olika affärssammanhang. Den affärsgene-
riska modellens mönster och faser kan både vara en för- och en nackdel. En fördel så-
tillvida att dessa ger en struktur för att exempelvis analysera empiri, men en nackdel i 
att modellen (åtminstone grafiskt) framstår som mer reglerad och bindande. Modellen 
betonar också genom sin fokusering på relationer i genomskärning aktiviteter och flö-
den. Det krävs kompletterande text för att betona centrala aspekter (se Axelsson, 
1996b) såsom att parterna är agerande subjekt, med intressen, beteenden, viljor och 
makt som möjliga inslag. 
Inom interaktionsmodellen finns ett uttalat intresse för begränsnings- och hanterings-
problem (till exempel hur engagemang och resursanvändning i en relation påverkar en 
annan, vilket också är tydligare i nätverksansatsen som helhet). Detta är mer implicit i 
den affärsgeneriska modellen relaterat till dess första fas förutsättningar (kapacitet). 
Interaktionsmodellen utgår vidare från relationer mellan företag, medan den affärsge-
neriska modellen också avser att hantera relationer mellan privata konsumenter och 
mellan privata konsumenter och företag. 
En summering av jämförelsen mellan modellerna presenteras i Tabell 7. 

Tabell 7 Summering av jämförelse mellan två interaktionsmodeller 

! Ett liknande ställningstagande avseende en symmetri i beskrivningen av interagerande parter. 
! Fokusering av interaktion, handling och sociala relationer. 
! Analytiska skillnader i hanteringen av utbytesbegreppet. 
! Intresse för grundläggande handlingar och faser i den affärsgeneriska modellen. 
! En rikare beskrivning av kontext för interaktion i interaktionsmodellen. 
! Aktörers förväntningar finns explicit uttryckta i interaktionsmodellen. 
! Ett intresse för begränsnings- och hanteringsproblem finns explicit i interaktionsmodellen; mer implicit i den affärsgeneriska 

modellen. 
! Olika typer av aktörer kan inkluderas i de båda modellerna. 

 
Båda modellerna skulle kunna utsättas för den kritik som Easton (1992, s. 25) samt 
Johanson och Mattsson (1994) riktar mot interaktionsansatsen. De menar, med ut-
gångspunkt i nätverksansatsen, att det är centralt att inte bara se till en viss relation 
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(dyad) isolerat, utan att också se dess förhållande till andra relationen. Detta torde vara 
viktigt, vilket författarna också antyder, vid studier av koordination. 
Modellerna kompletterar varandra enligt min mening. IMP:s interaktionsmodell ger 
förståelse för en helhet och ett sammanhang. Den affärsgeneriska modellen komplette-
rar detta sätt att studera interaktion med en systematik (en affärsprocess olika faser) 
och en mer utvecklad syn på kommunikation och handling (bland annat en tydlig 
koppling till talaktsteori). Modellerna används därför tillsammans för att erhålla en 
god bild av den interaktion som äger rum mellan olika parter i de studerade nätverken. 
De används också tillsammans med centrala begrepp från nätverksansatsen för att inte 
förlora förhållandet till företags andra relationer i nätverk. 

5.7 Sammanfattning 
Detta kapitel griper över omfattande områden och intressefält. Min ambition har varit 
att skapa en viss förståelse för organisation och organisering utifrån ett antal kända 
organisationsteoretiska skolbildningar. Vidare har etablerad kunskap om marknader 
och relationer från framförallt uppsalaskolans nätverksansats sammanfattats och delvis 
också jämförts med imaginära organisationer samt IMP:s interaktionsmodell med den 
affärsgeneriska modellen. Avhandlingens inriktning och min personliga övertygelse 
redovisas också, bland annat i förhållande till organisationsteoretiska skolor, avgräns-
ning av nätverk och i tidigare omnämnd jämförande analys. 
Teorier från detta kapitel möter empiriska data i avhandlingen. Nätverksansatsen jäm-
förs med karaktäristika hos studerade affärsrelationer i nätverk. Nätverksansatsen an-
vänds också för att analysera förändring och dynamik i nätverken. Vidare använder jag 
karaktäristika för relationer baserat på relationsmarknadsföring och allmän inter-
organisatorisk teori (enligt Moss Kanter och Oliver) för att analysera relationer till-
sammans med den IMP:s interaktionsmodell och den affärsgeneriska modellen (se till 
exempel avsnitt 10.1.2 för redovisning av utgångspunkter för analys av relationer mel-
lan företag). Jag använder också imaginära organisationer som perspektiv för att bland 
annat analysera inter-organisatorisk koordination. 
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There is still a childlike belief that technology will 
make things perfect (Zuboff, 1988) 

6 Informationssystem 
Detta kapitel innehåller en genomgång av för avhandlingsarbetet relevanta begrepp 
och perspektiv gällande informationssystem. Jag väljer att betona ett perspektiv på 
informationssystem i ett socialt sammanhang och som stöd för handling (inklusive ko-
ordination) och ett resultat av mänsklig handling. Informationssystem för affärskom-
munikation och dess förhållande till organisationers förändring och flexibilitet disku-
teras också. Standard- eller affärssystem är också viktiga IT-system, liksom inter-
organisatoriska IT-system. IT-system för konstruktion (CAD-system) kommenteras 
också eftersom de är ett exempel på system jag studerar i avhandlingens del III och IV. 

6.1 Introduktion 
Informationssystemutveckling eller informatik som disciplin kännetecknas av att det är 
ett relativt ungt område. Detta är synligt bland annat vid sökandet efter mer omfattande 
teorier inom området (Checkland och Holwell, 1998, s. 8 ff.; Ljungberg, 1997, s. 50; 
Walsham, 1993, s. 7). Området är att betrakta som brett och det saknas gemensamma 
utgångspunkter. Ett exempel på dess bredd och flerdisciplinära karaktär är att forskare 
från området gärna inkluderar frågor från andra områden (Ljungberg, 1997, s. 49) så-
som organisationsforskning, sociologi, statsvetenskap och socialpsykologi (Checkland 
och Holwell, 1998, s. 9). En relation till datavetenskap finns också (se till exempel 
Ljungberg, 1997) med avseende på exempelvis intresset för informationsteknik. Rela-
tioner till andra områden såsom semiotik finns också i betydelsen av att IT-system ses 
som bärare av tecken, föremål för tolkning (se till exempel Andersen, 1992 och Ga-
zendam, 2001). Det kommunikativa perspektivet på IT-system (till exempel Goldkuhl 
och Lyytinen, 1982; Winograd och Flores, 1986) som diskuteras nedan är ett exempel 
på ett lingvistiskt eller språkfilosofiskt angreppssätt med särskilt intresse för handling 
(talakter). 
Att studera IT-system i ett organisatoriskt sammanhang, särskilt med avseende på ko-
ordination, är centralt i denna avhandling. IT-system är intimt förknippat med organi-
sering av arbete, berör och berörs av ett flertal dimensioner i vardagligt arbete: 

[IT-system] is intimately implicated in the structuring of actors’ daily work through information 
storage, retrieval, and transmission capabilities, through providing the means to accomplish tasks, 
through imposing a rhythm and schedule on the flow of computer-based work, through providing 
technical vocabularies to mediated meanings ascribed to events, objects, and relationships, and 
through coordinating activities over time and space. (Orlikowski, 1991, s. 13) 

Med ovanstående relationer mellan organisation och IT-system är organisationsteori 
viktigt (se kapitel 5). Detta gäller förstås också ett nyckelord i avhandlingstiteln ”ko-
ordination” – som också är att betrakta som ett flerdisciplinärt fält med tydliga relatio-
ner till bland annat organisationsteori och datavetenskap (se kapitel 6). I och med detta 
förhållningssätt till, och inkluderingen av, andra teoretiska fält ansluter jag mig till det 
Fitzgerald och Howcroft (1998, s. 321) benämner en pluralistisk hållning inom infor-
mationssystemområdet. Med denna hållning är det inte främmande, utan synnerligen 
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naturligt att använda teorier från olika ämnesområden och paradigm i en forskningssi-
tuation för att öka förståelsen för det som studeras (se bland annat kapitel 16). De teo-
rier som presenteras i detta kapitel utgår särskilt från mitt kunskapsintresse kring in-
formationssystem i relation till koordination i företag och nätverk. 

6.2 IT-system – några centrala begrepp 
Informationssystem, informationsteknik150 och IT-system är tre begrepp som används i 
denna avhandling. Jag kommer nedan, med utgångspunkt i litteratur inom området, 
orientera om vad som menas med begreppen i föreliggande arbete. Till min hjälp an-
vänder jag en egen översikt (Figur 13) med några centrala begrepp. 
För att förstå vad ett informationssystem är tar Andersen (1994, s. 12 ff.) hjälp av ett 
antal centrala attribut; det är konstruerat av människor, är knutet till vissa arbetsupp-
gifter, förmedlar information151 mellan personer samt tar emot och bearbetar informa-
tion (bearbetningen kan vara både manuell och maskinell). Informationssystem inne-
håller såväl formaliserade som icke-formaliserade delar. En formaliserad del kan i sin 
tur delas upp i en automatiserbar och en icke-automatiserbar del. Den förstnämnda 
delen är den del som kan stödjas av informationsteknik eller vara manuell. Den icke-
automatiserbara delen innehåller ofta mänsklig bedömning/värdering152. 
Begreppet informationssystem består av ”information” och ”system”. Informationssy-
stem ser jag som ett samlingsbegrepp enligt Andersen (1994) ovan, för att även kunna 
inkludera manuell bearbetning, icke-formaliserade och automatiserade (IT-baserade) 
delar. Att även inkludera manuella informationssystem är viktigt för kommande empi-
riska studier av organisationer och koordination som ofta sker på detta sätt inom och 
mellan företag. 
Data finns med som begrepp i Figur 13. Information kan erhållas ur data av en mänsk-
lig aktör. Information kan spegla tänkta, föreställda eller i någon mening faktiska 
förhållanden. Data är en samling symboler och signaler som vid människors tolkning 
bär information (se Andersen, 1994; Checkland och Holwell, 1998). 
Informationsteknik kan ses som bestående av hårdvara, mjukvara och i förekommande 
fall telekommunikation (Avison och Shah, 1997, s. 5). Informationstekniken är i detta 
perspektiv ett stöd för IT-systemet ovan att exempelvis göra förmedling av informa-
tion möjlig. Utifrån detta kan ett informationssystem ses som samlingsbegreppet för ett 
system bestående av ett antal delar: teknik (hårdvara: datorer och kringutrustning; 
mjukvara: systemprogramvara och applikationsprogramvara), data (till exempel om 
aktiviteter, anställda och produkter) och människor (till exempel brukare/användare 
och systemspecialister) (Avison och Shah, 1997, s. 56 ff.). 

                                              
150 Jag väljer konsekvent att använda teknik och inte teknologi eftersom jag främst avser artefakten i sig och inte kunskapen 
om densamma. Se begreppsutredning i Brytting (1989, s. 47), Melin (1998, s. 46) och Weiseth (1993, s. 17 f.). 
151 Notera att IT-system inte är att se som en neutral representation av en objektiv, given värld (se till exempel Gazendam, 
2001, s. 11) utan är relaterad till tolkning och handling enligt nedan. 
152 För vidare beskrivning, illustration och diskussion, se Andersen (1994, s. 30 ff.). 
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Figur 13 IT-system – för avhandlingen centrala begrepp 

Med IT-system menar jag i denna avhandling informationssystem som bygger på in-
formationsteknik och är formaliserat153 (ett IT-baserat informationssystem). Informa-
tionstekniken finns i bakgrunden och IT-systemen i dess organisatoriska sammanhang 
i förgrunden i denna avhandling. Genom användningen av begreppet system tillsam-
mans med IT vill jag också ta fasta på att det studerade fenomenet i någon mening är 
ordnat (bildar ett mönster) och står för ett sammanhang. Sammanhanget kan i denna 
avhandling vara inom en organisation eller mellan organisationer. Intresset för IT-
systemens organisatoriska sammanhang (se Figur 13) är centralt här och inom infor-
matik som ämnesområde. Informationstekniken jag hänvisar till är i första hand per-
sondatorer, inte sällan anslutna till lokala nätverk och med tillgång till Internet, med 
tillhörande mjukvara och kringutrustning och i andra hand telefax, telefon etc. 
Förutom IT-system studerar jag informationssystem i dess vidare betydelse ovan. Det 
finns med andra ord ett intresse för vad som exempelvis ovan kallas för den formalise-
rade, icke-automatiserade delen av informationssystem. Ett kommande exempel på 
detta är när en kund och en leverantör på ett formaliserat sätt utbyter information kring 
lagersaldo och beställer varor, utan att deras datorer är inblandade i överföringen. 
Språk, handling och kommunikation från Figur 13 kommer att utvecklas vidare nedan. 

6.2.1 IT-system, handling och koordination 
Det finns en tendens att se IT-system enbart som behållare eller verktyg för ren infor-
mationsöverföring. Det är vad som går att göra (handla genom IT-systemen) utifrån 
                                              
153 Formaliserat i betydelsen att information bearbetas och presenteras på ett strukturerat och fördefinierat sätt (Avison och 
Fitzgerald, 1995, s. 2). 
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informationen, och gärna mer än bara föra den vidare, som är det mest centrala (se ex-
empelvis Denning och Winograd, 1996, s. 122 samt Ljungberg, 1996, s. 5) i ett organi-
satoriskt sammanhang. Jag uppfattar handling centralt, liksom ett organisatoriskt 
sammanhang. 

IT-system och handling 
Att se IT-system som system för att stödja handlande betonas bland annat av Goldkuhl 
(1996), Ljungberg (1996, 1997) och Winograd och Flores (1986). Att se på IT-system 
ur detta perspektiv gör, enligt Goldkuhl (1996), att det är ett handlingssystem, innehål-
lande: 
! Handlingspotential (funktionalitet; reglerar vad som kan och får göras och vad 

som får sägas), 
! handlande (betecknar den aktivitet där meddelanden blir resultat) samt 
! handlingsminne (tidigare handlingar i meddelandeform som kan behövas för 

senare bruk). 
IT-system kan mycket väl användas för att beskriva och upplysa, men detta är för be-
gränsande för att beskriva fenomenet enligt författaren (ibid.). Handling är en mer hel-
täckande metafor och visar vad vi de facto gör, och kan göra med IT-system. Detta är 
ett viktigt ställningstagande jag också ställer mig bakom i denna avhandling. Ett före-
tags grundläggande handlingar består av att göra affärer; andra handlingar är härledda 
ur, och beroende av dessa handlingar (se också Melin, 1998). Informationssystem så-
väl som IT-system, kan stödja, såväl som hindra utförandet av handlingar i ett affärs-
sammanhang på olika sätt. Konkreta exempel på stöd är att vid beställning lagra kund-
order, bearbeta mottagna order och på uppdrag sammanställa försäljningsstatistik eller 
presentera tillgängliga produkter vid kundförfrågan. Hinder kan vara just begränsning-
ar relaterat till detta. Att IT-system både kan stödja och hindra (begränsa) aktörers 
handlande i organisationer betonas också av Orlikowski (1991, s. 12). Att i ett affärs-
sammanhang studera handlingar med stöd av IT-system är väl i linje med eget kun-
skapsintresse och avhandlingens syfte och forskningsfrågor. 
Winograd och Flores (1986) menar också att det är centralt att utveckla system som 
stödjer mänsklig kommunikation och handling, att samtidigt få systemen att hålla ord-
ning på vad aktörer i organisationer lovat (åtaganden) och sedan stödja arbetet med att 
realisera åtaganden – detta är intimt relaterat till koordination (vilket också är namnet 
på det IT-system the Coordinator (senare Action Works Coordinator, 2001) som ut-
vecklats utefter Winograd och Flores forskning). Winograd och Flores (1986) samt 
Ljungberg (1996) diskuterar ett antal viktiga punkter som grund för systemutveckling: 
! En central dimension för mänsklig interaktion och samarbete är språk. Samarbe-

te koordineras genom talhandlingar. 
! Utveckling av IT-system skall betona att ”få saker och ting gjorda”, inte vara 

koncentrerade på att lagra beskrivningar av världen (i den mån detta överhuvud-
taget är möjligt). För att klara denna betoning bör kommunikation och 
koordination mellan människor inkluderas. Ett IT-system i utveckling och 
användning kan betraktas som en administrativ resurs påverkande allokering av 
resurser och auktoritet samt koordination (Orlikowski, 1991). 
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Vid studier av såväl informationssystem som IT-system i denna avhandling ansluter 
jag mig till perspektivet på dessa som system vilka både är ett resultat av handling och 
stöd för att handla. I och med att perspektivet som kommer till uttryck genom bland 
annat Winograd och Flores (1986) ovan fokuserar handling tillsammans med utveck-
ling och användning av IT-system samt att handling är en central kategori i koordina-
tion (se kapitel 4), förefaller detta lämpligt. 

Handlingsbarhet hos IT-system 
Bland annat Goldkuhl och Ågerfalk (2000, s. 2) diskuterar vad de kallar för handlings-
barhet hos IT-system. Begreppet handlingsbarhet beskrivs som något av en syntes mel-
lan ett användbarhetsperspektiv (från området människa-datorinteraktion; se till exem-
pel Preece et al., 1994) samt ett kommunikativt perspektiv på IT-system (baserat på 
bland annat talaktsteori; Goldkuhl och Lyytinen, 1982; Winograd och Flores, 1986). 
Med handlingsbarhet menar författarna (Goldkuhl och Ågerfalk, 2000) ett IT-systems 
möjlighet att utföra handling154, att tillåta, aktivt stödja och underlätta handlingar som 
skall utföras av en användare. Användarens handlingar kan både ske genom systemet 
och med utgångspunkt från information i systemet. Författarna (ibid.) identifierar ock-
så tre typer av handlingar som relateras till IT-system: interaktiva, automatiska och 
konsekvensuella handlingar. Den förstnämna handlingen är en interaktion mellan en 
dator och en användare där datorn är ett stöd och ett medium för att utföra en kommu-
nikativ handling (till exempel registrera en kundorder i ett OLF-system). Automatiska 
handlingar syftar på de handlingar som kan härledas ur fördefinierade regler och som 
utförs av ett IT-system (till exempel en automatisk betalningskontroll av fakturor). 
Konsekvensuella handlingar är de handlingar en användare kan vidtaga på basis av 
information från ett IT-system (till exempel flytta varor på ett lager utifrån en 
leveranslista utskriven från ett IT-system). 
IT-system torde inte bara vara ett stöd för mänskligt handlande, ett handlingssystem 
(enligt Goldkuhl, 1996; Ågerfalk, 1999), utan också ett resultat av mänsklig handling 
(Orlikowski, 2000). Samtidigt som tekniken är en produkt av mänskligt handlande har 
den strukturella egenskaper. Tekniken är fysiskt konstruerad av aktörer som arbetar i 
vissa sociala kontexter och tekniken är samtidigt socialt konstruerad av aktörer som 
ger den olika mening. När tekniken väl är utvecklad och implementerad i en organisa-
tion tenderar den att bli reifierad (här i betydelsen konkret), institutionaliserad och 
samtidigt ha en strukturell påverkan (regler och resurser) (ibid.). Med detta menas att 
den förlorar kontakten med människor som utvecklade den och gav den mening. Tek-
niken övergår därmed till att bli en del av en mer objektiv, strukturell dimension155 av 
en organisation (Orlikowski, 1992). 

                                              
154 I och med detta förringas dock inte mänsklig handling, utan när en dator utför handlingar tillskrivs den inte ansvar och 
initiativförmåga. En dator utför endast handlingar som kan härledas ur förspecificerade regler, vilket kan sägas utgöra en 
handlingsrepertoar. Se till exempel Goldkuhl och Nilsson (2000) samt Goldkuhl och Ågerfalk (2000) för en diskussion. 
155 Det är dock möjligt att se en artefakt som en aktör med vissa roller baserat på exempelvis så kallad Actor Network Theory 
(ANT) (Latour, 1996, 1998). Detta kan exempelvis vara fruktbart vid studier av implementation av IT-system och dess kon-
sekvenser i organisationer. För tillämpning inom informationssystemområdet se exempelvis Askenäs och Westelius (2000) 
samt Monteiro och Hanseth (1996). Den första tillämpningen speglar ett perspektiv där ett affärssystem antar ett antal olika 
roller. Den andra källan innehåller bland annat en jämförelse mellan ANT och Giddens strukturationsteori. 
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De två teserna, utgående från en socialkonstruktivistisk hållning, att tekniken skulle 
stabiliseras när den väl implementeras i en organisation och att tekniken innehåller 
sociala strukturer är emellertid också möjliga att problematisera (se Orlikowski, 2000, 
s. 405 f.). För det första sker fortlöpande förändringar av tekniken (till exempel genom 
systemförvaltning) och det är inte ett givet påstående att teknik kan innehålla sociala 
strukturer, utan att dessa skapas i situationer (vid användning) av IT-system. 

IT-system och koordination 
IT-system kan betraktas som ett stöd för olika aktörer att på ett organiserat sätt koordi-
nera handlingar. Vissa forskningsinriktningar inom IT-området har särskilt uppmärk-
sammat koordination. Essler (1998, s. 6), Keen och Knapp (1996, s. 114) samt Taps-
cott och Caston (1993, s. 41 ff.) nämner bland annat Computer-supported Co-operative 
work (CSCW) och grupprogramvara (groupware; till exempel Lotus Notes) som ex-
empel på detta. Timmers (2000, s. 203 f.) beskriver också IT-system som ett medel för 
att stödja förhandling, processer och projekt i samband med diskussion om elektronis-
ka affärer. Behandling av koordination i samband med diskussion om IT-system har 
ofta handlat om att utveckla system för arbete i grupp (se Bannon, 1993; Malone och 
Crowston, 1990, s. 357 ff.; Taylor et al., 2001, s. 112 f.). Utvecklingen av dessa sy-
stem kan ses som ett sätt att möta den situation som samarbete distribuerat i tid och 
rum innebär, tillsammans med ett ökande antal av varandra beroende aktörer, aktivite-
ter och resurser (Carstensen, 1996, s. 12 f.). 
Den forskningsinriktning som behandlar CSCW156 har ofta utgått från flexibla 
arbetssituationer, med privilegierade och högst kompetenta användare som använder 
IT-system för samarbete (Ljungberg, 1996, s. 50). IT-stöd för att arbeta i grupp kan 
också jämföras med workflowsystem157 – en mer kommersiell strömning av applika-
tioner. En teknik som ofta innebär kontorsautomation, där koordination av aktiviteter 
är centralt. Motiv för att införa workflowsystem är bland annat att nå ökad 
produktivitet, kortade ledtider, minskade kostnader, ökad kundservice och reduktion 
av rutinarbete (ibid.). Workflowsystem tillsammans med e-post, konferenssystem samt 
elektroniska mötesplatser är exempel på CSCW-system. Dessa system har olika 
egenskaper med avseende på stödet av i tid synkron och asynkron kommunikation 
samt stödet för geografiskt distribuerade eller samlade aktörer (Carstensen, 1996). 
Weiseth (1993, s. 19) presenterar till och med vad han kallar för en koordinationstek-
nologi som inbegriper verktyg (bland annat IT-system), metoder och kunskap för för-
medling av information till ett beslut om hur en deluppgift skall utföras för att infria ett 
mål med en huvudsaklig uppgift. Följande två citat visar också täta sammankopplingar 
mellan IT-system och koordination: 

Information technology is now as much about coordination as about information. (Keen, 1997, s. 
14) 

Information technology…is to be the most powerful tool in the 20th century for reducing the costs 
of coordination. (Davenport och Short, 1990, s. 12) 

                                              
156 En forskningsinriktning som i sig är relativt ny och inte särskilt etablerad (Carstensen, 1996, s. 31). CSCW:s uppkomst 
nämns vara år 1984 (Bannon, 1993, s. 3). 
157 För en genomgång av workflowtekniken, se Ljungberg (1996). 
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Ovanstående citat kan ses som uttryck för en ökad uppmärksamhet på frågor kring IT-
system och koordination; trots att IT-system alltid i någon mening påverkat och påver-
kats av koordination. Förutom inom området CSCW158 och workflow finns inom viss 
företagsekonomisk- och managementlitteratur ett flertal mer eller mindre optimistiska 
uttalanden om vilka förutsättningar för koordination av verksamhet, såväl inom som 
mellan organisationer, som skapas i och med utveckling och införande av IT-system. 
Exempel på källor, förutom Davenport och Short (1990) ovan, är Hedberg et al. 
(1994), Wikström, Lundkvist och Beckérus (1998) samt Wikström et al. (1994). 
Carstensen (1996, s. 257 ff.) utarbetar, baserat på teoretiska och empiriska studier, ge-
nerella krav på IT-system som skall stödja koordination. Dessa krav är bland annat att 
användare skall ha tillgång till datastrukturer och konceptuella strukturer vid utförande 
av uppgifter, systemet skall stödja (eller åtminstone inte hindra) informell kommunika-
tion mellan användare, stödja förhandling mellan aktörer, innehålla funktioner för att 
kunna definiera om processer samt stödja uppgifter om status och förändringar. Se 
också tidigare nämnt IT-system i form av the Coordinator. Att IT-system kan stödja 
koordination av materiella och mänskliga resurser påtalas också av Walsham (1993). 

6.3 Inter-organisatoriska IT-system 
Från att ha varit var organisations- och kanske, användares egen angelägenhet har da-
torer i allt högre utsträckning kopplats samman i nätverk. Nätverk kan spänna över 
funktionsgränser inom organisationer, över organisations- och nationsgränser. Detta är 
ett resultat av att organisationer och dess aktörer alltmer ser bortom sina juridiska 
gränser för att samverka med andra (Konsynski, 1992, s. 43). Begreppet inter-
organisatoriska system159 har funnits med i diskussioner sedan 1960-talet och tilldrog 
sig en ökad uppmärksamhet från och med 1980-talet (Cavaye och Cragg, 1995, s. 14). 
Vad jag nedan väljer att kalla för inter-organisatoriska IT-system är just system som 
specifik spänner över organisatoriska gränser. Avhandlingens inriktning medför att 
inter-organisatoriska IT-system för i huvudsak etablerade, långvariga och långsiktiga 
relationer mellan företag kommer i förgrunden, medan elektroniska marknadssystem 
för kommunikation och utbyte mellan både industriella aktörer och privatkonsumenter 
hamnar i bakgrunden. 

6.3.1 Inter-organisatoriska IT-system – några centrala begrepp 
Inter-organisatoriska IT-system kan enligt Wierda (1991, s. 3) vara system som är ge-
mensamt utvecklade, som administreras och/eller används av två eller flera organisa-
tioner. Inter-organisatoriska IT-system kan ses som en teknik utvecklad för att opera-
tionalisera relationer mellan parter, där strukturen i relationen påverkar i vilken ut-
sträckning relationen kan vara en utgångspunkt för formalisering och stödjas av ett 
inter-organisatoriskt IT-system (Kumar och van Dissel, 1996, s. 283). Bensaou och 

                                              
158 Jag kommer inte att studera specifika tillämpningar av grupprogramvara empiriskt inom ramen för denna avhandling, men 
tidigare kunskap om denna typ av applikationer är viktig eftersom ordinära IT-system har alltfler funktioner för att stödja 
kommunikation och koordination mellan aktörer i olika grupper inom och mellan organisationer. Inom området CSCW finns, 
vilket kort visats ovan, också tankar kring koordination som är av intresse för att skapa en utvecklad förståelse av koordina-
tion och informationssystem i företag och nätverk (se kapitel 16). 
159 IT-baserade inter-organisatoriska informationssystem torde avses. 
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Venkatraman (1996, s. 88) gör bedömningen att inter-organisatoriska IT-system kan 
vara en elektroniskt stödd länk med allt från en enkel och asymmetrisk åtkomst av en 
databas för en part i en relation, till en mer integrerad systemplattform innehållande en 
symmetrisk delning av såväl konstruktion som utveckling och kunskap om systemet. 
I en studie från tidigt 1990-tal identifierar Konsynski (1992) att inter-organisatoriska 
IT-system ofta baseras på en mogen informationsteknik som tillämpats på ett flertal 
områden innan. Historiskt sett har inter-organisatoriska IT-system implementerats för 
att automatisera kommunikation mellan olika fördefinierade aktörer (ibid.), ofta i kost-
nadsbesparande syfte med specificerade standarder. Likt informationssystemområdet i 
stort har sedan applikationerna utvecklats till att också inriktas på att generera ökade 
intäkter. 
I och med att inter-organisatoriska IT-system skär just organisatoriska gränser är de 
relaterade till en ökad komplexitet som just detta medför. Konsynski (1992, s. 45) ser 
bland annat att frågor som reducerad kontroll och inflytande, ökad osäkerhet, mer 
okända användare, kulturella skillnader och svårigheter kring standarder framträder 
som komplexa i ett inter-organisatoriskt sammanhang. Författaren menar också att in-
formella processer ofta är normen vid inter-organisatorisk samverkan. 
Senn (2000, s. 25) identifierar ett antal grundläggande karaktäristika hos inter-
organisatoriska IT-system som kan underlätta förståelsen av desamma. Dessa karaktä-
ristika är att systemen finns i relationer mellan industriella aktörer eller offentliga så-
dana, att den infrastruktur kommunikationen baseras på är fördefinierad samt att rela-
tionen i sig är etablerad. 
Inter-organisatoriska system blir också en del av respektive organisations uppsättning 
system. En ömsesidig påverkan finns därmed enligt min mening mellan system för 
intern användning och system som används i relation till andra aktörer. 

6.3.2 Olika typer av inter-organisatoriska IT-system 
Olika typer av inter-organisatoriska IT-system identifieras bland annat av Konsynski 
(1992) och Senn (2000). Konsynski (1992) klassificerar systemen i två grupper: bilate-
ralt länkade system samt system med delade elektroniska marknadsplattformar. Bilate-
ralt länkade system kan vara dominerade av köpare eller säljare i en affärsrelation och 
röra exempelvis logistik eller marknadsföring. Delade marknadsplattformar kan exem-
pelvis vara resultatet av branschöverenskommelser (jämför med Goldkuhl, Melin och 
Axelsson, 2001 ovan). 
Senn (2000, s. 23) delar i sin klassificering in inter-organisatoriska IT-system på föl-
jande sätt160: 
! Electronic Data Interchange (EDI). Utbyte av data mellan datorer (eller appli-

kationer) utifrån standardiserade format. 
! Elektroniska transfereringssystem. Automatiserat utbyte av kapital mellan par-

ter i avtalade transaktioner. 

                                              
160 Den andra och tredje gruppen av IT-system studeras ej i denna avhandling. 
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! Elektroniska formulär. Ifyllande och överföring av formulär (till exempel kon-
trakt, reklamationer) som hanteras internt av mottagaren för åtgärd. 

! Integrerad meddelandehantering. Utbyte av exempelvis elektronisk post, tele-
faxdokument via Internet. Kan kombineras med EDI och elektroniska formulär. 

! Delade databaser. Data lagrade i gemensamma databaser som nyttjas av exem-
pelvis både en kund och en leverantör i en affärsrelation. 

Att definiera inter-organisatoriska IT-system är en utmaning enligt min mening. Var 
går gränsen för att säga att ett system är inter-organisatoriskt och ett är internt? Är det 
systemägandet som skall avgöra? Systemets fysiska huvudsakliga organisatoriska rela-
tion? Är det användningen (åtkomst av data, ändring av data etc.) som är avgörande? 
Jag väljer att betrakta alla IT-system som inter-organisatoriska såtillvida att användare 
(i sin profession och tillhörande en annan organisation) utanför den organisation (juri-
diska enhet) som äger systemet kan interagera med systemet. Att kunna registrera 
uppgifter för exempelvis avisering, beställa produkter, bekräfta beställning etc. kan 
vara exempel på handlingar. Målgruppen användare torde kunna vara mer eller mindre 
reglerade enligt de olika typer av tekniker som presenterades i avsnitt 6.5.1. Interak-
tionen kan ha en varierande grad av förspecificering/krav på formalisering. 

6.3.3 Inter-organisatoriska IT-system och nätverk 
Det är också möjligt att relatera diskussionen om inter-organisatoriska IT-system till 
organisatoriska nätverk. Miles och Snow (1986) för en diskussion om hur IT-system 
påverkar nätverk och menar att inter-organisatoriska IT-system skapar möjligheter till 
en ökad vertikal spridning av aktiviteter i ett nätverk av organisationer. Organisatoris-
ka funktioner såsom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring kan utföras 
av oberoende organisationer i ett nätverk. Vidare ser författarna att olika former av 
mäklare (mellanhänder) ökar i antal, liksom att mekanismer som planer utifrån hierar-
kier ersätts av marknadsmekanismer. Ekonomiska argument för att investera i inter-
organisatoriska IT-system behandlas också av Hart och Estrin (1990, s. 134) som ser 
en potential att reducera produktions- och koordinationskostnader161 genom använd-
ning av IT-system. Tesen att inter-organisatoriska system skall leda till vertikal sprid-
ning och distribuerad produktion etc. utmanas av Konsynski (1992) som nämner annan 
forskning där enskilda företag i nätverk får en starkare position med hjälp av inter-
organisatoriska IT-system. 
Hedberg et al. (1994) diskuterar användningen av IT-system (med begreppet informa-
tionsteknologi) som ett medel och en resurs för att driva och hålla samman imaginära 
organisationer (se avsnitt 5.5), vilka kan ses som organisatoriska nätverk. Liknande 
diskussioner förs också av Hart och Estrin (1990, s. 131 ff.). Just IT-systemens centra-
la roll i koordinering av resurser och aktiviteter betonas därmed som sammanbindare 
mellan aktörer (Hedberg et al., 1994, s. 22). Diskussionen om IT-system förs emeller-

                                              
161 Tyvärr inskränker sig teserna i denna artikel till att behandla ökningen av volymen koordination eftersom priset sjunker. 
Kompletterande resonemang kring den kvalitet koordination kan anta vid bruket av inter-organisatoriska IT-system förefaller 
vara viktigt för att tränga bakom rent ekonomiska resonemang och förstå en helhet. 
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tid på en relativt abstrakt nivå vilket gör det svårt se vilka tänkbara system och egen-
skaper som avses162. 
IT-system kan också ses som exempel på en teknisk bindning mellan två par-
ter/organisationer (se till exempel Håkansson och Snehota, 1995) och kan som sådan 
fungera både som dörröppnare för att etablera nya relationer eller som en utestänga-
re163 för att etablera nya relationer (efter initiativ från köpare eller säljare). 

6.4 Integration av IT-system 
Att integrera innebär att sammanföra till en helhet, samordna eller fullständiga genom 
införlivning (av delar) (SAOL, 1986). Tillämpat på IT-system resulterar detta ofta i att 
såväl olika system som enheter (till exempel persondator, handdator och telefon) kan 
utbyta data i en högre utsträckning. Från att IT-system tidigare ofta verkat isolerat från 
varandra i företag ställs allt större krav på integration för att kommunicera över avdel-
ningsgränser och även mellan organisationer (Keen och Knapp, 1996, s. 128; Tapscott 
och Caston, 1993, s. 16 ff.). System har historiskt sett konstruerats för specifika funk-
tioner inom verksamheter, vilket hindrat utbyte av data. Ofta har operativsystem, data-
basstrukturer och olika format för kommunikation mellan system skilt sig från varand-
ra, beroende på systemets tekniska specifikationer och specifik leverantör med bris-
tande grad av standardisering som resultat. 
En generell uppfattning är att integration av IT-system genom att möjliggöra datautby-
te är positivt och leder till ökad verksamhetsnytta (Goodhue, Wybo och Kirsch, 1992, 
s. 294). Detta är enligt författarna (ibid., s. 300 ff.) en förenkling eftersom lämplig in-
tegrationsgrad är beroende av vilken förmåga som är önskvärd för olika enheter inom 
ett företag för att kunna utbyta data. Vidare är respektive enhets behov av frihetsgrader 
och IS-flexibilitet samt kostnaden för utveckling och implementation av IT-system 
viktiga aspekter att inkludera vid diskussion om integration. Goodhue, Wybo och 
Kirschs (1992, s. 307) övergripande slutsats är att det inte alltid är lämpligt (ur ett 
kostnads- och nyttoperspektiv) att göra en total integration av en organisations IT-
system och dess utbyte av data. Att välja vilka data och vilka IT-system som är lämp-
liga att integrera blir istället en relevant fråga (att delvis integrera) (ibid.). 
Få organisationer har totalt integrerade IT-system som möjliggör datautbyte, då icke-
kompatibla system har varit norm genom ett stort antal år (Keen och Knapp, 1996, s. 
128; Keen, 1997, s. 173). Det finns emellertid positiva signaler från, de i skrivande 
stund, senaste årens tekniska utveckling, öppna system blir allt vanligare, liksom platt-
formsoberoende och standarder som möjliggör önskad integration (Melin, 1998). 
En typ av system med tämligen hög grad av standardisering (åtminstone inom pro-
grampaketen) och integration är så kallade affärssystem (se avsnitt 6.5.2). Denna typ 
av system, som ökat markant i antal, är också exempel på för- och nackdelar med in-
tegration enligt ovan. 

                                              
162 I någon mening får jag uppfattningen att förekomsten av duglig informationsteknik för att stödja imaginära organisationer 
tas för given (det vill säga inte problematiseras tillräckligt). 
163 Detta benämns som ”barriers to entry” av exempelvis Shepherd (1997, s. 75) och innebär att konkurrenter på något sätt 
hindras att få tillträde till en relation eller en marknad. 
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6.5 Olika typer av IT-system i denna avhandling 
Det förekommer olika indelningsgrunder för att urskilja olika typer av IT-system (se 
vidare i till exempel Melin, 1998). Jag väljer nedan att inte fördjupa mig i dessa utan 
att i första hand försöka spegla de typer av system som också studeras empiriskt i den-
na avhandling (del III och IV). Endast i andra hand följer referenser till IT-system 
(mer som jämförelseobjekt) som jag inte studerar explicit i avhandlingen. 

6.5.1 Tekniker för affärskommunikation – exempel 
I denna avhandling är affärskommunikation av särskilt intresse. Goldkuhl, Melin och 
Axelsson (2001, s. 4) har identifierat olika tekniker som kan användas vid affärskom-
munikation: 
! IT-framställda dokument överförda utan datakommunikation/IT-system 
! Elektronisk post (oformaliserad kommunikation) 
! Electronic Data Interchange164 (EDI; kommunikation utifrån etablerad industri-

standard; EDIFACT) 
! Filöverföring via överenskomna filformat (överenskommen standard mellan 

parterna) 
! Slutna webbsystem (extranet) 
! Öppna webbsystem hos kund/leverantör 
! Auktionssystem via webb (affärsportal/varubörs) etablerad av tredje part 

Dessa tekniker kan jämföras med Senns (2000) olika typer av inter-organisatoriska 
system i avsnitt 6.3 nedan. De tekniker som studeras i föreliggande avhandling är 
samtliga uppräknade, utom EDI och auktionssystem. 

6.5.2 Standardsystem – affärssystem 
En delmängd av standardsystem utgörs av så kallade affärssystem; en typ av system 
som blivit ett dominerande sätt att stödja organisationsövergripande processer (Light et 
al., 2000, s. 652). Ett sådant affärssystem återfinns i det studerade verkstadsföretaget 
(se avsnitt 13.1.2). Affärssystem kallas också ERP-system (Enterprise Resource Plan-
ning), med ursprung i MRP (Manufacturing Resource Planning), men en sådan be-
nämning är olämplig enligt Davenport (2000, s. 2) eftersom tankarna leds till syste-
mens ursprungliga tillämpningsdomän – något som överskrids med moderna system. 
Davenport (2000) föreslår istället enterprise system som begrepp. Jag väljer nedan be-
greppet affärssystem för att beteckna denna typ av system eftersom det är en vederta-
gen svensk benämning, trots begränsningarna med att ha ”affärs-” som prefix. 

Standardsystem 
Standardsystem kan definieras som en mer eller mindre färdig programvara som efter 
viss anpassning kan användas direkt i ett företags verksamhet. Detta till skillnad från 
egenutvecklade system som byggs från grunden (Andersson och Nilsson, 1996; Nils-
son, 1991; Nilsson, 2000, s. 204 ff.). Denna typ av standardsystem kan kallas externa 
standardsystem i och med att de bjuds ut på en öppen marknad (Nilsson, 2000, s. 209). 

                                              
164 Se till exempel Reekers och Smithson (1996) för en diskussion om användningen av EDI. 
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Graden av egeninsats vid utveckling, sett ur den brukande organisationens perspektiv, 
är alltså något som skiljer egenutveckling och standardsystem åt. Vad som är direkt 
användning eller ej beror på i vilken grad systemet måste anpassas till den specifika 
organisationen för att få en fungerande lösning. Standardsystem är en paketerad sy-
stemlösning som utgörs av ett IT-system som ofta nyttjats tidigare (Nilsson, 1991, s. 
5). Olika delar av system kan ha en varierande grad av standardisering. Vanligt är att 
ett antal program och en databas finns definierade som en kärna i systemet, kunder kan 
välja att definiera egna meddelandetyper (med stöd av formulärhanterare och rapport-
generatorer) (Nilsson, 1991, s. 8). 
Ett spektrum av standardsystems grad av förspecificering och standardisering är möj-
ligt att identifiera (Nilsson, 1991, s. 68 ff.). Med förspecificering menas att standardsy-
stem kan befinna sig på en skala från programmerbara, via tabellstyrda (parameter-
styrda) till hårt kodade (låsta), där det sistnämnda motsvarar en hög grad av förspecifi-
cering. Med standardisering menas att IT-systemen (applikations- eller systempaketen) 
kan befinna sig på skalan från standardiserbara system till helt standardiserade system. 
Det sistnämnda motsvarar en hög grad av standardisering. 
Motiv till att använda standardsystem finns bland annat med avseende på potentialen 
att beprövade erfarenheter finns i systemens konstruktion från tidigare installationer 
samt skalfördelar genom att fler användare nyttjar samma system (ibid.). Standardsy-
stem har ofta vid konstruktion en vidare användningskrets som ambition och är något 
som väljs av allt fler företag (Andersen, 1994; Andersson och Nilsson, 1996; Nilsson, 
1997). Andelen egenutvecklade system är dock övervägande bland de IT-system som 
är i drift 1997 (Nilsson, 1997). 
Två olika filosofier lyfts fram vad gäller standardsystem; systemet som styrande för 
organisationens arbetssätt eller standardsystemet som följande efter organisationens 
arbetssätt. Styrande standardsystem kan erbjuda fördelar då organisationer har begrän-
sade erfarenheter av vissa arbetsrutiner. (Andersson och Nilsson, 1996). En positiv 
effekt av standardsystemens medföljande processer kan då komma organisationen till-
godo (Davenport, 1993, s. 64). Likväl kan det innebära nackdelar för organisationer 
som har en klar uppfattning om hur organisationen bör bedrivas där systemen stämmer 
dåligt överens med företagets arbetssätt. Standardsystem av följande karaktär ger ut-
rymme för anpassning till verksamhet i högre utsträckning. Detta kan vara en styrka då 
organisationen har medvetna strategier för sin verksamhet. Mer osäkra organisationer 
kan snarare sakna ett stöd som ett styrande system kan innebära (Andersson och Nils-
son, 1996, s. 40). En konvergens av styrande och följande system erbjuds dock av le-
verantörer i allt högre utsträckning enligt Nilsson (2000, s. 217). 

Affärssystem 
En delmängd av det som kallas standardsystem ovan har med tiden ibland kommit att 
kallas för affärssystem (Askenäs, 2000, s. 5; Kalderén, 1995; Nilsson, 2000, s. 209). 
Affärssystem kan också benämnas generella system i och med att de ofta tillgodoser 
behov165 inom många olika tillämpningsområden i företag; redovisning, reskontror, 

                                              
165 Emellertid är det inte ovanligt att de generella systemen har en tyngdpunkt i något tillämpningsområde. För en vidare 
diskussion om för- och nackdelar med denna typ av system, se Kalderén (1995, s. 21 ff.). 
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order, lager, fakturering och inköp är några exempel (Davenport, 2000; Kalderén, 
1995, s. 21). Kända affärssystem är bland annat IFS Applications, Intentias Movex och 
SAPs R/3-system166. 
Det som skrivs ovan kring standardsystem torde också gälla för affärssystem. Följande 
citat beskriver vanliga motiv för att anskaffa och implementera affärssystem: 

[Enterprise systems] allow companies to replace their existing information systems, which are of-
ten incompatible with one another, with a single, integrated system. By streamlining data flows 
throughout an organization, these commercial software, offered by vendors like SAP, promise 
dramatic gains in a company’s efficiency and bottom line. (Davenport, 1998, s. 121) 

Affärssystem är ofta konstruerade kring en central databas, vilket bland annat gör det 
möjligt att lagra och uppdatera data på ett ställe. Detta faktum är ofta en stor förbätt-
ring för många användande företag enligt Davenport (1998). Tidigare har, enligt detta 
resonemang, IT-system varit fragmenterade, utan fungerande datautbyte vilket också 
medfört en fragmentiserad organisation. Vid implementation av affärssystem startar 
inte sällan projekt med att den köpande organisationen väljer vilka moduler som skall 
installeras. Sedan konfigureras tabeller och parametrar för att passa företagets proces-
ser eller vice versa. 
Eftersom affärssystem utgör en delmängd av standardsystem är de programpaket som 
innehåller en viss affärslogik påverkande företags strategi, kultur och organisering. I 
viss mening påverkar systemen inte sällan företag att följa vissa på förhand definierade 
processer, trots att viss anpassning av systemen görs. Anpassning är emellertid både 
kostsamt i tid och pengar. Affärssystem är, trots allt, en generell lösning och speglar 
ett antal antaganden om hur företag i allmänhet fungerar. Systemleverantörer försöker 
strukturera systemen efter vad de uppfattar som ”best practice” vilket gör att systemen 
kan medföra både förbättrade och försämrade arbetssätt för företag (se ovan). 
Implementation av ett affärssystem innebär också att det sker en samtidig förändring 
av människors sätt att arbeta och IT-system (mjukvara och kanske hårdvara) (Daven-
port, 2000, s. 5 f.). Detta är en stor utmaning för de flesta organisationer som kan in-
nebära både en stor förbättringspotential, men samtidigt påtagliga risker. En relevant 
diskussion är också vad som händer med konkurrensförmåga vid implementation av 
standardiserade affärssystem i organisationer, kanske inom samma bransch. Kan inno-
vativa och konkurrenskraftiga arbetssätt gå förlorade? Enligt Davenport (1998) blir 
implementation av själva systemet konkurrensfördelen – inte systemet och de dagliga 
processerna de stödjer. 
Kritiska analyser kring organisationers val av affärssystem finns också i Light et al. 
(2000) som istället för val av ett komplett affärssystem från en specifik leverantör 
bland annat förordar en strategi som innebär köp av komponenter från olika systemle-
verantörer och viss egenutveckling av system. Med detta menar författarna att man 
kommer till rätta med höga kostnader för implementation, systems i allmänhet dåliga 
överensstämmelse med den specifika organisationens affärslogik samt risker med en 
enda systemleverantör och ett specifikt system (ibid.). 

                                              
166 Se tillverkarnas information på Internet för mer information: IFS (http://www.ifsab.se), Intentia (http://www.intentia.com) 
samt SAP (http://www.sap.com). 
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I Davenports (1998) studie av affärssystem identifierar han att vissa användare, ur ett 
ledningsperspektiv, ser affärssystemen som ett medel för att utöva mer kontroll och 
implementera eller upprätthålla enhetliga processer (detta kan exempelvis gälla geo-
grafiskt spridda enheter i globala företag enligt författaren). Light et al. (2000) betonar 
också att affärssystem kan användas för att nå lämplig koordination inom organisatio-
ner. Davenport (1998) identifierar också att motsatsen kan vara mål för användare av 
affärssystem; att bryta ned hierarkiska strukturer och låta aktörer bli mer innovativa 
och flexibla. De två sistnämna aspekterna är centrala för denna avhandling eftersom de 
explicit berör IT-system och dess roll i samband med koordination (jämför exempelvis 
strävan efter enhetliga processer genom användning av affärssystem med Mintzbergs, 
1983, 1988 standardisering av processer). Affärssystem används också allt oftare till 
att integrera system hos olika organisationer i samverkan. Därmed har sådana system 
också en inter-organisatorisk dimension (Wallström, 2001, s. 10). 

6.5.3 IT-system för konstruktion – CAD-system 
En konkret delmängd av IT-system som används de företag jag studerat i avhandling-
ens empiriska delar är system för datorstödd konstruktion (CAD-system). CAD-system 
är interaktiva, grafiska system som explicit hanterar bilder i två eller tre dimensioner 
(Löwstedt, 1986, s. 20 ff.). Basen är ytbeskrivningar av en produkt, möjlig att lagra i 
en databas. Denna ytbeskrivning kan också integreras med andra funktioner i företaget 
(ibid.). Historiskt sett finns tillämpningar av CAD-system i amerikanska rymd- och 
militärprogram, flyg- och fordonsindustrin. 
Ritningsfunktionen är central i CAD-system och utdata från denna kan integreras med 
administrativa system i företag; till exempel för inköp och försäljning (Löwstedt, 
1986, s. 25). 

6.6 IT-system och flexibilitet – en paradox? 
Användningen av IT-system har inte sällan motiverats av att spara arbetskraft – att 
uppnå effektiviseringsvinster bland annat genom automatisering (Bansler, 1990; Cas-
tells, 1998, s. 177; Hammer, 1990). Om investering och bruk av IT-system de facto ger 
produktivitets- och effektivitetshöjningar och hur detta skall bedömas är emellertid 
föremål för diskussion och ligger utanför denna avhandlings ramar167. Men kan ett IT-
system passa en flexibel organisation? Kanske är det så att IT-system passar bäst i tra-
ditionella organisationer med byråkrati som utgångspunkt och ideal? En dator kan ses 
som en byråkrati i elektronisk version (Checkland och Holwell, 1998, s. 73). Gemen-
samma drag är bland annat möjligheten att programmera instruktioner, explicit defini-
era och formalisera arbetsuppgifter och en effektiv bearbetning av data (ibid.). IT-
system skulle därmed kunna förvärra problem med byråkrati och stelhet i organisatio-
ner168. Kvalitativa framsteg sägs dock ha tagits på 1990-talet då verkligt interaktiva, 
IT-baserade, flexibla processer inom företagsledning, produktion och distribution 
gjorts möjliga (Castells, 1998, s. 179). Förhållandet mellan användning av IT-system 
och organisation är därmed att betrakta som mångfacetterat. Vinster är inte givna, mot-
                                              
167 Se bland annat Brynjolfsson och Hitt (2000) och Hitt (1999) för en vidare diskussion. 
168 Ett slående citat finns bland annat i Keen (1991, s. 98): ”In most organizations IT has added, not reduced, complexity”. Se 
också Goldkuhl och Nilsson (2000, s. 22 f.) för diskussion om hur IT-system kan minska förmågan att hantera variation. 
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stånd mot systeminförande förekommer (se exempelvis Keen, 1981), och implikatio-
ner av IT-system är motsägelsefulla. Bara för att system finns i en organisation är det 
heller inte givet att de används överhuvudtaget eller i förväntad omfattning. Det före-
faller finnas stöd för att betrakta optimismen kring en ”ny IT-organisering” utifrån ett 
kritiskt perspektiv (se till exempel Orlikowski, 1991 och Zuboff, 1988) med en sund 
skepticism. 
För att studera förhållandet mellan IT-system och organisatorisk förändring diskuterar 
Markus och Robey (1988, s. 583 ff.) tre olika dimensioner169. Dimensionerna tar sin 
utgångspunkt i Pfeffers (1982) olika perspektiv på handling inom organisationer och 
uttrycks av Markus och Robeys (1988, s. 585 f.) på följande sätt: 
! Tekniskt imperativ. Med detta menas att perspektivet innehåller en syn på teknik 

som en utifrån verkande kraft som bestämmer eller starkt inskränker individu-
ellt och organisatoriskt beteende. Handling i detta perspektiv är ett resultat av 
yttre begränsningar, behov och krafter vilka en social aktör har begränsat infly-
tande över eller ens vetskap om. 

! Organisatoriskt imperativ. Detta perspektiv innehåller antaganden om att det 
finns ett stort antal val och möjligheter med teknik. Mänskliga aktörer antas 
skapa IT-system för att tillfredsställa organisationens behov av information170. 
Inom detta imperativ finns ett antagande om att systemutvecklare kan hantera 
både tekniska och sociala aspekter på ett IT-system (Jämför med den socio-
tekniska traditionen inom systemutveckling. Se exempelvis Bansler, 1990). 

! Emergent/framväxande perspektiv. Inom detta perspektiv antas att användning 
och konsekvenser av IT-system växer fram oförutsägbart ur social interaktion. 
Motiven till denna framväxt och ovisshet grundas bland annat i att preferenser 
ändras över tiden, tolkningar av handlingars resultat är problematiska samt att 
handlingar inte kan förutses givet av aktörers intentioner eller förutsättningar i 
omvärlden171. Detta perspektiv avviker från de två tidigare imperativen såtillvi-
da att det finns flera samverkande utgångspunkter (relativt ensidigheten, ovan). 

Förhållandet mellan organisation och IT-system enligt ovan visas också i Figur 14 
numrerade enligt presentationsordning. 

                                              
169 Liknande perspektiv, baserat på Crowston och Malone (1994, s. 254), diskuteras i Melin (1998). 
170 Ett känt exempel på detta perspektiv återfinns i Galbraith (1973, s. 15). En organisation som konfronteras med en ökad 
problematik vad gäller arbetsuppgifter och osäkerhet har enligt Galbraith (1973, s. 15) två huvudsakliga sätt att hantera detta: 
att reducera den mängd information som hanteras alternativt att öka kapaciteten för att hantera informationen. Jag uppfattar 
att det organisatoriska imperativet, i kölvattnet av en socio-teknisk ansats, dominerat skandinavisk forskning om informa-
tionssystem ett antal decennier; åtminstone under 1960- och 1970-talet (se till exempel Andersen, 1994). 
171 Jämför också med Mintzbergs (1998, s. 13 ff.) perspektiv på realiserade strategier som innehållande framväxande element 
vid sidan av medvetna och planerade dylika. 
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Figur 14 Förhållande mellan IT-system och organisation (fritt efter: Markus och Robey, 
1988, s. 586) 

Centralt i artikeln av Markus och Robey (1988), vilket också betonas av Crowston och 
Malone (1994, s. 271), är att effekterna av IT-system inte är deterministiska (följer det 
sistnämnda perspektivet ovan); liknande system kan resultera i olika effekter beroende 
på samspelet mellan systemen och aktörer som använder172 och legitimerar dem. En 
social mening tillskrivs IT-system (Markus och Robey, 1988, s. 595). Ett emer-
gent/framväxande perspektiv på IT-systems förhållande till organisering överens-
stämmer också med min personliga övertygelse och är en utgångspunkt i denna av-
handling. 

6.7 Sammanfattning 
I föreliggande kapitel diskuterar jag informationssystem och IT-system i ljuset av ko-
ordination och ett organisatoriskt sammanhang (inom och mellan företag). Centrala 
begrepp som behandlas är IT-system i förhållande till handling (stöd för handling, 
handlingsminne och handlingsbarhet) samt kommunikation. Inter-organisatoriska sy-
stem är också en viktig kategori av system, liksom standardsystem och affärssystem. 
Egenskaper hos affärssystem behandlas vidare och används för att analysera system 
som förekommer i fallföretag. Integration av IT-system samt CSCW behandlas också 
eftersom de är intressanta för avhandlingens inriktning mot koordination. IT-systems 
roll i skapandet av flexibilitet och stabilitet i organisering diskuteras också för att be-
handlas tillsammans med empiriska iakttagelser. Teorier om IT-system möter empiris-
ka data främst i kapitel 16. 
 

                                              
172 En liknande slutsats dras av Löwstedt (1989, s. 12) och Orlikowski (1991), där båda författarna dessutom konstaterar att 
ny tekniks styrande inverkan på organisering av arbete i allmänhet verkar överdriven. Möjligen kan denna slutsats utmanas i 
takt med att spridningen av IT-system accelererat och delvis ändrat karaktär under 1990-talet (inte minst spridningen av 
större affärssystem). 
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Del III Empiri och analys - 
tränätverket 

Strictly speaking there are no such things as facts, pure and simple. All 
facts are from the outset facts selected from a universal context by the ac-
tivities of our mind. There are, therefore, always interpreted facts, either 
facts looked at as detached from their context by an artificial abstraction 

or facts considered in their particular setting. (Schutz, 1962, s. 5173) 

Introduktion till del III 
Avhandlingens del III innehåller den första av två genomförda empiriska studier; trä-
nätverket. I denna del ingår en introduktion till nätverket (kapitel 7), en analys av nät-
verkets kärnföretag av empirinära karaktär (kapitel 8) samt en teoribaserad motsva-
righet (kapitel 9). Jag genomför sedan en analys av relationer mellan kärnföretag 
samt mellan dessa och medproducenter (kapitel 10 och 11). Empirinära analys 
genomförs, såväl som tillämpningar av teori och generering av kategorier. 

                                              
173 Citerad av: Flick (1998, s. 31). 
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7 Introduktion till tränätverket 
Kapitel 7 innehåller en introduktion till det som kallas tränätverket. Introduktionen 
syftar till att presentera organisationerna, deras verksamhet och förutsättningar inför 
kommande analys i kapitel 8 och 9. Viss information om deras relationer till varandra 
presenteras också. Aktörerna delas upp i kärnföretag och medproducenter. I kategorin 
medproducenter ingår också kunder. 

7.1 Tränätverket – en inledande översikt 
Vad som kallas för tränätverket omfattar ett antal aktörer inom ett organisatoriskt nät-
verk. Vilket jag tidigare beskrivit har dessa aktörer studerats inom ramen för SAIT-
projektet, finansierat av NUTEK. Figur 15 visar en översikt av tränätverket. 
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Figur 15 Tränätverket – ingående studerade aktörer 

De aktörer som ingår i studerat nätverk (Figur 15) är alla små- och medelstora företag. 
Pilarna betecknar vilka aktörer som på en övergripande nivå har någon typ av relation 
till varandra. Den streckade pilen mellan ”mjölkbonden” och ”sågverket” visar att des-
sa har en indirekt relation bestående av att timmer förmedlas via en extern aktör för att 
sedan i vissa fall nå det studerade sågverket. Nedan följer en kort översikt av dessa 
aktörer uppdelade i två grupper: kärnföretag och medproducenter. 
Trots att nätverket med dess affärsrelationer kan ses harmoniska och statiska ut i Figur 
15 är så inte fallet. I varje relation mellan de organisatoriska aktörerna finns såväl mot-
stridiga som gemensamma intressen. Konkurrens och samarbete existerar parallellt 
(Axelsson, 1996b, s. 46). 
Nätverket som det beskrivs kan sägas vara en social konstruktion utförd i flera steg. 
Respondenter har beskrivit sin vardag och verklighet och de organisatoriska och 
mänskliga aktörer de har relationer med. Jag har utifrån dessa bilder av organisationer 
och organisering valt att grafiskt beskriva nätverket. Nätverk som, liksom responden-
ternas ursprungliga bilder, kan ses som ett urval av fenomen (avgränsade) konstruera-
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de för ett visst antal begränsande syften. Ett syfte i detta avsnitt är att, tillsammans 
med text, skapa en möjlighet till översikt och en grund för kommande analys. Ovan-
stående resonemang är även giltigt för kommande studier av verkstadsnätverket. 

7.2 Presentation av kärnföretag i tränätverket 
Nedan följer en presentation av de företag som analyseras i följande kapitel. De stude-
rade aktörer som skall ses som kärnföretag (fokuserade/primära aktörer) i analysen är 
sågverket, snickeriföretaget och hustillverkaren. Att de är kärnföretag innebär i nedan-
stående sammanhang att verksamhetsdefinitioner och interna verksamhetsdiagnoser 
utförts vid dessa företag, det vill säga omfattade empiriska studier. Övriga aktörer i det 
studerade tränätverket är att betrakta som medproducenter till kärnföretagen och har 
studerats i mindre omfattning (se beskrivning av tillvägagångssätt, kapitel 3). Analyser 
av relationer (inklusive värdering av dessa med avseende på styrkor och svagheter) har 
dock inkluderat dessa kringliggande företag samt huskunder. 
De tre kärnföretagen presenteras först, för att sedan följas av övriga aktörer i det stude-
rade nätverket. Samma disposition gäller analys av intern verksamhet. Efter detta föl-
jer analys av respektive relationer i nätverket. Viktigt att notera här är att det studerade 
säljkontoret för hus som ingår i hustillverkarens juridiska enhet behandlas som en se-
parat enhet i detta avseende då kontoret är geografiskt åtskilt, är nyetablerat samt har 
en, vid intervjutillfället, nyanställd säljare. 

7.2.1 Presentation av sågverket 
Sågverket etablerades i början av 1900-talet som ett ambulerande sågverk. Sedan 
1950-talet är företaget beläget i Småland och har idag drygt 35 anställda och produce-
rar cirka 40 000 m3 sågade trävaror årligen. Rörelsen omsätter 75 miljoner kronor per 
år. Cirka 80 procent av sågverkets årliga produktion exporteras till olika delar av Eu-
ropa, Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien. Försäljningen inom Sverige sker via 
en egen försäljningsfunktion, medan export till största delen sker via agenter. Företa-
gets affärsidé är att erbjuda trävaror med rätt kvalitet, anpassade efter kunders behov. 
Trävarorna skall ha en hög förädlingsgrad och ge såväl sågverket som dess kunder 
bästa ekonomiska utbyte på kort och lång sikt. Marknaden är främst Europa och kun-
derna finns inom snickeri- och möbelindustrin samt byggvaruhandel. Geografisk när-
het och långsiktighet betecknas som viktiga delar i dessa relationer. 
Sågverket har under studien gått samman med ett sågverk. Sammangåendet motiveras 
både av specialisering (i olika sågverksanläggningar) och stordriftsfördelar (exempel-
vis gällande administration, inköp, service och underhåll). 
Råvarumarknaden för timmer är i hög grad varierande vad gäller tillgång beroende på 
säsongsvariationer, variationer i avverkning och variationer i importvolymer. 

7.2.2 Presentation av snickeriföretaget 
Snickeriföretaget är ett privatägt företag i södra Sverige med inriktning på tillverkning 
av kundanpassade snickerier174 för en- och flerfamiljshus. Företaget omsätter cirka 50 
                                              
174 Produktens egenskaper redovisas inte öppet på företagets egen begäran. Företaget skulle vara enkelt att avanonymisera, 
eftersom det finns få tillverkare just till detta produktslag. 
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miljoner kronor och har 40 anställda 1999. Exportandelen är omkring 35 procent, med 
tyngdpunkt på den tyska marknaden. Den resterande marknaden utgörs av Skandinavi-
en där företaget har 10 procent av marknaden och där Sverige är huvudmarknaden 
med en marknadsandel motsvarande 30 procent. Företaget säljer produkter till hustill-
verkare, svenska och utländska agenter, direkt på export samt till byggmaterialhandel 
och i mindre omfattning till privatkunder. Företaget erbjuder också montering av 
snickeridetaljer via en extern entreprenör. 
Att ha långvariga och långsiktiga relationer med underleverantörer är ett viktigt bidrag 
till egen verksamhet. En av fördelarna med långsiktiga leverantörsrelationer, enligt 
företaget är stabila och låga inköpspriser över tiden. Företaget är en erkänt duktig pro-
ducent av de specifika snickerierna. Under studien var företaget inne i en expansiv fas 
(har till exempel ökat antalet anställda under 1998 och 1999 med åtta personer) och 
har god lönsamhet. Under 1999 genomfördes investeringar för cirka sex miljoner kro-
nor i produktionsteknisk utrustning (numeriskt styrda fleroperationsmaskiner). 

7.2.3 Presentation av hustillverkaren 
Hustillverkaren grundades i början av 1960-talet. Ägarförhållanden har varierat över 
tiden och den senaste förändringen var att företaget i slutet av 1990-talet delades i två 
delar, varav den hustillverkare som här studeras är den del med huvudsaklig exportin-
riktning. Nuvarande delägare är alla aktiva i företaget på ledande poster. Företaget till-
verkar cirka 200 hus per år. Omsättningen under det brutna räkenskapsåret 1998 till 
1999 var cirka 55 miljoner. Hustillverkaren säljer cirka 80 procent av de tillverkade 
husen på export, i huvudsak till Tyskland. Företaget har sitt huvudkontor och sin hu-
vudsakliga tillverkning i Småland och har vid tiden för studier cirka 65 anställda. Före-
taget är inne i en mycket expansiv fas vid studiens genomförande. 
På svenska marknaden säljs hus via egna säljare och fristående återförsäljare. Företa-
get säljer normalt inte totalentreprenader för hus utan levererar stommar till hus. För 
exportmarknaden sker försäljningen till hög grad genom så kallade agenter, som inte 
sällan har uppdrag åt flera hustillverkare. Innehållet av exempelvis innerdörrar, vitva-
ror och kök är av mindre omfattning i objekt för exportmarknaden. 
Företagets inriktning och affärsidé är att marknadsföra, sälja och tillverka kundanpas-
sade sunda byggnader i trä med hög kvalitet och väl anpassade till miljön. Man försö-
ker göra det som kunden uppfattar som exklusivt till egen standard i produktionen. 

Presentation av säljkontor för hus 
Säljkontoret för hus är beläget i Östergötland. Kontoret är helägt av hustillverkaren 
och etablerat hösten 1999 i en växande region. Till kontoret har en ny säljare rekryte-
rats. Säljaren har ingen tidigare bakgrund inom försäljning av småhus, utan har erfa-
renhet från ett serviceföretag. Säljaren har, till skillnad från många andra säljare i 
branschen inte en provisionsbaserad lön, utan en fast. 

7.3 Presentation av medproducenter i tränätverket 
Nedan följer en presentation av grundläggande information om de aktörer som analy-
seras i kapitel 10 och 11. Aktörerna är timmerleverantörer (skogsägare), måleriet, 
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snickerimontören, husåterförsäljare, husentreprenör och huskunder; alla med relationer 
till tidigare beskrivna kärnföretag i tränätverket. 

7.3.1 Presentation av timmerleverantörer 
De timmerleverantörer som presenteras nedan är samtliga skogsägare med annan 
kompletterande- eller huvudsyssla. Denna förutsättning gör bland annat att de har vari-
erande möjlighet att utföra egna sysslor i den ägda skogen. Samtliga skogsägare har 
också sitt skogsinnehav som ”familjär” angelägenhet då egendomen gått i arv och är 
samägd med släktingar. De tre skogsägarna är geografiskt väl samlade i Småland. 

Timmerleverantören: ”mjölkbonden” 
Den skogsägare jag väljer att kalla mjölkboden är en yngre lantbrukare som bedriver 
en relativt stor verksamhet som mjölkproducent med cirka 80 kor. Mjölkbonden bor 
med familj i en gård som funnits i släktens ägo sedan många generationer. Förutom 
mjölkproduktion förvaltar även denne person en närbelägen större skogsfastighet på 
cirka 500 Ha. Idag är mjölkbonden ingen direktleverantör till sågverket, utan levererar 
som medlem i Södra Skogsägarna en del av sitt timmer dit – men då via skogsägarfö-
reningen. Mjölkbonden ser sitt skogsinnehav som en långsiktig trygghet och är en po-
tentiell köpare av skogstjänster i större omfattning då mjölkproduktionen tar mycket 
tid och får betecknas som hans kärnverksamhet. 

Timmerleverantören: ”pensionären” 
Pensionären benämner sig själv skogsförvaltare då han sedan en tid tillbaka överlåtit 
sitt, i sin tur ärvda, skogsinnehav till sina två söner. Skogsfastigheten omfattar cirka 
400 Ha. Pensionären har ett långvarigt samarbete med det studerade sågverket, främst 
när det gäller försäljning av rotposter. Med rotposter avses att sågverket köper sågtim-
ret på rot till ett fast och avtalat pris. Sågverket får sedan inom en avtalad tid avverka 
och längdaptera timret enligt eget önskemål. Pensionären är en kunnig och väl insatt 
skogsförvaltare, både när det gäller ekonomi och skogsskötsel. Graden av självverk-
samhet är relativt stor då han markbereder, planterar, röjer och gallrar med egna resur-
ser eller i egen regi. Pensionären värderar hembygden högt, liksom miljön. 

Timmerleverantören: ”juristen” 
Den skogsägare som kallas juristen är rådman, skogsägare och -förvaltare. Juristen 
förvaltar tillsammans med två kusiner en skogsfastighet om cirka 200 Ha. Denne 
skogsägare har ambition att vara mer självverksam i skogen, men disponerar tyvärr 
inte den tid han önskar för att praktiskt arbeta med skogsfastighetens skötsel och för-
valtning. Dessutom arbetar juristen på annan ort än där skogsfastigheten är belägen. 
Han kan karaktäriseras som en ”utboägare” (bor inte på skogsfastigheten). Timmerle-
veranser till det studerade sågverket utgörs framförallt av avverkningsuppdrag, vilket 
innebär att avverkning och längdaptering sker enligt en gällande timmerprislista. Såg-
verket organiserar avverkning och transport och eventuellt efterföljande skogsvård 
(såsom plantering). Kostnaderna för genomförda tjänster debiteras kunden genom net-
toavdrag på ersättningen för levererat sågtimmer. Juristen är exempel på den typ av 
skogsägare som har ett växande behov av skogstjänster. 
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7.3.2 Presentation av måleriet 
I snickeriföretagets produktionsflöde (fysiskt placerat mitt i snickeriföretagets lokaler 
sedan 1996) finns ett juridiskt fristående företag (kallat måleriet) som utför ytbehand-
ling med snickeriföretaget som dominerande beställare. Företaget har lång erfarenhet 
av ytbehandling (legolackering) och ägs av två bröder. Andra produkter som ytbehand-
las av företaget är butiksinredningar och möbler (till exempel musikmöbler). 
Samarbetet med snickeriföretaget bygger på gamla relationer mellan ägarna i de båda 
företagen. Företaget har under slutet av 1990-talet investerat i en modern och miljöan-
passad ytbehandlingsutrustning. Organisationen kan karaktäriseras av en hög grad av 
produktionsinriktning samt en mycket liten andel administration. 

7.3.3 Presentation av snickerimontören 
Snickerimontören är ett mindre företag med åtta anställda med verksamhet inom 
byggnads- och finsnickeri som startade 1991. Företagets olika verksamhetsområden är 
montering av snickerier, butiksinredningar, åtgärdande av reklamationer i träprodukter 
(till exempel av dörrar, fönster och trappor). Anställda inom företaget arbetar inte säl-
lan på olika platser i Sverige och i Tyskland. 
Företaget har ett långt samarbete med snickeriföretaget och hustillverkaren i studerat 
nätverk. Snickerimontören utför sammansättning av den dominerande kundens pro-
dukter både i snickeriföretagets egna fabrik och på plats i färdiga trähus. Det sist-
nämnda arbetet har sedan kombinerats med att vid samma tillfällen utföra eventuellt 
förekommande reklamationsarbeten till andra företag som levererat komponenter till 
aktuellt hus. Hustillverkaren är kund till företaget då reklamationsarbeten utförs åt des-
sa. Hustillverkaren köper också snickerier från snickeriföretaget där montering på 
plats, av snickerimontören, ingår i ett totalpris. 

7.3.4 Presentation av husåterförsäljare 
Intervjuade återförsäljare är en svensk (i Stockholm) och två tyska (i Bremen och 
Dresden). 

Återförsäljare i Sverige 
Husåterförsäljaren i Sverige är ett från hustillverkaren juridiskt fristående bolag. Åter-
försäljaren etablerades 1999. Återförsäljaren säljer endast hustillverkarens hus och 
inga andra varumärken. Antal sålda hus var under 1999 tio stycken. Återförsäljaren är 
samlokaliserad med husentreprenören och dessa har ett tätt samarbete175. 
Totalt antal återförsäljare i Sverige år 2000 är 10 stycken. Antalet sålda hus på svenska 
marknaden är år 1999 cirka 50 stycken. 

Återförsäljare i Tyskland 
De intervjuade återförsäljarna i Tyskland är båda fristående företag. Den tyska mark-
naden kan anses delad i de västra och östra landsdelarna. 
Säljaren i Dresden etablerade sin relation med hustillverkaren våren 1999 och har vid 
intervjutillfället således haft den i cirka ett år. Under denna period har företaget köpt 
                                              
175 Under 2000 avslutade återförsäljaren sitt samarbete med hustillverkaren och övergick till annan verksamhet. 
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cirka 25 hus av hustillverkaren. Mellan två och tre andra svenska hustillverkare är ock-
så leverantörer till säljaren i Dresden. Säljarens egentliga kärnverksamhet är att hela 
exploateringsprojekt, att tillsammans med exempelvis tyska kommuner – att vara to-
talentreprenör. Alla arbetsinsatser (till exempel markberedning och anläggningsarbe-
ten) köps in från leverantörer. 
Säljaren i Bremen har sålt hus sedan 1990. Företaget är därmed en av de återförsäljare 
hustillverkaren haft längst kontakt med på den tyska marknaden. Återförsäljaren i 
Bremen säljer endast hustillverkarens produkter och ansvarar för försäljningen främst 
inom definierade distrikt. Under 1999 såldes 18 hus av denne återförsäljare. Innan re-
lationen med den studerade hustillverkaren etablerades har återförsäljaren i Bremen 
sålt hus åt två andra svenska hustillverkare. Den första tillverkaren som säljaren repre-
senterade blev uppköpt. Säljaren representerade då istället det bolag som stod för upp-
köpet. När sedan denna tillverkare slutade med exportförsäljning under byggkrisen 
(cirka 1990) etablerades kontakten med den nu aktuella, studerade hustillverkaren. 
Totalt finns 1999 i Tyskland mellan 30 och 35 återförsäljare och volymen sålda hus är 
cirka 150 på ett år. 

7.3.5 Presentation av husentreprenör 
Företaget som här kallas husentreprenören är ett byggföretag i Stockholm med fem 
anställda. Företaget leds av ägaren som arbetat inom branschen sedan 1967. Husentre-
prenören har byggt och monterat hus åt hustillverkaren sedan 1985. Företaget har tidi-
gare utfört tjänster åt andra hustillverkare, men på senare tid enbart åt den studerade 
hustillverkaren. Trots en god konjunktur och ökad sysselsättning i branschen vid tid-
punkten för studien har ägaren inga ambitioner på att utöka sitt företag med mer än 
möjligen en till två anställda. Han föredrar att hyra in personer att utföra arbeten under 
perioder av ökad arbetsbelastning. Med i företaget finns, som ägaren uttrycker det, 
”frun som sköter ekonomin hemifrån” (kontor i bostaden). Ägaren själv tillbringar 
hälften av sin arbetstid vid byggplats. 
Företaget har under lågkonjunktur för småhusförsäljning och byggande även fungerat 
som återförsäljare i regionen. Då återförsäljaren under 2000 övergick till annan verk-
samhet blev husentreprenören återigen aktuell som återförsäljare. Detta under en över-
gångsperiod tills dess en ny husåterförsäljare etablerats. 

7.3.6 Presentation av huskunder 
På svenska marknaden ingår studier av tre huskunder. En familj på Värmdö i Stock-
holm och en kvinna i Åkersberga, Stockholm. Den tredje huskunden finns i Västra 
Östergötland och har köpt sitt hus via säljaren vid hustillverkarens kontor i regionen. 

Huskund, Värmdö 
Familjen på Värmdö har endast bott i sitt hus i 1,5 vecka vid intervjutillfället. Denna 
husköpare kan karaktäriseras som väl medveten och har gjort, samt kommer att göra, 
en del arbete på sitt hus i egen regi. Denna huskund har köpt sitt hus via den fristående 
intervjuade husåterförsäljaren samt köpt kompletterande tjänster (till exempel markbe-
redning och sammansättning) av den intervjuade husentreprenören. 
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Huskund, Åkersberga 
Denna kund har köpt hus direkt från hustillverkaren efter rekommendation av den in-
tervjuade husentreprenören. Den sistnämnde då i sin roll husentreprenör (säljare av 
monteringstjänster till huskunder). Redan 1980 byggde husentreprenören ett hus i lös-
virke åt denna kund. Hon har stort förtroende för husentreprenören så när han rekom-
menderade hustillverkaren blev det hennes val. Många direktkontakter har funnits mel-
lan huskunden och hustillverkarens VD. Huset är byggt i 1700-talsstil och ritat, efter 
högt inflytande av huskunden vad gäller bland annat planlösning och val av material, 
av en arkitekt i Stockholm. Kunden har upphandlat visst arbete själv, såsom markarbe-
ten. Detsamma gäller mycket av husets innermaterial. Leveransen från hustillverkaren 
omfattar i princip husets stomme. 

Huskund, Västra Östergötland 
Huskunden i Västra Östergötland är ett lantbrukarpar som överlåtit sin gård till sina 
barn och flyttat till en mindre tätort. Tomten till huset har varit i familjens ägo sedan 
30 år och har en vackert belägen position vid vattnet. Lantbrukarparet har valt att en-
dast köpa husstommen och montering av den av hustillverkaren (lokalkontoret i Öster-
götland) för att sedan antlita en lokal byggmsästare för färdigställande av huset. Emel-
lertid har den lokala byggmästaren inte haft en tillfredsställande närvaro vid byggplat-
sen och heller inte gjort de framsteg i byggprocessen som avtalats. Av denna anledning 
har huskunden blivit rekommenderad andra hantverkare vilka utfört viktiga moment i 
byggprocessen. Vid intervjutillfället arbetade extrainkallade snickare med att utföra 
inre arbeten i huset. Huset är i hög grad ett så kallat kataloghus. 
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8 Tränätverkets kärnföretag – empirinära analys 
Kapitel 8 innehåller en analys av tre företag (sågverket, snickeriföretaget och hustill-
verkaren) som ingår i ett av avhandlingens två studerade nätverk kallat tränätverket. I 
kapitlet presenteras bland annat ett sammandrag av en verksamhetsdiagnos som ge-
nomförts på företagen. Dessa kärnföretag analyseras med en företagsinternt fokuserad 
empirinära ansats, vilken bland annat innebär att kategoriseringar av materialet görs. 
Kapitlet används tillsammans med kapitel 9 och 10 för att åstadkomma en utvecklad 
förståelse av intra- och inter-organisatorisk verksamhet som återfinns i arbetets del V. 
Kapitlet är främst inriktad på att belysa forskningsfrågorna som berör hur samspelet 
ut mellan koordination inom företag och mellan företag och särskilt: Hur sker koordi-
nation inom företag samt vem/vilka utför koordinationshandlingar? Vidare finns en 
tydlig relation till frågan: Vilken roll har informations-/kommunikationshantering och 
informationssystem/IT-system vid koordination? 

8.1 Empirinära intern analys av kärnföretag i tränätverket 
Nedan följer utgångspunkter för kommande empirinära analys av kärnföretag. 

8.1.1 Utgångspunkter för, och disposition av analys 
För respektive kärnföretag presenterar jag genomförd verksamhetsdiagnos (samman-
drag) med ett urval av identifierade problem, styrkor, mål, processer och förändrings-
behov (se avsnitt 3.4.4). Presentation av respektive företags verksamhet är uppdelad i 
följande teman: IT-system och dess användning, koordination och kommunikation 
kring produktionsrelaterade aktiviteter och administrativa aktiviteter. För snickeriföre-
taget och hustillverkaren med större inslag av design och konstruktion finns också des-
sa områden representerade. I analysen fokuseras i huvudsak intern verksamhet, även 
om relationer ibland berörs och kommenteras för att behålla sin naturliga kontext (det 
vill säga som en integrerad del av verksamhet). Dessa avsnitt ställs samman med en 
utgångspunkt i intresset för kommunikation, IT-system och koordination, men uteslu-
ter inte andra tema för förståelse av utgångspunkterna och dess kontext. Aktörers upp-
fattningar om sin verksamhet och användning av citat är exempel på en strategi för att 
försöka upprätthålla en kontextuell förståelse. 
Beskrivningen och den empirinära, mer induktivt inriktade analysen av företagen följs 
av en sammanställning och kategorigenerering. I kapitel 11 presenterar jag sedan en 
separat jämförelse med, och analys av Mintzbergs koordinationsmekanismer. Se också 
beskrivning av tillvägagångssätt i kapitel 2 och 3. 

8.1.2 Analys av sågverket 
Företrädare för sågverket är intresserade av att genom sitt företag kunna erbjuda pro-
dukter med en hög förädlingsgrad eftersom de inte kan konkurrera genom hög produk-
tionsvolym gentemot större sågverk. Exempel på hög förädlingsgrad för produkter i 
branschen kan vara att kapa material exakt i de längder kunden önskar, torka ned trä 
(exempelvis för möbeltillverkning) eller utföra viss hyvling. Vid en inledande intervju 
hösten 1998 identifierade företagets VD ett antal möjliga vägar för att vara konkur-
renskraftig: 
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! Få bättre kontakt med sina slutkunder, genom att till exempel utesluta mellanled 
till avsättningsmarknaden. 

! Att öka sin produktion och försäljning till befintliga och nya kunder. 
! Ökad specialisering (till exempel att såga ett träslag och vissa dimensioner). 

Under uppföljningsintervjuer med VD våren 2000 har sågverket ökat sin produktion 
och förädlingsgrad till det studerade snickeriföretaget. En ökad specialisering har ock-
så skett genom att sågverket gått samman med ett annat sågverk och numera speciali-
serar sig på att såga ett träslag; furu. Uteslutning av mellanled för att komma närmare 
slutkund har inte realiserats vid intervjutidpunkten. 

Genomförd verksamhetsdiagnos 
Denna fallstudie har innefattat en verksamhetsdiagnos gällande den då aktuella situa-
tionen för sågverket. Företagets mest centrala produkter är sågade och torkade träva-
ror. Biresultat, men dock så viktiga produkter för företagets lönsamhet att finna avsätt-
ning för, är cellulosaflis samt bark och spån. Centrala tjänster att erbjuda är skogsvård, 
mätning av timmer, trading av trävaror och transport av råvara. Diagnosen har innebu-
rit en analys av verksamhetens problem, styrkor och mål, vilket resulterat i en sam-
manfattande värdering. Exempel på områden som identifierats och diskuterats med 
företaget är mer omfattande produktion av produkter med högre förädlingsgrad, erbju-
dande av attraktiva tjänster till skogsägare, inköp av lämplig råvara, skapande av högt 
kundvärde och effektivt utförande av planering, styrning och uppföljning. En del-
mängd av förändringsbehov som framkommit vid verksamhetsdiagnosen är: 
! Ökad kapacitet och kompetens för vidareförädling. 
! Fler kunder/större marknad som för hög förädlingsgrad. 
! Säkrare tillgång till råvara (till exempel genom ökade timmerinköp från mindre, 

regionala skogsägare). 
! Bättre metoder och verktyg (exempelvis IT-baserade system) för produktions-

planering och -uppföljning. 
! Bättre kunskap om kunders behov (och intern kommunikation av behov). 
! Bättre kommunikation av utbud till skogsägare. 

Vissa av de identifierade förändringsbehoven kan kommenteras. Vad gäller produk-
tionsplanering är den i nuläget av informell karaktär, icke datorbaserad och i stor ut-
sträckning erfarenhetsbaserad. Produktionsansvarig använder idag mycket sitt kunnan-
de kring råvarans egenskaper, maskinell utrustning i verket och kunders önskemål 
bland annat i sin planering av produktion. Mycket av den kunskap som finns hos den-
na person kring produktion och produktionsplanering kan karaktäriseras som tyst kun-
skap176. Att planering har denna karaktär behöver i sig inte ge upphov till behov av 
förändring. Dock har flera problem identifierats avseende ett högt personberoende i 
planeringssituationer. 

                                              
176 I samtliga de tre kategorier som Rolf (1995) beskriver: innehåll (till exempel hur produktionsplanering, prioritering etc. 
går till), uppkomst (hur man fått kunskapen om exempelvis produktionsvillkor) och funktion (vad kunskapen används till). 
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Sågverkets IT-system och användning 
Sågverkets IT-system består av ett branschanpassat order-, lager- och faktureringssy-
stem (OLF); Winsaw från Systeam177. Vidare finns också tidsredovisningssystem, 
kontorsprogramvarupaket, ekonomi-/redovisningssystem samt IT-system för produk-
tion. OLF-systemet är inte integrerat med ekonomi-/redovisningssystemet – detta är 
dock tekniskt möjligt, men inte aktiverat, enligt den ekonomiansvarige som är ensam 
användare av det sistnämnda systemet. 

Produktionsrelaterade IT-system 
Produktionsrelaterade IT-system är inte integrerade med administrativa dylika, vilket 
bland annat medför att konvertering av produktionsdata görs manuellt med hjälp av 
kalkylprogram. Svårigheten att sätta samman för sågverket relevant information drab-
bar möjligheten till högre grad av systematik i uppföljning av bland annat produktion 
negativt. Den låga graden av integration mellan systemen omtalas i citatet nedan: 

[…] här har vi massor av system från olika leverantörer, så ur ena datorn så får du en den informa-
tion och en del ur nästa, och nästa… (VD, Sågverket, september 1998) 

De produktionsnära systemen anses tungrodda och innehåller samt presenterar en 
mängd information som är svår att sammanställa. Detta upplevs som ett problem. För 
att erhålla mer överskådlig och hanterbar information görs urval av information från 
produktionsnära system och registreras manuellt i Microsoft Excel. 

OLF-system 
OLF-systemet, vilket nämndes ovan, hanterar endast färdigvarulager och ej timmerla-
ger. Timmerlager har tidigare registrerats och lagrats med stöd av kalkylprogram, men 
under tidsperioder av god råvarutillgång görs inte detta: 

Ja, råmaterialet har jag ju inte […] vi körde en period faktiskt, det var [sågförmannen] i det fallet 
med, som lade in det på Excel, men vi borde nog gå tillbaka till det. Varför vi slutade med var 
egentligen bara för att vi hade så himla gott om råvaror. Det fanns råvaror så det var egentligen 
bara att tuta och köra. (Råvaruansvarig, Sågverket, mars 2000) 

Lagret värderas dock månadsvis med stöd av kalkylprogram, oavsett tillgång på råva-
ror. OLF-systemet Winsaw upplevs som ett bra stöd av produktionschefen och den 
intervjuade en administratören. Den senares kommentar visas nedan: 

[…] jag tycker att det är ett väldigt bra program för man har ju allting om försäljning, fakturering, 
leveranser och lagret… allt sammankopplat. (Administratör, sågverket, mars 2000) 

I OLF-systemet registreras till exempel varor som är sålda och som finns i färdigvaru-
lager – denna registrering är en prioriterad uppgift i administrationen, eftersom det är 
viktigt att känna till vilka varor som finns i lager vid framtida försäljning. Vid leverans 
är respektive virkespaket märkt med ett identifikationsnummer för att kunna avräkna 
mot och uppdatera lager. Denna uppdatering görs manuellt utifrån en diskett med data 
om leverans som dagligen hämtas av produktionschefen från den personal som arbetar 
med hyvling/utlastning. Uppgifterna justeras utifrån detta avseende underlag för faktu-
rering i OLF-systemet. Information från försäljningskontrakt och utlastning är därmed 
underlag för fakturering. Parallellt med dessa aktiviteter hämtar administratören så 

                                              
177 För mer information se URL:http://www.systeam.se. 
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kallade paketlappar178 för att manuellt kontrollera att utlevererad volym överensstäm-
mer med information i OLF-systemet. 
Personal från sågverket har möjlighet att påverka systemets utformning och deltar 
bland annat på användarträffar som arrangeras av tillverkaren. 

Användning av kontorsapplikationer 
Sågförmannen gör uppföljning för bland annat produktionsvolym, sågutbyte och före-
kommande stillestånd i produktion. Resultat av denna uppföljning används för att be-
svara olika typer av frågor från andra personer i organisationen. Resultatet exponeras 
också i gemensamma lokaler för sågverkets personal. Denna uppföljning görs med 
hjälp av kontorsapplikationer och ingående kalkylprogram (Microsoft Excel). Sågför-
mannen initierade denna uppföljning på grund av egenupplevd informationsbrist: 

[…] innan jag hade det här så kom folk och frågade efter siffror och så och det var omöjligt att 
svara på. Man fick ju höfta till lite (Sågförman, Sågverket, mars 2000) 

Underlag för uppföljningen ovan inhämtas under arbetstid och sammanställs sedan på 
hemma på fritiden med hjälp av kalkylprogrammet. 
Hanteringen av anskaffning av råvara (rotposter och leveransuppdrag) är vad gäller 
anbud (till exempel priskalkyler och överenskommelser) icke datoriserade. Tidigare 
har ett kalkylprogram använts enligt nedan: 

[…] så är det ju manuellt allting, ja utom lager och sådant det skriver jag ju i datorn. När jag gör 
kalkylen… när jag räknar ut den… gör jag manuellt. Jag hade Excel innan, men jag tjänade ingen 
tid på det. (Råvaruansvarig, Sågverket, september 1998) 

Stöd för planering av produktion 
Vid produktionsplanering saknas dedicerat IT-stöd för detta179. Viss information från 
andra system, till exempel OLF-system med avseende på lagerstatus, samt inmätt 
timmer används dock. Avsaknaden av IT-system för produktionsplanering märks en-
ligt produktionschefen på flera sätt. Ett sådant sätt är: 

Något som jag tycker är lite svårt är alla de här lapparna och sitta och bläddra […] Det är just det 
där med lappar […] det är lätt att missa. (Produktionschef, Sågverket, oktober 1999) 

Koordination och kommunikation kring produktionsrelaterade aktiviteter 
Nedan följer ett antal exempel på koordination och kommunikation kring produktions-
relaterade aktiviteter. Vad som är produktionsrelaterade aktiviteter och kommande 
avsnitts administrativa dylika är inte en okomplicerad uppdelning eftersom dessa akti-
viteter ofta är nära relaterade till varandra. Aktiviteternas huvudsakliga karaktär har 
varit indelningsgrund. 

Planering av produktion 
Koordination av produktion i sågverk är en komplex aktivitet. Råvaran är ett naturma-
terial med varierande och delvis på förhand dolda egenskaper. Av de stockar som an-
vänds som råmaterial är det dessutom inte alla delar som kan användas till produkter 
                                              
178 Innehållande uppgifter om bland annat produktens egenskaper, transportsätt och aktuell kund. 
179 Nuvarande OLF-system kan dock efter en investering kompletteras med viss funktionalitet för produktionsplanering, 
vilken programleverantören tillhandahåller. 
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som kunder i första hand önskar. Produktionsflödet är divergerande. En mängd lägre 
värderade produkter kommer av sidobrädor och kan delvis ses som biprodukter (blir 
inte sällan spån, flis, massaved etc. med ett lågt marknadsvärde som sågverket ofta 
måste finna avsättning för). Eftersom råvarukostnader är en mycket stor del av såg-
verks produktionskostnader måste sågning ske med tanke på stordriftsfördelar, med 
hänsyn till olika produkter som blir resultat av aktiviteten, timmer i lager och med 
hänsyn till aktuella order från kunder. 
Sågverkets VD är en viktig aktör i kontakten mellan avsättningsmarknaden och den 
interna produktionen på sågverket. Kundorder gällande sågade trävaror omsätts till 
produktionsbehov genom en så kallad såglista. Produktionschefen vid sågverket arbe-
tar utifrån kontrakt på sålda varor och såglista för att urskilja dimensioner som är möj-
liga att såga vid samma tillfälle för att erhålla stordriftsfördelar och ett maximalt utby-
te av de stockar som utgör råvara. Kunskap om råvarustatus och sågade varor i lager 
används också för att kunna planera sågning. För att klara utlovade leveranstider till 
virkeskunder är det också viktigt med kunskap om den tid som krävs för att torka sågat 
virke till önskad fuktkvot. Ibland förekommer det också att det finns osålda varor i 
tork som kan användas till kundorder – kunskap om detta är också en viktig förutsätt-
ning vid planering av produktion. 
Förutsättningar för produktionsplanering kommer därmed från ett flertal olika källor, 
har olika utseende och olika media. Produktionschefen beskriver detta som en bland-
ning av intryck baserat på tidigare erfarenhet, okulära besiktningar av fysiska lager, 
användning av IT-system, olika dokument och muntliga samtal med kolleger. Erfaren-
het och en typ av okulär besiktning framkommer i citatet nedan: 

Man vet ju på ett ”hum” vad som finns och vad som är sågat och vad som är där ute [råvaruläge på 
timmerplan samt pågående sågning och torkning] och så vidare, sen får man ju ta cykeln180 och 
sticka ut. (Produktionschef, Sågverket, oktober 1999) 

I de fall det råder oklarheter kring om produktion klarar leveranser enligt kunders öns-
kemål vad gäller exempelvis tid och produktegenskaper har produktionschefen och 
VD samtal kring detta. Resultatet av produktionsplaneringen är en produktionsorder 
som bland annat kommer sågförmannen, torkansvarig och annan personal tillhanda. 
VD för sågverket kommunicerar också med sågförmannen (ofta via telefax, internt 
mellan kontors- och sågverksbyggnad) för att styra produktionsbehov och -mål: 

[VD] skickar mig såglistan då och den brukar vi skicka med faxen här då så att jag får en sådan här 
produktionsorderlista då och sedan kör jag fram det – och vi håller ju hela tiden kommunikation 
oss emellan om det är något som jag undrar över och om det är någonting de undrar över så försö-
ker vi lösa det på bästa vis. (Sågförman, Sågverket, mars 2000) 

Samtalen kring produktionsplanering mellan VD, produktionschef och sågförman in-
nehåller olika referenspunkter. En sådan viktigt referenspunkt är ”älgjakten”. För just 
den aktuella veckan under hösten byts veckonummer och datum ut mot älgjakten. 
Den exakta sågordningen (detaljplanering) utförs av sågförmannen – detsamma gäller 
ordningen för produkter för torkning. Det sistnämnda är en trång sektor. 
                                              
180 Alldeles intill vänster om entrédörren till sågverkets kontorsbyggnad återfinns en blå cykel av äldre modell. Cykeln an-
vänds av produktionschefen för att snabbt förflytta sig till timmerplan, torkar, mellan- eller färdigvarulager eller ”sågen” som 
finns på cirka 100 meters avstånd från kontorsbyggnaden och skaffa sig information om aktuellt läge. 
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Ja, när jag får en sådan här såglista och när jag ser att jag börjar hamna i slutet på den så säger jag 
till [VD] att nu får han titta på en ny då och lite får man ju samordna det här med den grövre 
stocken som vi kör och lite klena för att det ska parera, dels ute vid råsortering och även torken då. 
Så det är ju lite sådant som styr. […] det är en fördröjning där på 14 dagar eller någonting i torkar-
na. (Sågförman, Sågverket, mars 2000) 

Önskemålet från sågförmannen är här att VD har viss framförhållning med sina förut-
sättningar för produktion, vilket också upplevs naturligt eftersom VD har kontakt med 
marknaden. Vid sågning sker sedan en återkommande avvägning mellan produktions-
ekonomi och efterfrågade produkter: 

[…] jag kan inte ligga och köra […] efter utbyte till 100 procent så va, utan jag måste rätta mig till 
vad han [VD] vill ha fram och sedan får man försöka göra så bra utbyte som möjligt av det. (Såg-
förman, Sågverket, mars 2000) 

I de fall förutsättningar eller uppkomna hinder (till exempel brist på viss råvara med 
vissa dimensioner för att klara leverans av sågade trävaror till kund) uppstår som gör 
det svårt att kombinera efterfrågan av produkter och produktionsekonomi sker kontak-
ter mellan sågförman och VD. De ekonomiska konsekvenserna av besluten faller då 
utanför ramarna vad sågförmannen uppfattar som normalt: 

[…] det kan ju vara brist på en viss dimension och […] då får man kanske ta fram den dimensio-
nen i en större stock. […] Allting som jag tycker är oekonomiskt det har jag hela tiden kontakt 
med [VD] så han ger tillåtelse till. Jag frågar alltid om det är något som faller utanför. (Sågförman, 
Sågverket, mars 2000) 

I sågförmannens agerande finns också tidiga exempel på att en specifiks kunds önske-
mål om råvarans beskaffenhet påverkar innehållet i den kommunikation som förman-
nen har med andra aktörer i sin närhet. Timmertruckförarens aktivitet styrs exempelvis 
genom informell kommunikation (kommunikationsradio, telefon och direkt person-
kontakt) beroende på typ av kund och förmannens kännedom om lämplig råvarukvali-
tet för att nå slutprodukt. 
Andra önskemål från kunder som påverkar vad som sker internt i sågverket som inte är 
direkt relaterade till kärnprodukterna är det sätt som olika virkespaket märks. I det fall 
kunder önskar särskilda märkningar av paket sker ett muntligt påpekande av detta un-
dantag från sågförmannen till personer längre fram i produktionskedjan (torkning och 
sortering). Denna muntliga kommunikation kring undantag är således viktig för att 
kundens önskemål skall uppfyllas. 
I det fall oklarheter, exempelvis gällande olika mått och profiler, kring produktionsor-
der uppkommer för personal på hyvleriet tar de kontakt med produktionschefen eller 
VD direkt. Oklarheter kan till exempel gälla kontrakt som ibland beskrivs som ”lud-
digt skrivna” med avseende på nämnda exempel. 
Produktionsfrågor diskuteras också veckovis vid möten. Vid produktionsmöten med-
verkar bland annat sågförmän och produktionschef. Dessa möten innehåller exempel-
vis diskussioner om sågutbyte (uppföljning) och möjliga förklaringar till olika nivåer. 

Råvaruförsörjning 
Råvaruförsörjningen till sågverket präglas av ovisshet och säsongsvariationer. Större 
leverantörer är dåliga på att hålla datum för inleverans och tenderar att leverera senare 
på säsongen. Problem med att få ett jämnt flöde av timmer till sin produktion är påtag-
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ligt, enligt den råvaruansvarige. Förutom ordinära säsongsvariationer finns också väd-
ret (till exempel storm) som bidrar till ovisshet. Import av råvara från de baltiska sta-
terna och Ryssland är ett sätt att minska variationer över året. 
I de fall sågverket saknar möjlighet att få fram råvara eller sågad vara med vissa egen-
skaper finns också ett etablerat samarbete med ett annat sågverk i regionen. VD tar i 
dessa fall direkt kontakt med en säljare vid detta sågverk för att tillgodose sin virkes-
kunds önskemål. De sågade trävarorna levereras i sådana fall till det studerade sågver-
ket för att sedan lastas tillsammans med egenproducerade varor. Märkningen av det 
regionala sågverkets virke är emellertid helt öppen, vilket gör att kunder tydligt kan se 
att virket är sågat vid ett annat verk. 

Kommunikation och koordination kring administrativa aktiviteter 
Uppgifterna inom administration finns utlagda på flera personer, däribland VD, admi-
nistratör, produktionschef, sågförman och ekonom/kamrer. Dessas uppgifter är inte 
sällan integrerade med varandra och innehåller ett flertal överlämningar. Ur ett externt 
perspektiv gör de administrativa processerna ett fragmentariskt intryck och dess ut-
formning är ofta resultat av arbete framväxt över tiden. Följande avsnitt kring admi-
nistration behandlar också utleverans av produkter och ekonomihantering. Viss admi-
nistration (till exempel av utleverans och paketlappar) är också behandlat ovan. 
En administratör som intervjuats på företaget beskriver sin arbetssituation som varie-
rad och anser sig ha relativt stor möjlighet att påverka när i tiden hon vill utföra vissa 
arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna i sig är däremot förhållandevis givna. En tät dialog 
förekommer mellan VD, råvaruansvarig, produktionsansvarig och administratörer, 
vilka också är placerade nära varandra. VD har också en hög grad av inblandning i 
många uppgifter också av operativ karaktär i den platta organisationen. Denna in-
blandning uppfattas både positivt och negativt av VD själv. Följande citat visar VD:s 
uppfattning om sin inblandning och dess betydelse i sågverkets vardagliga verksamhet: 

Men det märks ju helt klart om man varit borta en vecka… jag har varit uppe i fjällen – det är 
kaos! (VD, Sågverket, mars 2000) 

Företagets storlek och det faktum att ledning, ekonomi och administration är väl geo-
grafiskt samlade kommenteras också positivt av den intervjuade administratören. Den 
kommunikation som förekommer mellan personer inom företaget är av informell ka-
raktär och innehåller ofta inslag av gemensam problemlösning för att uppfylla kund-
krav om särskilda dimensioner, andra egenskaper hos produkter eller viss leveranstid. 

Leverans av produkter 
Vad gäller leveranser av sågade varor sker beställning av transport av både administra-
tör och produktionsansvarig på sågverket. Mellan dem finns en uppdelning beroende 
på vilken geografisk marknad kunden finns på. Uppdelningen är mer ett resultat av 
tillfälligheter (till exempel vem som svarat i telefon) och det har enligt utsago av ad-
ministratören ”fallit sig så”. Produktionschefen beskriver uppdelningen på samma sätt. 

Ekonomihantering 
Den ekonomiansvarige påpekar att han gärna skulle önska mer information om vilka 
skogsinköp som gjorts och kommer att göras, snabbare. Vidare önskar han mer kun-
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skap om offerter och anbud som cirkulerar inom företaget för att kunna parera likvidi-
tetssituationen vid företaget. 

8.1.3 Analys av snickeriföretaget 
Snickeriföretaget har under perioden för studien ökat sin produktionsvolym och ge-
nomfört större investeringar i produktionsutrustning. Andelen produktion som utförs 
av (förflyttats till) externa aktörer har också ökat under samma period. 

Genomförd verksamhetsdiagnos 
Vid verksamhetsdiagnos på snickeriföretaget har bland annat följande områden foku-
serats: organisationens samlade kapacitet och förmåga, strategi- och marknadsarbete 
samt organisationens rutiner och dess grad av formalisering. 
Förändringsbehov som framkommit och diskuterats är bland annat: 
! Bättre förmåga att kunna möta en ökad efterfrågan.181 
! Bättre kunna hantera offerter och inkommande kundorder (avseende tid, kvalitet 

i information etc.). 
! Mer omfattande arbete med strategier för segmentering av marknad, ut-

bud/sortiment och marknadskommunikation. 
! Bättre kommunicera sitt utbud till kunder. 
! Bättre spårbarhet av produkter i produktionsprocess (egen och andras). 
! Bättre dokumentation av uppdrag i roller (till exempel vem som bör göra vad) 

och rutiner. 
! Minskat personberoende i ledning, administration och produktionsplanering. 

Företagets mest centrala kunder svenska tillverkare av trähus. Försäljning via agenter 
till den tyska, danska och norska marknaden är också viktig. Företagets kunnande 
kring att införskaffa råvara med olika förädlingsgrad, konstruktion/beredning samt 
produktion är central för organisationen och dess konkurrenskraft. 
Flertalet av de affärer som snickeriföretaget gör bygger på företagets och deras pro-
dukters goda rykte. Kunder tar oftast kontakt – motsatsen är sällsynt: 

[…] kunderna söker upp oss får man säga, det är inte så mycket att du är ute och jagar kunder utan 
att det sprider sig helt enkelt att vi existerar och att vi gör bra produkter […]. (Sälja-
re/marknadsansvarig, Snickeriföretaget, oktober 1999) 

Snickeriföretaget har också flertalet goda och långa relationer med leverantörer. Lång-
variga och långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer är en mycket viktig 
del i företagets framgång. Att ha inköpsansvarig och produktionschefsrollerna hos en 
person är också en viktig del i den helhetssyn som företaget anser sig ha. De ser detta 
som typiskt för mindre företag och inte hållbart för större organisationer. Företaget 
värderar relationer med olika typer av kunder på skilda sätt. Husfabriker är enligt 
snickeriföretaget viktiga att ha långsiktiga relationer, god ekonomi, personkemi och 
geografisk närhet med. Vad gäller relationer med agenter för försäljning till export-

                                              
181 Främst administrativ och insatsvarurelaterad efter det att investeringar i produktionsutrustning gjorts. 
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marknader är betydelsen av den kortsiktiga ekonomiska vinningen tydligare. Relatio-
ner kommer att behandlas djupare i kapitel 10 och 11. 
Företagets verksamhet kännetecknas i mångt och mycket av det som händer i nuet och 
närtid. Strategiska frågor (till exempel utveckling av sortiment, marknadskommunika-
tion såsom material för marknadsföring, uppföljning) diskuteras, men hinns sällan med 
på grund av hög produktionsvolym. 
Snickeriföretaget påverkar aktörer i sin omgivning i påfallande hög utsträckning. I en 
intervju med delägaren som också är inköpare och produktionschef framkommer att en 
del av agerandet är ett led i utveckla organisationen: 

[…] jag ser väl allting egentligen som ett bygge som inte är färdigt... och här är vi inte på något vis 
färdiga med att bygga upp det här och få det här till att fungera. Men så ser jag väl allting som ett 
bygge ständigt och jämt. Det tror jag nästan att man måste göra […]. (Delägare/inköpare, Snickeri-
företaget, april 2000) 

Respondenten har stora insikter om hur den interna verksamheten och de skeenden 
som förekommer där, påverkar och påverkas av omgivningen i form av bland annat 
relationerna till sågverk, snickerimontör, måleri och hustillverkare. 

Snickeriföretagets IT-system och användning 
Den tekniska utrustningen för internt informationsutbyte är begränsad hos snickerifö-
retaget. Säljarna/ordermottagarna och konstruktörerna använder samma rit- och kon-
struktionsverktyg (CAD-system), men det finns ingen elektronisk överföring mellan 
dessa organisatoriska funktioner. Det finns även ett administrativt system för hantering 
av order-, lager- och fakturering (OLF). 

OLF-system 
I OLF-systemet registrerar administratören de sålda produkterna, dess egenskaper, le-
veranstid, -sätt och -villkor, leveransunderlag, kund och betalningsvillkor. Detta under 
stor tidspress eftersom underlag ofta är sena i förhållande till produktionsstart: 

[…] som vi ligger till nu så ligger vi ju väldigt sent med order, men säg dels så får vi in order väl-
digt sent från husfabrikerna för allting är ju så tight i tiden så att många gånger så får jag ju priori-
tera ordern […] så får jag en bunt så får jag kasta mig på den och registrera dem snabbt och få ut 
dem så fort som möjligt, oftast så är det ju. (Administratör, Snickeriföretaget, oktober 1999) 

Registrering av order från befintliga, återkommande, kunder tar mindre tid i anspråk 
än nya kunder, eftersom kunduppgifter (namn, faktura- och leveransadress, betal-
ningsvillkor) redan finns i systemet för de återkommande kunderna. 
OLF-systemet upplevs generellt som väl fungerande av dess flitigaste användare ad-
ministratören. OLF-systemet används också för att besvara frågor från kunder om pro-
dukters status. Denna status omfattar dock endast när produkten är planerad i produk-
tion och om den är levererad eller ej. Vid tidpunkten för studien fanns inte möjligheten 
att exempelvis spåra produktens status i olika produktionssteg. Detta kan vara ett pro-
blem i samtal med kunder om deras beställda produkter. Istället krävs att säljare går ut 
i fabriken och försöker se var produkten och dess ingående komponenter befinner sig i 
produktionsprocessen. Ibland kan också administratören besvara denna typ av frågor 
direkt i telefon utifrån sitt minne. Visioner om framtida IT-stöd för spårbarhet finns: 
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[…] så småningom så ska vi installera ett system här med datorer, där varje person istället för att 
skriva på sin lista som går ut, nu har jag gjort den [produkten] så sätter han ett kryss i datorn […] 
det ska vara ett nätverk, det är sammankopplat då kan jag gå in och titta på precis på var varje de-
talj befinner sig. (Säljare/marknadsansvarig, Snickeriföretaget, oktober 1999) 

Utifrån OLF-systemet levererar administratören listor avseende kommande produk-
tion, så kallade veckolistor. Veckolistor utifrån OLF-systemets lagrade data förekom-
mer i olika varianter beroende på målgrupp i företaget. En variant av veckolista skick-
as till avdelningen för utlastning. Listan utgör ett viktigt underlag i planeringen av ut-
lastning för perioder mellan en och en halv vecka till två veckor i förväg. 
Vid leverans meddelar sedan personal från utlastning att produkten har lämnat företa-
get och administratören genererar faktura utefter den information som finns kring pro-
dukt och kund i systemet. Personal vid utlastningsenheten använder OLF-systemet för 
att skriva ut fraktsedlar till aktuella produkter. Delar i systemet avseende produkter i 
arbete, mellanlager eller färdigvarulager används ej, bland annat därför att snickerifö-
retaget inte har några artikelnummer. Råmaterial och halvfabrikat finns ej heller regi-
strerat i något system, utan finns direkt synligt i fabrikslokalen. Produktvarianterna 
som helhet har istället namngivits, men varken dessa eller ingående komponenter åter-
finns i OLF-systemet. Detta har inte prioriterats eller setts som särskilt nödvändigt. 

CAD-system 
I konstruktions- och beredningsarbetet används ett CAD-system. Ritningar kan sparas 
för vissa konstruktioner och återanvändas för återkommande produkter. Ändringshan-
tering är dock inte helt tillfredsställande vid användningen av detta system. I det fall 
säljare efter ursprunglig konstruktion ändrar mått eller andra specifikationer efter kun-
dens önskemål lagras inte detta i systemet. Denna typ av justeringar görs endast på 
ritningen (på papper) direkt. 
CAD-systemet har i olika versioner använts av snickeriföretaget sedan mitten av 1980-
talet. CAD-systemet anser ha en relativt god basfunktionalitet, trots att ändringar 
ibland är svåra att få igenom snabbt samtidigt som konstruktörerna beskriver att de får 
”lura programmet” emellanåt för att erhålla önskad utformning på produkter. Ett motiv 
som anges av en konstruktör till att ändringar i program är svåra att få igenom är att 
leverantören är tysk och endast talar tyska, vilket konstruktörerna inte anser sig be-
härska tillräckligt för att formulera sina krav på ett tydligt sätt. Ett annat problem som 
anges är att leverantören glömmer vad företrädare för snickeriföretaget begärt för änd-
ringar i program. Vad gäller att ”lura programmet” som nämndes ovan beskrivs detta 
på följande sätt som svar på frågan om hur god funktionalitet systemet har: 

Nej, programmet är ju många fel i så att vi får sitta och lura programmet. 
Lura, hur menar du då? 
Ja, vi får väl göra så som inte är tänkt att vi ska göra. (Konstruktör, snickeriföretaget, oktober 1999)

Med detta menar konstruktören att de går utanför vissa intervall för mått i olika kom-
ponenter i produkten som programmet har parametrar för att bevaka. Vid olika, särskilt 
avancerade produkter, tvingas också konstruktörerna dela upp dem i olika produkter 
för att systemet skall kunna hantera dessa. De ”fel” hos applikationen konstruktören 
beskriver tolkar jag som kollisioner mellan en önskad produktions- eller verksamhets-
logik och en reglerad systemlogik. Den senare implementerad av systemutvecklaren. 
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Användning av Internetbaserat system 
Företaget använder Internet för att exponera sin verksamhet och ett urval av sina pro-
dukter. På företagets hemsida finns produkter, varianter och träslag angivna tillsam-
mans med en organisationsbeskrivning och möjlighet att komma i kontakt med företa-
get via formulär via e-post. 

Koordination och kommunikation kring inköp och produktion 
Nedan fokuseras vissa aktiviteter (koordination och kommunikation) kring inköp och 
produktion inom snickeriföretaget. 

Inköp – tydligt behov och enkel process 
Inköpsbehovet vid företaget framgår tydligt, enligt inköparen. Lagret finns synligt mitt 
i produktionen – alla kan se tydligt vad som behöver köpas in. Inköpsbehovet utgår 
också från de veckolistor över kommande produktion som sammanställs. Om mindre 
vanliga träslag skall användas i produktion, görs kontroller av tillgänglighet redan vid 
offertförfarande. Det fattas aldrig material på företaget och det är hög omsättning på 
lagret, enligt inköparen. 
Vid inköp av produkter räcker det ofta med ett par dagars framförhållning både till 
sågverket och till den importör/grossist av trävaror snickeriföretaget ofta gör affärer 
med. För kommunikation mellan snickeriföretag och sågverk, se avsnitt 10.3. 

Planering av produktion 
Snickeriföretagets produktion är styrd av inkommande kundorder. På grund av att pro-
dukternas utformning är skräddarsydd för att ingå i olika typer av hus ses detta som det 
enda möjliga alternativet. Endast vissa ingående standardkomponenter i produkten kan 
tillverkas innan specifika kundorder. 
Produktionsplaner görs synliga och uppdateras på en whiteboardtavla stående på gol-
vet utanför säljarnas kontor. Tavlan är tillgänglig och synlig för alla i företaget. Tavlan 
innehåller leveransvecka och antal inplanerade produkter. Antalet möjliga produkter 
att planera in på en och samma vecka är känd av de aktörer som nyttjar informationen 
på tavlan mest (VD, säljare och produktionsansvarig/inköpare). Samtliga säljare plane-
rar in sina sålda produkter, baserade på fullständiga eller inte fullständiga order, på 
denna tavla. En fråga som uppkom var vad som sker när en viss veckas volym är fylld, 
men säljaren ändå lovat kunden leverans en viss vecka: 

Det är en lite känslig fråga […] ofta så blir det ju lite för många [produkter] någon vecka, egentli-
gen när det är 105 så ska man ju inte föra på någon mer, men sedan kanske det är ... det förekom-
mer ju trots allt att någon har missat att beställa [en produkt] åt någon viktigare kund och då vill 
man givetvis hjälpa den. Då tittar man [...] och då kan det kanske trolla fram den [produkten] till 
en senare produktionsvecka. (Säljare/marknadsansvarig, Snickeriföretaget, oktober 1999) 

Med ”viktigare kunder” här menas ofta återkommande kunder, där snickeriföretaget är 
ensamleverantör. Det påtalas också att det inte får bli en vana att lova optimistiska le-
veranstider till kunder, utan det är viktigt att vara uppriktig och realistisk. Produk-
tionsplanens effekter i företaget på operativ nivå utgörs av de ritningar som lämnas ut 
till konstruktörer och sedan lämnas till produktion. Veckolistan, vilken tidigare 
nämnts, är också en del i den operativa planeringen. Veckolistan innehåller informa-
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tion om antalet produkter aktuell vecka, leveransvecka, träslag samt ytbehandling. 
Konstruktionens komplexitet eller återkommande utformning anges ej. 

Tidsbuffert i planering av produktion 
Eftersom produktionsvolymen är hög hos snickeriföretaget och att de använder mycket 
av den kraft som finns tillgänglig i både produktionsutrustning och -personal är tids-
marginalerna i produktionen små. De anser sig ha för hög orderingång. För att reduce-
ra risken för försenade leveranser har en veckas buffert (produktionsvecka jämfört 
med leveransvecka) lagts in: 

[…] det är bättre att de sätter en vecka innan [produkten] och huset ska gå för att vi ligger lite tajt 
för tillfället och det sparar massor av problem att man ska ut och jaga och springa och försöka att 
pressa fram en [produkt] till sist, har vi då en vecka så flyter det lite mer smidigt. […] det blir au-
tomatiskt försenat, då stämmer det ganska bra. (Säljare/marknadsansvarig, Snickeriföretaget, ok-
tober 1999) 

Den skapade tidsbufferten ger en av säljaren upplevd ökad handlingsfrihet182 samt att 
risken för att ge kunden negativa budskap reduceras: 

Det sparar en massa arbete egentligen – en massa telefonsamtal. Skulle någonting hända, någon 
detalj som går sönder och vi får börja producera på nytt då behöver inte jag lyfta på telefonen och 
ringa och de [kunden] behöver inte bli oroliga eller förstöra sin leverans heller utan det fungerar 
ändå. (Säljare/marknadsansvarig, Snickeriföretaget, oktober 1999) 

Tidsbufferten ses som en egen säkerhetsmarginal (att hålla kunder nöjda). Denna tids-
buffert gäller dock inte för leveranser till samtliga kunder. ”Leveransvecka” har där-
med olika betydelse beroende på aktuell kund. 

Expressorder i produktion 
Under särskilda omständigheter är det möjligt att gå förbi produktionsplanen på tavlan 
och få en särskilt kort ledtid i produktion (kallas expressorder). Dessa order avser säl-
lan hela produkter, utan endast delkomponenter. Detta beslut tas gemensamt mellan 
säljare och produktionsansvarig med vetskapen kring att dessa beslut stör produktio-
nen. Emellertid anses dessa störningar ha ett mindre värde jämfört det goda rykte dessa 
undantag ger företaget ur kundens perspektiv. 

Flexibilitet och arbetsdelning i produktion 
Överlag uppfattar snickeriföretaget sig som en flexibel leverantör, liksom synen på 
deras utbud av produkter. Ibland hindras dock denna höga flexibilitet av invanda 
mönster för bland annat arbetsdelning i delar av produktionen. 

Dialog mellan produktionspersonal och säljare 
Dialogen mellan säljare och produktionspersonal kring produkters utformning och 
produktion avser bland annat hur olika typer av produkter går att tillverka. Genom det-
ta får säljare återmatning på utformningen av produkter. Denna återmatning är ofta av 
negativ karaktär och innebär inte sällan synpunkter på att produkterna inte är tillräck-
ligt monterings- och produktionsvänliga. Enligt säljaren kan detta ha två orsaker, kun-
den önskar en viss utformning på sin produkt som tillgodosetts eller att säljaren ”tänkt 
                                              
182 Den utökade handlingsfriheten förefaller endast ges åt säljaren som skapar tidsbufferten, inte åt personer i produktionen. 
Säljaren gör det för att kunna uppfylla kunders krav på leveranstid. 
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fel”. Vid behov kontrollerar säljaren direkt (innan konstruktion) med produktionsper-
sonal om vissa kundönskemål är möjliga att uppfylla. Han föredrar denna kommunika-
tion, framför att sälja och ”plötsligt sitta med problemet i efterhand”. 

Kunders påverkan på produktion 
Hög grad av kundpåverkan på utformning av produkten ökar sannolikheten för fel i 
konstruktion och produktion. Förekommer omfattande specifika krav från kunder bry-
ter detta mot uppfattning av standard samt den rutinmässiga hanteringen av det: 

Risken för fel ökar alltid när kunderna styr för att […] risken är att det blir så många punkter på 
ritningarna […] står det att det är en [viss variant] då vet alla vad som ska göras. Ska du börja 
skriva att [komponenterna] ska se ut så […] är väldigt mycket text då ökar ju risken givetvis för 
fel. (Säljare/marknadsansvarig, Snickeriföretaget, oktober 1999) 

Konstruktion/beredning av produkter för produktion 
Länken mellan säljare och produktion utgörs av två konstruktörer. Konstruktörer som i 
huvudsak bereder produkter för att passa produktionsutrustning. En viktig uppgift är 
att med hjälp av CAD-applikationer generera styrkoder för NC-maskiner för bland 
annat figursågning, borrning och fräsning. Konstruktionstiden varierar mellan 15 mi-
nuter och två arbetsdagar beroende på komplexitet och om produkten är återkomman-
de. En genomsnittlig konstruktion uppskattas kräva cirka 50 minuter vid dator. 
För återkommande produkttyper arkiverar konstruktörerna ritningar med av dem be-
nämnda ”CNC-nummer” i pärmar. När sedan kunden beställer återkommande produk-
ter, och konstruktörer samtidigt känner igen dessa, används koderna igen för att spara 
tid. Dessa CNC-nummer används också av produktionspersonal och särskilt av opera-
törer vid NC-maskiner för att identifiera och hämta konstruktioner för produktion. Rit-
ningsmått projiceras sedan på trä med laser för sågning, fräsning och borrning. 
Tidsbesparingen är som nämnts beroende av konstruktörens förmåga att känna igen 
produktvarianter. Igenkänningen baseras på mått och kundnamn. Uppdelningen mellan 
de båda konstruktörerna är att de i första hand arbetar med olika kunders beställda 
produkter. Därutöver tar den som har tid konstruktionen och beredningen. 
Konstruktörernas arbetsordning styrs bland annat av den veckolista som distribueras 
från administrationen. Inom en viss produktionsvecka kan sedan konstruktörerna prio-
ritera arbetsordning efter egen logik. Denna logik går ibland ut på att först bereda 
standardprodukter (återkommande konstruktioner) före mer komplexa och mer sällan 
förekommande produkter. 

Operativ produktion – särskilt operation av NC-maskin 
En intervjuad NC-operatör i produktionen ser produktionschefen som sin chef, trots att 
det finns förmän i produktion. Detta är ett exempel på den direkta styrning produk-
tionschefen har på produktionspersonalen. 
Operatören samverkar mycket med personer före och efter det produktionssteg där han 
själv finns. Personer direkt före produktionskedjan levererar råmaterial för produkter 
som skall produceras. Personer i produktionsstegen efter NC-maskiner förädlar pro-
dukten vidare och är i sin tur beroende av vad som produceras i aktuellt produktions-
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steg. Samverkan med personer i operatörens direkta omgivning, särskilt före i produk-
tionskedjan, och kvaliteten på samverkan betonas särskilt: 

Det gäller att få ett bra samarbete med honom som man jobbar ihop med, alltså han på limningen 
[…] vi vet ju vad vi ska köra i stort sett för det han får fram det ska vi ju [producera]. (NC-
operatör, Snickeriföretaget, oktober 1999) 

Kontakter med efterföljande aktörer styrs mest av de fall då de upptäcker kvalitetsbris-
ter i det material som kommer från NC-maskinen. 
Operatören upplever att den ordning som produkterna passerar NC-maskinerna be-
stäms av konstruktörerna. NC-operatören är helt beroende av de styrkoder som levere-
ras av konstruktörerna. Operatören har ingen möjlighet att direkt registrera dessa styr-
koder i NC-maskiner. Veckolistan är gällande enligt operatören – så länge ingen ex-
pressorder är aktuell. I det fall flera expressorder förekommer samtidigt finns ingen 
fastställd ordning mellan dessa. För NC-operatören är arbetsmomenten desamma oav-
sett om beställningen är genererad via ordinarie veckolista eller expressorder. Endast 
prioritering skiljer. Veckolistan behöver inte följa en kalendervecka: 

Får du den [veckolistan] på måndagen eller hur ser det ut? 
Nej, utan veckan kan ju börja mitt i, en tisdag kan en vecka ... så man får röra om lite i veckorna. 
(NC-operatör, Snickeriföretaget, oktober 1999) 

Detta beror emellertid inte på distributionstidpunkten för listor, utan status för det fak-
tiska arbetet i produktion. 
En fördelning mellan olika komponenter i produkten till två olika NC-maskiner utförs 
av två operatörer. Eftersom dessa två maskiner i vissa avseenden har olika prestanda är 
fördelningen av produkter ibland given. I de fall båda maskinerna klarar av operatio-
nerna för aktuella produkter brukar operatörerna fördela arbetet mellan maskinerna 
utifrån komponentslag i produkten. 
NC-operatören diskuterar inte kunduppfattningar eller leveransprecision med kolleger 
eller överordnade. Vid diskussion med operatören om hur viktigt leveransdatum var i 
hans arbete framkom att leveranser till återkommande kunder var högst prioriterade. 

Utlastning av produkter 
Paketering och utlastning är de sista aktiviteterna innan företagets produkter transpor-
teras till kunder. Emellanåt saknas produkter när personal på utlastningen skall pakete-
ra desamma. I dessa fall söker en person på utlastningsenheten efter produkterna hos 
måleriet eller tidigare produktionssteg i snickeriföretaget. Sökningen efter information 
om produktens status i produktion sker på följande sätt: 

Ja, det är ju typ om vi har leveranser som till exempel idag så har vi till [en hustillverkare] och när 
vi inte har alla [produkter] ute hos oss då måste vi kolla hos dem [måleriet eller tidigare interna 
produktionssteg] var vi ligger någonstans. 
[Produkter] som ska gå iväg idag? 
Ja, precis […] Men som idag så har vi leverans och det fattas […] jag tror att det är fem [produk-
ter] och då blir det ju att kolla med dem. (Packare/utlastare, Snickeriföretaget, april 2000) 

Information skaffas med andra ord ofta genom att se efter var de aktuella produkterna 
befinner sig och/eller fråga personal i tidigare produktionssteg (skaffa sig förutsätt-
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ningsinformation), inom företaget eller hos måleriet. Citatet ovan visar också den 
tidsmarginal som finns mellan produktion och packning/utlastning. 
Olika komponenter i produkten kan anlända till utlastningsenheten vid olika tidpunk-
ter. Att förpacka en produkt innebär därmed också att se till att de olika komponenter-
na till en specifik produkt möts. Vissa av produkterna sätts samman vid utlastningsen-
heten. Detta görs av personal anställda vid snickerimontören (se avsnitt 7.3.3). De pro-
dukter som skall sättas samman är märkta med en viss kod och ställs åt sidan för sena-
re sammansättning. 
Förpackningsmaterial, -volym och -sätt anpassas efter det transportsätt kunden valt. 
Arbetet med att förpacka och lasta ut produkter upplevs också som stressande och 
tidskritiskt. En av anledningarna till detta är att detta steg i är det sista i produktionen 
och tenderar att få ont om tid eftersom tidigare produktionssteg är försenade i förhål-
lande till utlastningstidpunkt. Vid samtidig leverans av ett flertal produkter till en kund 
kan företaget välja att göra delleveranser och således efter överenskommelse med 
kunden flytta fram mindre tidskritiska leveranser. 

Kommunikation och koordination kring administration och försäljning 
Administrativa aktiviteter i företaget är i stor utsträckning koncentrerade till två admi-
nistratörer, en heltids- och en deltidsanställd. Den heltidsanställda, intervjuade admi-
nistratören sköter bland annat orderregistrering, sammanställning av konstruktionsun-
derlag, fakturering, vissa andra ekonomiska transaktioner (redovisning, inbetalning av 
moms och arbetsgivaravgifter), framtagning av ekonomisk veckorapport samt telefon-
växel. Den deltidsanställda administratören hanterar löner och viss arkivering. Upprät-
tande av bokslut är en tjänst som köps av en extern revisor. 

Erfarenhetsbaserade och framväxta administrativa processer 
De administrativa rutinerna är i hög utsträckning erfarenhetsbaserade och av framväx-
ande karaktär över tid. Rutinerna är ofta relaterade till enskilda individer: 

[…] man bildar ju sina egna rutiner för att se om det fungerar eller inte. […] då har man hunnit att 
göra misstagen under den tiden och upptäcker att det här funkar inte, utan jag måste göra så här. 
(Administratör, Snickeriföretaget, oktober 1999) 

Det höga personberoendet i administration bland annat gällande registrering av order 
och sammanställning av produktionsunderlag visas också i följande citat: 

Jag har varit borta en och en halv dag på de sista fem åren, tack och lov så är jag rätt frisk, men då 
sa [en av delägarna] att det var tur att du kom tillbaka för nu höll fabriken på att stanna. (Admi-
nistratör, Snickeriföretaget, oktober 1999) 

Rutiner för konstruktion är i hög utsträckning också bundna vid enskilda personer, 
snarare än nedtecknade och formella rutiner eller system. Detta beskrivs av en kon-
struktör som att ”det är vårt huvud som är rutiner”. 

Ekonomisk uppföljning 
Olika typer av ekonomisk uppföljning är något som är önskvärt enligt administratören, 
men svårt att få tid för att göra. Ett antal rapporter för uppföljning skapas dock för le-
vererade produkter och som underlag för budgetarbete. En sådan rapport är dagrapport 
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som inkluderar produkter som levererats föregående dag. Dagrapporten distribueras till 
säljare, utlastningsansvarig och delägare för uppföljning. 

Kännedom om prioriteringar 
Administratören uttrycker osäkerhet kring följande stegs prioriteringsordning utifrån 
de order som hon registrerat och skapat underlag till: 

Ja sedan vet jag inte vilken ordning som det går det vet jag inte. […] de ska nog ta efter utlast-
ningsdatumordning, men jag vet inte riktigt hur de gör – men i möjligaste mån försöker de att göra 
så. (Administratör, Snickeriföretaget, oktober 1999) 

Administratörens bild av prioritering är också att ordning beror på vilken specifik kund 
det är eller typ av kund. Fasta leveranser till återkommande, större kunder prioriteras 
högst, bland annat därför att de hämtas av kunden vid avtalade tider (jämför med NC-
operatör ovan). Produkter till privatkunder tenderar att bli framflyttade i tiden. Vad 
gäller prioriteringen av order uppfattar administratören att kundens aktivitet och ”röst-
volym” också påverkar produktionsordning; ”den som skriker högst får först”. 

Försäljning 
Fyra personer hanterar försäljning i företaget. Dessa tar emot förfrågningar från kun-
der. Förfrågningarna kan vara av mycket varierande omfattning och kvalitet; allt från 
telefax och telefonsamtal och vaga uppfattningar om önskad produkt, till ritningar över 
önskad produkt med exakta angivelser av mått, träslag och annan utformning. Ofta 
uttrycker hustillverkare och agenter sina krav på ett mer precist sätt än aktörer från 
byggmaterialhandel och privatkunder. Med husfabriker finns också ramavtal gällande 
bland annat priser, vilket också gör att beställningar från dem snarare är att betrakta 
som avrop. Här finns därmed en stor variation i vilken omfattning och hur kunden ut-
trycker sina krav. Det finns ambition att minska variationen: 

Man försöker givetvis lära dem hur man själv vill ha det för att underlätta arbetet, men de flesta 
går ju väldigt bra, men givetvis finns det en del som har väldigt svårt att lära också. (Sälja-
re/marknadsansvarig, Snickeriföretaget, oktober 1999) 

Många olika kundkategorier kan vända sig till företaget för att köpa deras produkter: 
Ja, vem som helst kan egentligen köpa och det kan man ju ibland tycka vara en svaghet men det är 
ganska så svårt att dela in folk i olika grupper också. Vem ska man sälja till och vem ska man inte 
sälja till? (Säljare/marknadsansvarig, Snickeriföretaget, oktober 1999) 

Husfabriker och utländska agenter är de två största kundgrupperna, där de förstnämnda 
svarar för knappt 80 procent av företagets totala försäljning. Byggmaterialhandeln står 
för cirka 15 procent. Till detta kommer gruppen privatkunder som uppgår till cirka 5 
procent av omsättningen. Ibland kan en och samma kund förekomma i fler kategorier, 
vilket kan vara problematiskt för snickeriföretaget. Exempelvis kan en kund begära 
offert i rollen som huskund (via en hustillverkare), som kund till byggmaterialhandeln 
(via byggmaterialhandeln) samt som direktkund (direkt förfrågan till snickeriföreta-
get). Kunden kan därmed mötas av olika priser och villkor beroende på vilken mark-
nadskanal hon/han väljer. Vid dessa tillfällen kan företaget konkurrera med sina egna 
affärspartners och man uppfattar att så inte bör ske. Paradoxalt nog har företaget dock 
god vinstmarginal vid försäljning direkt till kunder (privatkonsumenter). 
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Säljare vid snickeriföretaget utför planritning utifrån kundens önskemål. Konstruktörer 
utgår sedan från denna planritning, sätter detaljmått och gör en beredning (se tidigare 
beskrivning). Skillnaden mellan säljarens och konstruktörens arbete är bland annat 
mindre justeringar (till exempel av avstånd mellan olika detaljer i produkten) 
konstruktören utför i sitt arbete med stöd av CAD-systemet för att passa NC-maskiner. 
Säljarna på snickeriföretaget jämnar ut den egna arbetsbelastningen med övertid för att 
hinna få fram underlag för konstruktion i tid för produktion (vid tidsbrist) och tid för 
att hantera de offertförfrågningar som väntar på att behandlas (vid överskott på tid). 
Fördelningen av arbetsuppgifter mellan säljare sker bland annat utifrån den uppdelning 
av olika kunder och/eller marknader som finns. Därutöver kan det finnas ärenden som 
mer av slump hamnar hos en säljare (till exempel telefonsamtal från byggmaterialhan-
deln eller direktkund som råkar besvaras av en viss person). Fördelning av arbetsupp-
gifter kan också ske informellt: 

[…] vi pratar väldigt mycket, vi är ju väldigt tätt inpå varandra hela tiden så det förekommer dis-
kussioner dagligen om olika saker och det underlättar ju givetvis och man frågar ”Hur går det?”, 
”När är du klar med din vecka?”, ”Är det något jag kan hjälpa dig med?”. (Sälja-
re/marknadsansvarig, Snickeriföretaget, oktober 1999) 

Säljarna samverkar också för att reducera risken för felaktiga underlag till konstruktion 
och produktion genom att granska varandras ritningar. 
Vid de tillfällen återmatning från kunder förekommer handlar det ofta om uttryck för 
missnöje, till exempel olika typer av reklamationer. Reklamationer är dock väldigt 
sällsynta enligt respondenterna. Att kunder direkt uttrycker att de är nöjda med levere-
rade produkter är mer sällsynt. Snickeriföretaget söker inte själva, även om de anser 
det intressant, systematiskt svar på hur nöjda huskunderna (brukarna av produkten) är. 

8.1.4 Analys av hustillverkaren 
Hustillverkaren har ökat sin försäljnings- och produktionsvolym under studerad tidspe-
riod. Fler försäljningskontor har också öppnats. Konstruktionsarbete (val av kompo-
nenter och material) har standardiserats samtidigt som produktionsprocessen föränd-
rats från mer hantverksmässig till mer industriell dylik. 
Företagets största marknad för trähus är Tyskland. En annan stor marknad är den 
svenska. Företagets marknadsrelation skiljer sig åt markant beroende på region. I 
Tyskland säljs alla hus från hustillverkaren via fristående återförsäljare; agenter. På 
den tyska marknaden har hustillverkaren normalt inga direktkontakter med huskunden 
(brukaren). För den svenska marknaden förekommer olika marknadskanaler; via egna 
säljare i landet och via fristående återförsäljare. Vad gäller de svenska huskunderna 
förekommer det ofta att hustillverkaren har direktkontakt med dem i något skede av 
sälj-, tillverknings- och leveransprocessen. Den leveransomfattning husaffärerna har 
skiljer sig också normalt åt mellan dessa två viktiga marknader. Till den tyska mark-
naden levereras sällan kompletta hus, utan istället ofta stommar till hus. Exempelvis 
VVS-artiklar, fönster, inner- och ytterdörrar, kök beställs ofta av en lokal återförsäljare 
via inhemska leverantörer. Till kunder på den svenska marknaden är tidigare uppräk-
nade produkter ofta inkluderade, vilket ger leveranser av hus med högre ordervärde. 
Företaget arbetar med att i hög uträckning tillverka hus som motsvarar kunders öns-
kemål. Detta resulterar både i en mängd möjligheter för företaget, men också utma-
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ningar både i egen verksamhet och i samverkan med kunder och leverantörer. Företa-
gets arkitekt uttrycker affärsidé och inriktning i termer av att de är ”väldigt lyhörda för 
kundernas önskemål” och att han själv är aktiv i att ta fram attraktiva produkter. 
Att ha ett klart och tydligt varumärke, liksom attraktiva, funktionsdugliga hus med bra 
planlösningar är viktigt för företaget. De har en välutvecklad och genomtänkt varu-
märkesstrategi, med fokusering av kärnvärden, god kompetens och profil. Varumärket 
ses också som en viktig del i den stolthet som vissa av de intervjuade betonar att arbeta 
vid företaget, oavsett om man arbetar i produktion, konstruktion eller som säljare. 
Denna stolthet sägs också bidra till en känsla av att ”alla jobbar åt samma håll”. 

Genomförd verksamhetsdiagnos 
Vid en genomförd verksamhetsdiagnos på företaget under hösten 1999 och våren 2000 
har följande förändringsbehov framkommit: 
! Förstärkta rutiner/mer standardiserade arbetssätt för konstruktion, administra-

tion och försäljning. 
! Ökad dialog mellan olika enheter, med återmatning och IT-system. 
! Förbättrad informationshantering (till exempel för hantering, lagring av kund-

uppgifter, åtaganden och löften gällande befintliga kunder samt förfrågningar 
från potentiella kunder). 

! Ökad medvetenhet (hos bland annat konstruktörer och säljare) kring förutsätt-
ningar och konsekvenser (exempelvis ekonomiska, produktionskomplexitet, 
tidsmässiga, logistiska) av produktanpassning till specifika kunder jämfört med 
standardisering av hus. 

! Minskat personberoende avseende bland annat konstruktionsledning och ansvar 
för svenska marknaden. Kunskap och erfarenhet ofta särskilt personbunden och 
otillräckligt institutionaliserade i organisatoriska rutiner/standardiserade arbets-
sätt (se relation till första punkten, ovan). 

Behoven är återförda i seminarium till hustillverkaren och verifierade, efter granskning 
och diskussion. 
Under våren 2000 genomfördes förändringar i produktion hos hustillverkaren, vilket 
delvis nämndes initialt. Produktionslinjer blev tydligare, liksom arbetsdelning. Detta 
genomfördes delvis för att kunna rekrytera mindre erfaren personal och försöka nå en 
högre produktivitet och effektivitet. Grupper med ansvar för bland annat finplanering 
innehållande arbetande förmän i produktion växte också fram. 
Perioden från sommaren 1999 till år 2000 beskrivs av VD på följande sätt: 

Stressen ökar, möjligheterna ökar [...] bollarna i luften har ökat, det känns som det speedas upp sa-
ker och ting på ett helt annat sätt. (VD, hustillverkaren, mars 2000) 

För litet tid för utarbeta planer och att hinna tänka i mer strategiska termer är ett fak-
tum enligt VD för hustillverkaren. I de fall personer i företaget har utrymme för att 
tänka strategiskt så upplever de att det är svårt att hinna med att följa upp – detta ger 
upphov till viss uppgivenhet. En direkt orsak till tidsbrist och –press är produktionsök-
ningar och etablering av nya säljkontor. Det sistnämnda har minskat ledningens tid vid 
huvudkontoret. VD ser att han befinner sig för lite på huvudkontoret för att kunna del-
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ge synpunkter och kunna motivera på ett tillfredsställande sätt. Möjligheten att det inte 
beror på låg närvaro, utan på bristande delegering nämns. Personlig ledarstil nämns 
också i och med att VD ser sig som ”ledande genom närvaro av personlighet”. 
Likt de andra verksamhetsdiagnoserna ligger denna, förutom att resultera i behoven 
ovan, tillsammans med intervjuer till grund för förståelse av verksamhetens logik. 

Hustillverkarens IT-system och användning 
Vid samtal med IT-ansvarig hos hustillverkaren målas en översikt av företagets IT-
system upp. Den IT-ansvarige gör vid beskrivningen av företagets system också en 
markering av vald strategi för system jämfört med alternativa dylika: 

Vi tror inte på stora system för att hålla koll på allt inom [företaget], vi har inte den produktionsvo-
lymen att det skulle löna sig. Med strax över 200 hus om året så har vi en volym som går att hante-
ra manuellt. Därmed inte sagt att det inte finns några fördelar alls med till exempel ett orderhanter-
ingssystem. På plussidan så skulle säkerligen antalet reklamationer minska och antalet fel i hanter-
ingen av ordern internt skulle gå ner. Men baksidan är minskad flexibilitet, något som skulle vara 
väldigt svårt att införa på [företaget], då det är lite av vår affärsidé. (IT-ansvarig/konstruktör, hus-
tillverkaren, juni 2000 [via e-post]) 

Andra potentiella nackdelar som betonas vid anskaffning av ett större samlat system är 
höga investeringskostnader i mjukvara och utbildning samt initialt produktionsbortfall. 

CAD-system 
Vid konstruktion av hus använder företaget ett flertal applikationer. För de flesta kon-
struktionsaktiviteterna används AutoCAD Release 12 – ett CAD-system som också 
används inom andra branscher. CAD-systemet används också av arkitekten. Under 
hösten 2000 har konstruktionsavdelningen infört AutoCAD ADT (Architectural Desk-
top). Det nya systemet anses ge en positiv påverkan på både produktivitet och samti-
digt gynna arbetsglädjen bland konstruktörer. Hustillverkaren har gjort vissa anpass-
ningar för att applikationen skall passa sin verksamhet. Den nya applikationen har ett 
grafiskt användargränssnitt (tidigare delvis textbaserat). Systemet erbjuder bättre funk-
tionalitet vad gäller ritning av olika objekt än tidigare. Den största vinsten finns i den 
nya applikationens möjlighet att samverka med andra applikationer för konstruktion. 
RoofCon (nedan) är ett sådant exempel. Denna samverkan ger möjligheten att flytta 
filer (data) från RoofCon till AutoCAD ADT. Tidigare var detta krångligt enligt den 
IT-ansvarige konstruktören. Samverkansmöjligheten finns också med kontorsapplika-
tioner såsom Microsoft Excel och Word. Tidigare fördes värden över från ritningen 
manuellt till Excel. Detta var tidskrävande och fel uppstod ofta. 
Företagets VD ser vikten av att alla konstruktörer lär sig att arbeta på samma sätt. Au-
toCAD ger dock enligt honom stora frihetsgrader i vilket arbetssätt som kan användas. 
För att inte hamna i situationen att konstruktion görs på flera olika sätt anser han där-
för att beslutet att satsa på utbildning i användning av applikationen var viktigt. Ut-
bildningen har tillsammans med regler för användning gynnat möjligheten till att få ett 
enhetligt arbetssätt bland konstruktörerna enligt honom. 
Konstruktörerna använder kompletterande applikationer från andra tillverkare för spe-
cialtillämpningar såsom beräkningar för takstolar (TrussCon och RoofCon från Con-
sultec) och ritning av kök. Utbyte av filer med ritningar med återförsäljare på tyska 
marknaden förekommer; ibland med formatproblem (ses som övergående). 
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Kommunikation mellan konstruktion och produktion 
Inget utbyte med hjälp av IT-system sker mellan konstruktionsavdelningen och pro-
duktion. Detta beskrivs av konstruktionschefen på följande sätt: 

I stort sett handlar det om ritningar och skrivna instruktioner. Vi har ingenting, det finns ingen da-
tamaskin ute i produktionen någonstans – så vi överför ingen information den vägen än så länge, 
men det ligger ju någonstans i framtiden att vi ska göra detta utan det är via ritningar och skriven 
information och muntlig. (Konstruktionschef, hustillverkaren, oktober 1999) 

Ekonomisystem 
På ekonomiavdelningen används ett system som heter WinGARP. Systemet beskrivs 
som ”ett litet och enkelt system som klarar nästan allt som har med pengar att göra”. 
De komponenter i systemet som används vid studietillfället är främst bokföring, eko-
nomi, lön, olika typer av betalningar samt arbetstidsrapportering för alla anställda (vil-
ket beskrivs som att: ”vi stämplar rakt in i bokföringen när vi kommer och går”). 
Arbetad tid per hus hanteras också i WinGARP, vilket är det närmaste företaget kom-
mer ett orderhanteringssystem enligt dem själva. Systemet har möjlighet att stödja ma-
terial- och produktionsstyrning samt fler order, lager och faktureringsfunktioner och 
anses därför i framtiden komma att kunna anta rollen som orderhanteringssystem. 

Internetbaserade system 
Företaget använder Internet för att exponera både sig som företag och sina produkter. 
Hela utbudet av så kallade kataloghus finns att tillgå på företagets hemsida på Internet. 
Att visa sitt produktutbud på Internet är valt av flera skäl. Att nå nya målgrupper via 
ett ökande medium är ett. Att minska tryck- och distributionskostnader för kataloger 
tillverkade av papper en annan. Företaget får också många intresseanmälningar från 
potentiella kunder via sin hemsida. Dessa intresseanmälningar lagras i en databas, vars 
data är underlag för massutskick till potentiella huskunder. Användningen av e-post 
ses också som en möjlighet att hålla ”rätt distans till kunderna utan att bli överöst” en-
ligt VD. Samtidigt har e-post blivit ett vardagligt medium för att kommunicera med 
potentiella och befintliga kunder om priser, beskrivningar och avtal. VD beskriver att 
han i sitt eget arbete och kontakt med huskunder kommunicerar priser, beskrivningar 
och avtal via e-post. Kommunikationen har också ändrat karaktär över tid enligt VD: 

[…] E-mailen har blivit inte bara social längre, utan också pang på rödbetan. I vissa affärsuppgö-
relser […] skickar man över avtalsförslagen på mailen och beskrivningar och allt. (VD, Hustill-
verkaren, mars, 2000) 

Övriga system 
För kapitaltransaktioner (företrädesvis fakturabetalning) används bankers och girocen-
tralers applikationer, med viss integration med WinGARP som beskrivits ovan. För att 
utarbeta produkt-/huskalkyler samt andra kalkyler och ordinär kontorsanvändning an-
vänds Officepaketet från Microsoft. En infrastruktur för e-posthantering finns också. 
Den IT-ansvarige redovisar sin syn på företagets IT-system på följande sätt: 

Som ni ser så finns det inte några IT-system i egentlig bemärkelse, utan det mesta körs manuellt. 
Det närmsta vi kommer är WinGARP. (IT-ansvarig/konstruktör, Hustillverkaren, juni 2000) 
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Koordination och kommunikation kring administration och försäljning 
Nedan presenteras koordination och kommunikation avseende både administration, 
ekonomi och försäljning samlad. De olika funktionerna är starkt överlappande, inte 
minst personellt. Sekreterar-, lönehantering och ekonomi-/bokföringsarbete utförs av 
fyra personer i företaget. Det finns också en ekonomiansvarig med huvudansvar bland 
annat för banksäkerhet, valutatransaktioner, fakturering och betalning. 

Ekonomihantering 
Ekonomifunktionens personal och deras arbetsbelastning påverkas, likt produktionen, 
av säsongsvariationer i efterfrågan på hus183. Högsäsong betecknas som särskilt arbet-
sam för personalen på grund av ökad volym av ekonomiska transaktioner. Säsongsva-
riationen i order påverkar också kostnaden för osålda och sålda varor och inkommande 
pengaflöden vid leveranser av hus. Personal på ekonomiavdelningen har tät kontakt 
med bland annat VD och säljare samt exportchef/vVD. Kommunikation gäller bland 
annat agenter eller kunders innehållande av penningsummor vid reklamation, likvidi-
tetsplanering, överenskommelser om undantag från avtal, plan eller standard eller olika 
typer av betalningar. Emellertid efterlyser ekonomichefen en bättre möjlighet till 
kommunikation med personer i ledningsgruppen. 
Den största utmaningen för personalen vid ekonomifunktionen är dels att hantera lik-
viditetssituationen och dels att hantera banksäkerheter eller garantier före leveranser av 
hus. Vad gäller likviditet är företaget känsligt avseende variationer i leveranser av hus 
och dess betalning. Vad gäller bankgarantier vid leverans finns en regel inom företaget 
som säger att en sådan garanti skall finnas tre veckor innan leverans. Denna regel följs 
dock inte alltid. Detta innebär att produktionsstart av hus sker innan bankgaranti in-
kommit och en risk uppkommer. Regeln med bankgaranti är ett moment 22 eftersom 
företaget vill leverera huset och fakturera snabbt på grund av höga lagerkostnader. 

Administration och samverkan med ekonomi 
Vad gäller administration så tar sekreterare emot samtal och förfrågningar från befint-
liga och potentiella huskunder eller beställare/säljare. De sorterar dessa förfrågningar 
(vilka kan komma via telefon, telefax och e-post) till berörda personer och funktioner 
inom företaget eller utanför (till exempel externa återförsäljare). De två administratö-
rerna upplever sitt arbete som fritt och får ibland direktiv om uppgifter som skall utfö-
ras direkt av VD eller exportchefen. De två administratörerna samråder ofta om vad 
som är viktigt att utföra och i vilket ordning. De har båda varit många år i företaget 
och baserar sin prioritering och fördelning av arbetsuppgifter mycket på erfarenhet – 
några särskilt uttryckta eller nedtecknade rutiner känns inte till: 

Det [rutinerna] känns som om de alltid har funnits. Vi jobbar ganska mycket… vi försöker att 
hjälpas åt helt enkelt. Uppstår det några problem så är det väl inte vanligt att jag i första hand går 
till [ekonomichefen], utan vi då [en annan administratör] och jag försöker att lösa det här […] Ef-
tersom det är en nackdel att [ekonomichefen] inte kör någonting i själva ekonomisystemet. Så han 
har väl lite svårt att se det från vår synvinkel. (Administratör, Hustillverkaren, oktober 1999) 

Ekonomifunktionen upplevs inte ha några gemensamma mål och heller inga gemen-
samma möten. Ingen levande diskussion om vem som gör vad förekommer inte: 
                                              
183 Högsäsong definieras som april till och med juni respektive augusti till och med oktober. 
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Däremot så är det aldrig någon diskussion om vem som ska göra vad och vem som ska reda ut och 
så vidare – det är det ju aldrig. Vi har aldrig den formen av diskussion. […] Det är ingen som... 
kommer det någonting och de inte vet vad som ska göras – då kommer det ju inget på mitt bord, 
tyvärr. (Ekonomichef, hustillverkaren, mars 2000) 

Administratörerna anpassar också sina uppgifter till varandras arbetsbelastning för att 
få ut mesta möjliga gemensamma resultat: 

[Vi] pratas vid lite grann. Du ska göra det och det kommer att ta hela dagen, så då får jag göra 
andra bitar som är viktiga. (Administratör, hustillverkaren, oktober 1999) 

Arbetet har ofta inslag av kort framförhållning. Ovissheten kring vad som skall ske en 
aktuell dag och kommande dag är påtaglig: 

Visst det kommer folk till oss och säger att det här är superviktigt, så då får man ju ta det för det. 
[…] Man kan ju komma på morgonen och tro att man har hela dagen inrutad, man vet själv vad 
man ska göra, men så faller det för att det kommer något som måste gå före som man inte kan pla-
nera. (Administratör, hustillverkaren, oktober 1999) 

Administratörerna upplever dock sitt arbete som fritt och självständigt. De arbetar ock-
så mycket som stöd till säljstödsavdelningen. Att hantera, mappar med husdokumenta-
tion, avtal och orderbekräftelser är exempel på uppgifter. Administratörerna arbetar för 
att deras område skall fungera – att serva kunder, att förmedla ett gott intryck av före-
taget utåt och utföra de fördelade arbetsuppgifterna. Sålda produkters egenskaper på-
verkar vad administratörerna behöver göra till exempel avseende hantering av ritning-
ar. Specialanpassade hus ökar arbetsbördan. 
En intervjuad administratör upplever att hon får återmatning i sitt arbete. Hon får åter-
matning av den personen med högre position hon arbetar mest tillsammans med; vVD. 
Återmatningen innehåller både positiva och negativa omdömen, vilket uppskattas av 
respondenten. Företaget finns dock i en intensiv fas. Tyvärr blir informationen från 
företagsledningen eftersatt då, menar hon. 

Försäljning 
Säljfunktionerna i företaget är uppdelade efter olika geografiska marknader (kombina-
tioner av länder). VD är ansvarig för Sverige, Japan och Österrike, medan en export-
chef ansvarar för västra Tyskland och Danmark. För östra Tyskland finns också en 
särskild exportledare (sälj- och marknadsansvarig). Den delning i västra och östra 
Tyskland företaget gör härrör sig från olika produktbehov på respektive marknad. 
Säljorganisationen för export har enligt den ansvarige chefen relativt kortsiktiga mål 
och uppmärksamheten ägnas inte sällan åt utmaningar mer nära i tiden. I det fall det 
finns mål är de relaterade till försäljningsvolym och önskade etableringsområden. En 
orsak till kortsiktigheten sägs vara underbemanning. En känsla av att de ”rusar framåt 
hela tiden” förmedlas och inte har tid att sitta ned och resonera. 
Hustillverkaren får många förfrågningar från aktörer som vill representera dem. För att 
hantera dessa görs utvärderingar av vilka som kan anses ha förutsättningar för att bli 
lämpliga återförsäljare. Beslut om representation fattas normalt av exportchefen. Lik-
nande beslut fattas av den ansvarige för östra Tyskland respektive för Sverige. Dessa 
tre försöker ha liknande beslutskriterier vid etablering av nya återförsäljare. 
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Att kunna fatta beslut på egen hand med stora inslag av frihet uppskattas av flera per-
soner vid företaget. Vilket anges ovan sker dock detta ibland kortsiktigt, vilket inte 
anses ovanligt i företag av denna storlek. Kortsiktigheten, och i ibland bristen på något 
som sägs vara mer systematiskt kan både vara en styrka och en svaghet: 

[…] allt sker egentligen utifrån känslan och det är väl kanske lite det som är tjusningen att på små 
företag styrs av känslan och egna beslut, man har stort fritt spelrum, kan laborera rätt mycket som 
man själv vill om man vet att det går. Det är både med de för- och nackdelar som det innebär. Går 
det snett så får man ta ansvar för det men går det åt någorlunda rätt håll så kör man vidare. Man 
saknar kanske många gånger det här att man borde systematiskt sätta sig ner och analysera och 
försöka korrigera. Samtidigt så är det en rätt komplex produkt och det är hård konkurrens, det är 
liksom snabba beslut så blir det aldrig tid till det. (Exportchef/vVD, hustillverkaren, oktober 1999) 

Försäljningsstöd 
En säljstödsorganisation finns hos hustillverkaren som stödjer både intern säljverk-
samhet och verksamhet utanför den egna enheten (återförsäljare). Medarbetares ansvar 
är ofta indelat efter marknad. De huvudsakliga säljstödjande aktiviteterna som utförs är 
att göra kalkylunderlag för produkter (materialkostnader, produktionstid etc.), utforma 
offerter, utforma leveransdeklarationer184, hantera bekräftelse av order samt att besvara 
frågor om kommande husleveranser. Utöver de som direkt ingår i säljstödsfunktionen 
finns en arkitekt samt administratörer som utför säljstödjande arbete. 
För de offertförfrågningar där produkterna är återkommande, en typ av standardhus, är 
kalkylarbetet mindre omfattande än när lösningar med hög anpassning till kundkrav 
förekommer. Individuella hus upplevs överlag som mer komplexa, också att prissätta 
och tillverka samt att få lönsamma. 
Från beställaren inkommer ofta en ritning på ett aktuellt hus som underlag för vidare 
arbete. Ibland kan också försäljningsingenjörerna ha synpunkter (fördelaktiga kon-
struktionslösningar etc.) på husets utformning vid offerering. Att ha löpande kontakt 
med beställaren under produktionstiden, att följa den beställda produkten tillverkas 
enligt plan samt att hantera förekommande ändringar och justeringar är viktiga arbets-
uppgifter. Justeringar (tillägg och borttag) av innehållet från offert till beställning är 
mycket vanligt och kan gälla priser, val av material/komponenter och konstruktion. 
Att besvara offertförfrågningar genomförs ofta under tidspress för att inte verka oin-
tresserad av att sälja. Tidspressen kan ibland innebära kvalitetsförsämringar i under-
lags exakthet. Leveranser av underlag måste därför prioriteras. Att rikta uppmärksam-
het mot vissa förfrågningar upplevs svårt. Vissa blir högt prioriterade på andras be-
kostnad (till exempel vissa marknader). Aktörer i företaget menar att man ibland be-
svarar offertförfrågningar som man kanske inte borde ha gjort. Medarbetare vid sälj-
stödsavdelningen fram följande utgångspunkter för prioritering av uppgifter: 

[…] ofta så får man känna efter vad som är mest bråttom och ta den som skriker högst […]. (För-
säljningsingenjör F185, hustillverkaren, oktober 1999) 

Prioriteringen vid framtagning av material beskrivs vidare på följande sätt: 

                                              
184 En leveransdeklaration som exempelvis innehåller uppgifter om det material som använts för att bygga huset (dimensioner 
för takstolar, väggars utformning och material, typ av isolering etc.) som följer respektive marknads byggnormer. 
185 En intervjuad försäljningsingenjör med arbete riktat till flera marknader, till exempel Tyskland, Storbritannien, Österrike 
och Japan utmärks med F. Ytterligare en intervjuad ingenjör enbart med ansvar för den tyska marknaden märks med T. 
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[…] de [agenter] som säljer mycket, de som beställer mycket, de är man nästan benägen att ha mer 
bråttom med, än de som kanske är lite besvärliga och omständliga och sällan säljer någonting. 
(Försäljningsingenjör F, hustillverkaren, oktober 1999) 

Några officiella, eller gemensamma, mål eller kriterier för prioritering av utförande 
uppfattas inte. Den logik som formuleras av en av ingenjörerna bygger på att medver-
ka till att leveranser kommer till stånd för företaget, att underlag skall vara konkur-
renskraftiga, anpassas till kunden (eller återförsäljaren) samt att ärenden inte skall bli 
liggande. En annan försäljningsingenjör uttrycker att de enda mer övergripande verk-
samhetsmål han känner till är lönsamhet och att ”inte göra några dåliga grejor”. Efter 
en följdfråga nämner han mer explicit kvalitet som ingående del i företagets vision. 
För att få en god kvalitet i underlag kontrollerar de två försäljningsingenjörerna ibland 
varandras underlag. VD eller exportchefen kan också vara med och lösa mer komplexa 
ärenden. när samarbete etablerats med nya återförsäljare behövs ofta interna diskus-
sioner. Här kan hustillverkaren uppträda särskilt flexibelt och smidigt (exempelvis vid 
prissättning) för att en ny återförsäljare skall kunna etablera sig på marknaden. 
För att kunna planera framtida utförande av arbetsuppgifter hör sig ingenjörer för ge-
nom dagliga samtal med representanter vad de har ”på gång”. Vid produktionsplane-
ringsmöten inom företaget får också medarbetare på säljstödsavdelningen viss över-
gripande information om marknadsläge. Vid dessa möten och kompletterande kontak-
ter meddelar också försäljningsingenjörer olika ärendens status för att ge produktions-
chefen viss förhandsinformation. Den dialog som förekommer mellan personer på för-
säljnings- och produktionsavdelningen upplevs emellertid äga rum för sällan. 
Det finns inga nedtecknade rutiner i företaget som behandlar kommunikationsvägar 
eller arbetssätt. Arbetsdelningen är ofta informell, liksom kontaktvägarna: 

Det har väl växt fram – det är svårt att säga […] vi är ju inte så många och man vet ju vem som 
sköter vad och vem som kan vad. (Försäljningsingenjör T, hustillverkaren, oktober 1999) 

Försäljningsingenjörers språkkunskaper tillsammans med den aktuella marknaden och 
beställarens språk har bland annat påverkat indelningen av kontakter mellan dem. 
Återmatning på kvaliteten eller exaktheten i de underlag som ingenjörerna utför är 
ganska liten enligt en av de intervjuade. Om de får återmatning kommer det från före-
tagets konstruktörer som kan ifrågasätta innehållet. Utbytet mellan försäljningsingen-
jörer och konstruktörer är dock inte ensidigt utan ömsesidigt. ”Det informella pratet” 
nämns explicit som viktigt av en försäljningsingenjör. 
Personalen vid säljstödsfunktionen kommunicerar med beställare i huvudsak via tele-
fon och telefax. E-post och brevkommunikation (för olika typer av originalhandlingar) 
ökar i omfattning. Telefonsamtal ger ofta mer enligt en försäljningsingenjör. Med detta 
menar han att inte bara får svaret ja eller nej på en fråga (vilket kan vara fallet via e-
post, telefax eller brev) utan kompletterande information om sammanhang. Enligt en 
av försäljningsingenjörerna är det många begrepp och skisser som förekommer i 
kommunikationen mellan honom och beställaren, då är det bra med telefax. 
Personalen på säljstödsavdelningen besöker också beställarna. Kontakter med beställa-
rens kund (huskunden), främst vad gäller exportförsäljning, är dock sällsynta. 
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Koordination och kommunikation kring design/konstruktion 
Design och konstruktion av hus är centralt i företaget och presenteras nedan. 

Design av hus 
En viktig förutsättning för konstruktion är arkitektens arbete med design av hus. Arki-
tektens arbete kan gälla att utveckla huskoncept, hustyper som presenteras i kataloger, 
eller olika specialhus. Arkitekten arbetar ofta med design av flera hus parallellt. Med 
parallella uppdrag är det ibland svårt att prioritera ordningen mellan dem. Återigen är 
det ofta den beställare som är mest högljudd som betjänas först. Produktionsstart för 
specifika hus är också en konkret utgångspunkt vid prioritering. 
Arkitekten har tät kontakt med personer vid konstruktions- och vid produktionsavdel-
ningen, vilka han bland annat får återmatning på skisser från innan husen går till pro-
duktion. Liknande kontakter förekommer också med marknadsnära personer. 

Arbetet vid konstruktionsavdelningen 
Arbetet på konstruktionsavdelningen leds av en konstruktionschef som fördelar upp-
gifter i form av hus, eller delar av hus, som skall konstrueras. Varje konstruktör, totalt 
nio konstruktörer på företaget, kan arbeta med ett eller flera hus åt gången. Normalt är 
dock ett hus. Om det är återkommande, lika eller liknande hus kan det vara fördelak-
tigt att konstruera dessa parallellt. Ofta känner konstruktören till vilket eller vilka hus 
som skall ritas efter det han håller på med. Ibland vet de dock inte förrän samma dag. 
Konstruktionschefen menar att en konstruktör alltid bör välja lösningar som är ekono-
miskt bäst för företaget – men detta är svårt under pågående konstruktion. Konstruktö-
rer ser sig som att de har en god bild av vilka ekonomiska konsekvenser olika kon-
struktioner har. Enligt exportchefen gör konstruktörer ibland ”för mycket”186 vid kon-
struktion för att inte få kritik för att ha utfört ett bristfälligt arbete. Att göra ”för myck-
et” tar tid och riskerar att påverka lönsamheten negativt. 

Konstruktionsavdelningen – en trång sektor 
Konstruktionsavdelningen ses som en trång sektor. Den tillverkningstid tillsammans 
med leveranstid som är utlovad är de två viktigaste parametrarna som styr prioritering 
av konstruktion. På frågan vilken påverkan önskemål från beställaren, via marknadssi-
dan, har svarar konstruktionschefen följande: 

Där måste jag bara slå dövörat till då va och det är ju det som är det svåra när man har tio man 
som skriker att jag måste ha mitt och jag måste ha mitt […] och det är lätt till att man tar den som 
skriker högst. Då står vi här med ett antal personer i produktionen som inte har något att göra och 
det går inte när vi har mycket att göra. (Konstruktionschef, hustillverkaren, oktober 1999) 

Inom marknadssidan förekommer tecken på suboptimering, vilket påverkar företaget: 
Vi har ju då egentligen tre marknadschefer [...] och tyvärr har man en känsla av att var och en slåss 
med sina kunder och bryr sig inte om de andra. Det är ju där som man måste komma till det egent-
liga någonstans och det är ju därför vi ibland måste sätta oss hela gänget, för till slut hamnar vi där 
att någon måste stryka på foten. (Konstruktionschef, hustillverkaren, oktober 1999) 

                                              
186 Exempelvis särskilt eleganta, hållbara eller ”finurliga” lösningar jämfört med kundorder. 
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Personer på konstruktionsavdelningen arbetar mycket övertid vissa delar av året och är 
mycket känsliga för om någon av medarbetarna skulle sluta eller drabbas av sjukdom. 
Detta härrör till den underbemanning som finns vid högsäsong. Personberoendet är 
högt inom avdelningen. Resursbristen har medfört att andelen reklamationer har ökat 
enligt konstruktionschefen. Denna tids- och resursbrist kan delvis, enligt en intervjuad 
konstruktör, härröra från att företaget inte satsar tillräckligt på standardiserade lös-
ningar. Här har emellertid utvecklingssteg tagits för att exempelvis göra takkupor till-
gängliga på standardritningar som underlag för konstruktion. 
Ibland får konstruktörer byta de återförsäljare de konstruerar hus till. Vid dessa över-
gångar är avsaknaden av dokumentation om respektive återförsäljare påtaglig. En kon-
struktör efterlyser att varje person skulle teckna ned uppgifter om den återförsäljare 
man arbetar med för att underlätta gemensam kunskapsbildning. 

Underlag för konstruktion 
Konstruktion innehåller mycket utredningsarbete; att ta reda på vad beställaren vill ha 
(exempelvis i form av tak- och golvlisters utförande, utformning av trappor, kök och 
fasadbeklädnad). Ofta kommer konstruktörer in när en order tecknats med beställaren 
(men kan även vara med i offertarbete). I vissa fall har också konstruktören direktkon-
takt med beställaren (företrädesvis huskunder i Sverige). Det förekommer att beställare 
dröjer med sina svar på frågor om oklarheter – ett betydande störningsmoment187: 

[…] all information borde finnas tillhands när vi börjar arbeta med varje objekt, men det kan inte 
göra det eftersom vi jobbar med kundanpassning så måste det så att säga kvarstå vissa frågetecken 
[...] viss information måste egentligen finnas i det läget, vilket det tyvärr inte gör. Det kan alltså 
fela elementär information i det läget som gör att när man har påbörjat konstruktionsarbetet så, an-
tingen beroende på att det saknas information så jobbar man inte effektivt eller kan det till och 
med gå så långt att man måste bryta arbetet för att invänta den informationen. Sådant tar alltid 
väldigt lång tid. (Konstruktionschef, hustillverkaren, oktober, 1999) 

Att söka information efterhand vid konstruktion bedöms vara en framkomlig väg, dock 
får, som nämnts i citatet, inte kritisk information (förutsättningar) saknas. 

Dokumentation av kommunikation 
Det förekommer olika sätt bland konstruktörerna att dokumentera kontakter med kun-
der, återförsäljare och/eller leverantörer. Vissa för en typ av dag- eller loggbok på 
papper över kontakter och dess innehåll – andra litar mer på sitt minne. Att exempelvis 
spara kopior på telefax i kontakter med beställaren om preciseringar i konstruktion och 
utförande ses som en trygghet (bland annat jämför med att endast hänvisa till ett sam-
tal) om diskussioner kring utformning skulle bli aktuella i ett senare skede. Telefaxko-
piorna placeras enkelt i datumordning för att kunna göra en efterkontroll vid behov. En 
telefaxkopia kan också i senare skede skickas till beställaren vid diskussion om vad 
som sagts och gjorts i vissa ärenden. Hur rigorös konstruktören är med att spara kopi-
or, bekräfta via telefax och liknande, är beroende av hur långsiktig relationen med be-

                                              
187 Störningar som kan ”fortplanta” sig till produktionsavdelningen i fall oklarheter inte är uppklarade när huset skall produ-
ceras. Omkastningar i produktionsordning behöva göras, vilket kan återverka på konstruktionsavdelningen och underlag som 
behövs. Att byta konstruktionsobjekt innebär också en ”mental ställtid” och därmed en tidsförlust enligt konstruktörer. Änd-
rade produktionstidpunkter kan också påverka efterfrågan på nödvändigt material som kan vara av unik karaktär för ett aktu-
ellt hus. Detta kan liknas vid en dominoeffekt när det förekommer låg kvalitet i underlag till konstruktion. 
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ställaren är, hur van beställaren är att köpa hus och allmänt hur tydliga budskap som 
erhålls och hur förtroendeingivande denne är. 
Olikheterna i arbetssätt mellan konstruktörerna bland annat avseende arkiveringsprin-
ciper upplevs som en svaghet. Detsamma gäller också generellt beskrivning av arbets-
sätt och rutiner. Avsaknaden av dokumenterade arbetssätt och rutiner försvårar möj-
ligheten att på ett bra sätt introducera nya konstruktörer. Rutiner beskrivs som fram-
växande till sin karaktär och beroende av enskildas idéer och vilja att dela med sig. 

Mappbaserad, manuell, informationshantering 
Material om varje sålt hus och tillhörande dokumentation såsom ritningar, avtal, kal-
kyler och konstruktionsmaterial samlas i mappar (se Figur 16). Detta är ett manuellt 
informationssystem för att lagra husrelaterad information. Delmängder av den infor-
mation som också finns i pappersform i mappen finns också resultat från olika IT-
applikationer (exempelvis kalkyl- och konstruktionsdata): 

Det är helt och hållet mappbaserat. […] Den informationen sammanställs, prissätts och läggs i en 
mapp som varierar från några centimeter upp till flera mappar. Det kan bli rätt mycket informa-
tion, men den tråcklar vi igenom och tar reda på vad är det egentligen som är sålt. Finns det oklar-
heter så får man reda ut dem. Ofta finns det oklarheter som måste redas ut. (IT-
ansvarig/konstruktör, oktober 1999) 

Konstruktion av kundanpassade hus 
Konstruktion hos den studerade hustillverkaren skiljer sig från konstruktion hos hus-
tillverkare med ett större utbud av standardiserade hus. En konstruktör med erfarenhet 
från en hustillverkare med standardprofil uttrycker följande: 

[…] ett av våra kännetecken att vi har ju egentligen inte mycket standardhus […] det är ju mils-
långa klyftor mellan företagen egentligen som man jobbar. Här jobbar vi och verkligen sliter för 
att kunden ska få precis som han vill, det kan man ju inte säga om [den tidigare arbetsgivaren], 
utan där styr man in kunderna mer, på både gott och ont. Det är ju väldigt arbetsamt att jobba på 
det viset egentligen [...] men att jag kan tänka mig att kunderna blir mer nöjda i slutändan. (Kon-
struktör, hustillverkaren, oktober 1999) 

Citatet visar att beställaren i stor omfattning tillåts styra utformningen av produkten, 
vilket också påverkar interna arbetsuppgifter och dess karaktär. Fördelningen mellan 
konstruktion och produktion av mer standardbetonade, återkommande hus och mer 
specialanpassade dylika är föremål för en till synes ständig diskussion inom företaget. 
En fördelning mellan 50 procent i varje uppräknad kategori nämns. Detta varierar dock 
över tiden beroende på marknad och vilka återförsäljare som är framgångsrika. 

Helhetsansvar och kvalitetsuppföljning 
Konstruktörerna har ett helhetsansvar gentemot beställaren av ett visst hus. De följer 
produkten fram till leverans och har exempelvis täta kontakter med produktionsavdel-
ningen. Dessa kontakter avser kvalitetsgranskning och innebär att gå ut i fabriken och 
kontrollera att ”allt löper som det skall”, att det inte är några oklarheter kring konstruk-
tion samt att exempelvis fukthalt på virke är ändamålsenlig. Vid dessa tillfällen beto-
nas vikten av ”småpratet” och dess positiva påverkan på utveckling av konstruktioner: 

[…] står man där tillräckligt länge och snackar så kommer alltid: kan vi inte göra så här istället? 
Varför gör vi inte så? Och då hittar man inte någon anledning i sitt eget huvud och så får man kan-
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ske – Ja, varför gör vi inte så här? Ja, då kanske det är läge att ändra på konstruktionen om man 
hittat en smidigare väg. (IT-ansvarig/konstruktör, oktober 1999) 

Företagets andra produktionsenhet, vilken är geografiskt åtskild från den enhet som är 
samlokaliserad med huvudkontoret, blir inte lika ofta föremål för besök från konstruk-
törer. Kvalitetsgranskning sker där istället via telefon – detta bedöms som ”aningen 
offside” med en konstruktörs egna ord. 

Avrop av material 
Konstruktörerna gör också avrop av material som krävs till huset. Cirka 90 procent av 
allt material beställs av konstruktörer direkt från underleverantörer, resten går via in-
köpschefen (se nedan). Hustillverkaren har ramavtal med merparten av sina leverantö-
rer, vilket gör att konstruktörerna inte behöver ha enskilda prisdiskussioner med leve-
rantörer. Ibland samordnas transporter för material mellan enskilda avrop och samlade 
beställningar för basbehov (av till exempel limträ) mellan konstruktör och inköpschef 
för att erhålla lägre transportkostnader. Interna kontakter med inköpsansvarig före-
kommer också för varor där det inte görs direkt avrop. Kommunikationen för detta 
internt beskrivs som enkel – gula lappar eller muntliga samtal. 

Återmatning efter utförda konstruktioner 
Den återmatning konstruktörerna upplever i sitt arbete från huskund och eller återför-
säljare beskrivs på följande sätt: 

Att det är tyst. Är det tyst är det bra […] det man hör är ju när det jävlas – om någonting går fel. 
Då får man höra det. (IT-ansvarig/konstruktör, oktober 1999) 

Intern återmatning från andra medarbetare kan bli markant bättre enligt flera av re-
spondenterna. Konstruktionschefen uttrycker att om han själv skall få någon återmat-
ning på sitt arbete så får han skaffa den själv. 

Koordination och kommunikation kring inköp och produktion 
Hantering av inköp görs av inköpschefen på företaget. Arbetet handlar mycket om att 
förhandla priser inom ramavtal samt att göra specifika inköp av icke standardproduk-
ter. Vid tillämpning av ramavtal görs specifika avrop av konstruktörer enligt ovan. När 
produktbehovet går utanför det återkommande eller om det finns behov av att etablera 
kontakter med nya leverantörer tar inköpschefen över kontakterna. Blir det återkom-
mande affärer tecknas normalt ramavtal och avrop återgår till konstruktörer. Kontakter 
med konstruktörer sker också kring materialbevakningslistor och leveranstid. 
För inköpta varor som inte förädlas av hustillverkaren, men som ingår i det köpta hu-
set, sker direktleveranser till aktuell byggplats så långt det är möjligt. Detta för att 
undvika omlastningar, undvika lagerplats och lagerkostnad. I de fall det uppkommer 
fel (exempelvis materialbrister/avsaknad) kan ibland byggentreprenörer etablera di-
rektkontakt med inköpschefen. Denne kan också ta direktkontakt med personer på 
byggplats om leverantörer aviserar förseningar i direktleveranser. 

Planering av produktion 
Övergripande planering av tillverkning görs av produktionschefen i samverkan med 
konstruktionschef och övrig ledning. I den övergripande planeringen gäller att ett hus 
skall ha tio veckors leveranstid. Normen är att överboka ett antal hus (två till tre) för 
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att kompensera för att något inte blir klart i tid (till exempel bankgarantier från hus-
kunden) och därmed framflyttat. Det viktigaste målet enligt produktionschefen är att 
klara den leveranstid säljaren lovat kunden. 
Oklara och ofullständiga underlag är ett hinder för att producera och leverera i tid en-
ligt produktionschefen. Detta har också nämnts av konstruktionspersonal ovan. Pro-
duktionschefen menar att vissa ofullständigheter inte skall förekomma inom de tio 
veckor som är fastställda från order till leverans, så är emellertid inte fallet: 

[…] sedan har vi några stycken som har fått gräddfiler, som inte behöver ha det och det är väl en 
skillnad i det som gör då att vissa kan väl ligga på att de har sagt att de räknar med att de ska ha ett 
hus om tio veckor, sedan har de kanske tre eller fyra veckor på sig att komma med den slutgiltiga 
ordern […]. (Produktionschef, hustillverkaren, september 1999) 

Utifrån den konstruktion som ett bestämt hus har beräknas nödvändig produktionstid 
med hjälp av ett produktionsplaneringsprogram. En ritning ligger också till grund för 
vad som skall tillverkas i fabrik och vad som skall skickas med leveransen av huset. 
Hustillverkarens två produktionsställen ger viss flexibilitet och möjlighet att utnyttja 
specialisering. Att förlägga produkter med olika utformning och egenskaper till de oli-
ka produktionsställena för att upprätthålla återkommande användning av material, ex-
empelvis ytterpanel är en viktig uppgift för produktionschefen. De möjligheter två 
produktionsställen ger skall jämföras med de hinder som identifieras: 

Det är ett fruktansvärt flyttande med material, det är orationellt till tusen att ha produktion på två 
ställen. Det är inte bra, men nu blev det ju så eftersom vi […] plötsligt sålde alldeles för mycket på 
en gång så att vi inte hade möjlighet att bygga ut vår produktion. Då fanns det ett sågverk som la-
des ner och vi fick ta över personalen plus lokalerna och fick en lösning som då var enda möjlig-
heten […] (Produktionschef, hustillverkaren, september 1999) 

Standardiserade hus vs. kundanpassade hus 
Diskussionen mellan vad som är ett standardhus och vad som är kundanpassning är ett 
återkommande tema i samtalen med personal hos hustillverkaren. Ur produktionsche-
fens perspektiv förhåller det sig på följande sätt: 

Egentligen är ju ingenting standard, utan det är ju snarare så att allting är kundanpassat. […] vad 
som har vuxit […] det är ju kundanpassningens storlek som blivit för mycket. Vi har låtit varje ny 
säljare och köpare att ha sin egen standard i för stor omfattning vilket gjort att materialdelen på 
lagret är för stor. (Produktionschef, hustillverkaren, september 1999) 

För att minska antalet olika produkter i arbete ser produktionschefen att företaget kan 
styra kunden mer till vissa val genom sina säljare. Säljare bör göras medvetna om vad 
en stor variation innebär bland annat omsatt i lagerkostnader. Att närma sig mer stan-
dardproduktion ses som en framgångsrik väg för att också kunna korta ledtider i pro-
duktionen. Produktionsplanering och dess överensstämmelse med antalet förbrukade 
timmar (utfall) påverkas i högsta grad av det sålda husets karaktär (grad av standard). 
Produktionschefen menar att hus med hög anpassning till kundkrav är ett större risk-
moment i produktion jämfört med återkommande hus. Husets utformning påverkar 
också om det förs en dialog och omfattningen på densamma mellan produktionschef 
och personer vid konstruktionsavdelningen. Produktionschefen skaffar sig löpande 
kunskap, genom samtal med konstruktörer, om hus på väg till produktion. 
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Att köpa och sälja produktionskapacitet 
Vid produktionstoppar söker hustillverkaren underleverantörer för legotillverkning. 
Detta upplevs som omständligt och tidskrävande. Företaget har en relation med en le-
gotillverkande firma på orten sedan många år. Produktionschefen identifierar problem 
med att köpa legotillverkade komponenter under högkonjunktur, eftersom de företag 
man tillfälligt vill köpa av är uppbundna med annan produktion. Under en ökad order-
ingång under 1999 har hustillverkaren köpt extern produktion motsvarande cirka 20 
procent av total volym. Under perioder av lågsäsong (och ledig kapacitet) säljer också 
företaget produktionskapacitet till en annan hustillverkare. 
Vid mindre toppar eller problem med att klara utlovade leveranstider tar personal kon-
takt med husköparen för att se om någon extra dag för produktion kan erhållas och 
därmed framflyttad leveranstid. Problem med att klara utsatta leveranser kan bero på 
orsaker både internt, från leverantörer eller från kunder. I det sistnämnda fallet kan till 
exempel kundens byggnadslov, färdigställande av källare, husgrund eller klar bankga-
ranti för finansiering av huset göra att leveranstidpunkt flyttas. 

Operativ produktion 
En central roll i produktionen innehas av vad som kallas för kapare. En kapare får rit-
ningar från konstruktörer och kapar bland annat spånskivor för att passa till aktuella 
hus. Denne person har därmed information om vad som skall produceras, när och med 
vilka dimensioner samt ingående komponenter. Kaparen erhåller information genom 
direkta samtal med konstruktörer och produktionschef. Denne person deltar också i 
möten med produktionschef och ett visst antal konstruktörer där kommande produk-
tion gås igenom. Produktionspersonalen använder inte något IT-system i sitt arbete, 
utan kommer endast i kontakt med listor utskrivna med IT-stöd. Produktionspersona-
len har alla tillgång till en planeringslista, där information om vilka hus som skall till-
verkas, vilka som köpt respektive hus, leveransdag och antal planerade timmar för att 
producera huset. Denna lista är viktig för produktionspersonalens framförhållning. 
Den intervjuade personen i produktionen (en spikare) har en känsla av att de faktiska 
produktionstiderna inte stämmer med de beräknade. Han vet inte vad detta beror på, 
men säger skämtsamt att de ”jobbar för sakta antagligen”. 
Produktionspersonalen erhåller få direkta muntliga instruktioner om hur återkomman-
de hus skall sättas samman. De ”kör efter eget huvud” som spikaren uttrycker det. Be-
räknad materialåtgång finns dock angivet på ritningar. I de fall det förekommer större 
förändringar i konstruktioner eller anpassningar till kundönskemål av annorlunda ka-
raktär får de viss utbildning. 
Produktionspersonal har också direkt kontakt med konstruktionschefen på företaget i 
sin roll som reklamationsansvarig. Vid reklamationsärenden kan också inköparen kal-
las in. Produktionspersonalen har efterfrågat direkt återmatning från konstruktörer om 
förekommande reklamationer från kunder för att kunna bli bättre i sitt arbete. Produk-
tionspersonalen kontaktar konstruktören för ett visst hus om de finner att vissa moment 
inte går att utföra enligt plan (ritning). Det kan till exempel gälla placering av elektris-
ka ledningar som inte kan eller bör placeras som på ritningen. Produktionspersonalen 
frågar i dessa fall konstruktören direkt om det är godtagbart att flytta på ledningar. 
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Anpassningars betydelse för produktion 
Anpassningar av hus till specifika kundkrav behandlas också av spikaren och han kän-
ner till att företagets idé är att tillhandahålla hus såsom kunden vill ha dem. Det blir 
dock ganska ”bökigt” i produktion ibland när man gör detta: 

Det tar längre tid, de är bökigare att göra… och krokigt ibland. (Spikare, hustillverkaren, mars 
2000) 

Med ”tar längre tid” avser intervjupersonen att det både tar längre tid än återkomman-
de hus samt längre tid än planerat. Ändringar från kunden kan också komma sent och 
förändra egenskaperna hos produkten i förhållande till vad som återfinns i ritningen. 
”Bökigheten” eller variationen upplevs som positiv av spikaren eftersom det ger varia-
tion och ombyte i arbetet. Andra problem som kan hindra produktionspersonalen i sitt 
arbete och orsaka produktionsstörningar är materialbrist (fönster och isolering nämns) 
eller när ritningar för ett inplanerat hus saknas. Det kan också förekomma oklarheter 
från kundens sida vad gäller exempelvis val av fönstertyp. Dessa oklarheter gör att 
ordningen på olika arbetsmoment jämfört med institutionaliserade mönster störs. 

8.1.5 Sammanfattning av empirinära intern analys 
Utifrån avsnitten 8.1.2 till och med 8.1.4 ovan följer nedan (Tabell 8 och Tabell 9) en 
sammanställning av de studerade företagens karaktär och ledning; marknad, försälj-
ning och inköp; intern organisering (bland annat av produktion) samt IT-system och 
koordination. 

Tabell 8 Sammanfattning, företagsintern, empirinära analys: organisation 

Kategori/Företag Sågverket Snickeriföretaget Hustillverkaren 

Företagets karaktär och ledning    
Företagsstorlek och karaktär Litet och flexibelt familjeföretag, 

väl etablerat. Hög exportandel 
Liten och flexibel leverantör som 
�säljer till alla�. Hög exportandel. 
Aktiebolag med två delägare 

Relativt liten hustillverkare med 
två relativt separata marknader 
och verksamhetslogik (Sverige 
och export, hög andel). Delägare i 
aktiebolaget verksamma i ledande 
befattningar i företaget 

Ledning Hög inblandning från VD på alla 
organisatoriska nivåer 
VD har flera roller, bland annat: 
personalledning, marknadskon-
takter/säljare samt vissa leveran-
törskontakter 

Ledningspersoner med många 
roller: inköpare/produktions-
chef/delägare (direktstyr produk-
tion) samt VD/administrativt 
ansvarig/delägare 

Hög inblandning från VD i svenska 
marknaden och återförsäljarstruk-
tur 
Exportchef/vVD, hantering av 
bland annat agenter. Stark egen 
konstruktionsavdelning 

Marknad, försäljning och inköp    
Sökande efter nya kunder Liten/obefintlig kunduppsökande 

verksamhet � lever på gott rykte 
Liten/obefintlig kunduppsökande 
verksamhet � lever på gott rykte 

Söker nya kunder via växande 
återförsäljar- och agentstruktur 

Omvärldsrelation Ibland följande/anpassande 
inslag (råvarumarknad, marknad 
för sågade trävaror). Marginell 
kund gentemot större timmerle-
verantörer 

Påverkar sin omgivning i hög 
grad i förhållande till sin storlek 
Goda omvärldsbevakare och 
inspiratörer/-entreprenörer 

Följande/anpassningar mot 
marknaden 
Påverkar marknaden genom 
varumärke, återförsäljare och 
agenter 
Ofta liten i rollen som kund jämfört 
med leverantörer 
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Forts. sammanfattning, företagsintern, empirinära analys: organisation 

Kategori/Företag Sågverket Snickeriföretaget Hustillverkaren 

Marknad, försäljning och inköp    
Tillgång på insatsvaror Ovisshet och säsongsvariationer 

för råvarutillgång 
Begränsad för vissa dimensio-
ner av trä, träslag och förädling 

Begränsad för vissa produkter; 
snickerier, fönster, viss träråvara 

Pris- och avtalspolicy Omfattande användning av 
ramavtal för priser och efterföl-
jande avrop för återkommande 
kunder 

Omfattande användning av 
ramavtal för priser och efterföl-
jande avrop för återkommande 
kunder 

Ramavtal/prislistor för återkom-
mande beställare 

Beräkningskrävande specialpro-
dukter 

Kundens inblandning 
i/påverkan på intern verksam-
het 

Hög kundinblandning i verksam-
heten påverkar kvalitet i produkt 
(levererar för hög kvalitet) 

Relativt hög 
Risken för �fel� i konstruktion 
och produktion ökar när kunden 
styr för mycket 

Mycket hög. 
Risken för �fel� i konstruktion och 
produktion ökar när kunden styr 
för mycket 

Produktion mot lager eller 
kundorder 

Produktion mot lager och kund-
order 

All tillverkning av hela produkter 
mot kundorder (vissa kompo-
nenter av standardkaraktär) 

All tillverkning av produkter mot 
kundorder 

Reklamationer, avseende 
produkter 

Få Få Relativt få � stigande andel 

Intern organisering (särskilt koordination)    
Arbetsdelning Framväxande uppdelning och 

utformning av arbetsuppgifter (till 
exempel distributörskontakter). 
Inslag av direkt styrning från VD 

Framväxande uppdelning och 
utformning av arbetsuppgifter 
(till orderhantering och konstruk-
tion). Inslag av direkt styrning 
från produktionschef 

Framväxande uppdelning och 
utformning av arbetsuppgifter (till 
exempel administration). Inslag av 
direkt styrning från VD, vVD och 
konstruktionschef 

Administrationens roll Administratörer har hög påver-
kan på genomförandet av totala 
verksamhetsprocessen genom 
sina många, mindre kluster av 
aktiviteter i totalprocessen 

Administratörer har hög påver-
kan på genomförandet av totala 
verksamhetsprocessen genom 
sina mindre kluster av aktiviteter 
i början och slutet av totalpro-
cessen. Erfaren personal 

Administratörer har hög påverkan 
på genomförandet av totala verk-
samhetsprocessen. �Självorgani-
serande� i många avseenden. 
Klyfta mellan administration och 
ekonomifunktion. Erfaren personal 

Arbetsuppgifters grad av 
integration 

Olika medarbetares arbetsupp-
gifter i hög grad relaterade till 
varandra, ömsesidiga förutsätt-
ningar och resultat av varandra 

Flera arbetsuppgifter relaterade 
till olika nyckelpersoner, vilket 
bidrar till hög integration 

Stor koncentration av arbetsupp-
gifter till konstruktörer 

Tidsfokusering Fokusering av nutid och framtid Fokusering av nutid och närtid, 
mindre kraft ägnas åt dåtid och 
framtid 

Fokusering av nutid och framtid, 
mindre kraft ägnas åt dåtid 

Intern organisering (särskilt produktion, koordination)    
Produktionsplanering �Enkel� och personbunden 

produktionsplanering baserad på 
hög grad av tyst kunskap 

�Enkel� produktionsplanering 
baserad på gemensam åtkomst 
av registrerade affärer och 
kännedom om maximal produk-
tionsvolym 
Leveranser av produkter till 
återkommande kunder har en 
högre prioritet än produkter från 
enstaka affärer (gemensamt för 
alla intervjuade) 

Mer komplex produktionsplane-
ring. Olika moment utförs av olika 
personalkategorier. Beräkning av 
produktionstider redan vid offere-
ring, sedan påverkan av konstruk-
törer. I hög grad baserad på god 
kännedom om konstruktions- och 
produktionsvillkor 

Produktionskapacitet Högt kapacitetsutnyttjande i 
produktion 
Vid behov: kompletterande inköp 
av vissa produkter från annat 
regionalt sågverk 

Inköp av insatsvaror med allt 
högre grad av förädling 

God produktionskapacitet 
genom maskininvesteringar 

Synnerligen hög utnyttjandegrad i 
produktion. 
Köper och säljer kapacitet. 
Trångt i tid och rum 
Svårt att rekrytera kvalificerade 
medarbetare 
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Tabell 9 Sammanfattning, företagsintern, empirinära analys: IT-system 

Kategori/Företag Sågverket Snickeriföretaget Hustillverkaren 

IT-system, koordination och kommunikation    
Karaktär IT-system och an-
vändning 

IT-system med låg grad av 
integration 
Standardapplikationer, ofta 
branschanpassade; bra OLF-
system 
Begränsad användning av IT-
system för planering och upp-
följning 

IT-system med låg grad av 
integration 
Standardapplikationer, ofta 
branschanpassade. Bra CAD-
stöd och OLF-system 
Begränsad användning av IT-
system för planering och upp-
följning 

IT-system med låg grad av integ-
ration 
Standardapplikationer, ofta 
branschanpassade. Bra CAD-stöd 
Begränsad användning av IT-
system för produktion, planering, 
uppföljning och orderhantering 

Intern kommunikation Informell kommunikation mellan 
medarbetare 
En tät dialog mellan aktörer 
Intern kommunikation via telefax 
(�såglista� från VD till sågförman) 
Begränsad återmatning av 
information 

Informell kommunikation mellan 
medarbetare 
En tät dialog mellan aktörer 
Begränsad återmatning av 
information 

Informell kommunikation mellan 
medarbetare 
En tät dialog mellan delmängder 
av aktörer 
Internkommunikation via mappsy-
stem och gula lappar. Användning 
av e-post även internt 
Efterlyser bättre/fler arenor för 
kommunikation 
Begränsad återmatning av infor-
mation 

Spårbarhet produkter i lager 
och produktion 

Tillgång till information om 
pågående produktion och tim-
merlagerstatus kräver ofta okulär 
besiktning. Färdigvarulager i 
OLF-system 

Spårbarhet av lagernivå (insats-
varor och färdigvaror) samt 
produkter (och dess olika kom-
ponenter) i produktion kräver 
okulär besiktning 

Spårbarhet i produktion genom 
uppföljning av �kvittenser� från 
operativ personal per moment. 
Lager i OLF-system 

 

8.1.6 Koordinationskategorier formade utifrån empiri 
Utifrån den empiri som presenterats i föregående avsnitt (8.1.2 till och med 8.1.4) pre-
senteras nedan ett antal begrepp, kategorier dess egenskaper och dimensioner jag fun-
nit viktiga vid studier av koordination. Dessa kategorier är presenterade (listade och 
kort diskuterade) nedan för att sedan utvecklas, tillsammans med genererade kategori-
er från verkstadsnätverket och befintliga teorier om koordination till ett samlat resultat 
om koordination (kapitel 16). Genom min förförståelse är inte dessa kategorier helt 
oberoende av tidigare kunskap (bland annat i form av studerad teori kring koordina-
tion). Det har dock varit en tydlig avsikt att inte låta mig blockeras av förförståelsen, 
utan mer öppet söka kategorier (med koordination som övergripande intresse och rikt-
ning för studien) med en explicit utgångspunkt i studerad empiri (se avsnitt 3.4). 

Aktör (H) 
Mänskliga aktörer är centrala när det gäller utförandet av koordinerande handlingar. 
Aktörer kan också vara föremål för koordinerande handlingar från andra aktörer eller 
artefakter. Aktörer kan ha olika logik vid utförande av denna typ av handlingar. Denna 
logik baseras på olika typer av uppfattningar om hur man bör, önskar eller förväntas 
agera i en viss situation. 
I studerade företag är beroendet av vissa individer vid koordinering högt. Aktören kan 
inneha olika roller vid koordinering samt utgå från olika normer, värderingar och kul-



Kapitel 8 

176 

tur (till exempel företagskultur). I sin koordinering kan anpassning till förutsättningar, 
resultat och andra handlingar ske. Se vidare nedan. 

Artefakt (H) 
Artefakter av olika slag (till exempel IT-system, produktionssystem) finns med i olika 
sammanhang. De kan vara förutsättningar för koordination (reglera handlingsutrymme 
för mänskliga aktörer), media för att anpassa och påverka andra aktörers handlingar 
för att nå koordinerade resultat och samtidigt föremål för en enskild mänsklig aktör att 
anpassa sig till, eller påverka, för att nå ett koordinerat resultat. Artefakter kan både 
stödja och hindra koordination. Studerade IT-system är viktiga för denna avhandling 
och kan just ha denna betydelse för koordinering. I uppföljningssyfte kan också arte-
fakter bidra till synlighet och tydlighet i handling. 

Stöd/medium 
För att utföra koordination kan olika typer av stöd (artefakter) användas. Med stöd av-
ser jag här artefakters funktion vid utförande av handlingar. Stöd kan vara allt från 
enkla gula lappar, vilka är vanligt förekommande i studerad empiri (exempelvis mellan 
konstruktörer hos hustillverkaren) till produktionssystem (strukturer/layouter), olika 
typer av administrativa rutiner och IT-system. Grad av formalisering och grad av au-
tomatisering kan därmed variera i de stöd som används. 

Handling (H) 
Två grundläggande handlingstyper är koordinerande och koordinerade handlingar. 
Ofta innehåller olika roller i organisationer olika grad av de båda handlingstyperna. 
Till exempel har produktionschefen i snickeriföretaget en stor andel koordinerande 
handlingar i sin roll, medan NC-operatören utför en stor andel koordinerade handlingar 
(baserat på produktionschefens förutsättningsskapande koordinerande handlingar, data 
från konstruktörers CAD-system och operativa kolleger i produktionskedjan). Emeller-
tid är det enligt empiriska data inte likhetstecken mellan att en chef enbart koordinerar 
och en underställd medarbetare koordineras. I de studerade företagen finns flera aktö-
rer med flera roller, relaterat till olika organisatoriska nivåer och uppgifter. Det före-
kommer förhandling mellan olika aktörer, oavsett organisatorisk nivå och roll, vilket 
innebär en anpassning. Koordineringen behöver ej heller ta sin utgångspunkt i att en 
aktör utför koordinerande handlingar och någon annan utför koordinerade handlingar. 
En medarbetare kan likaväl efterfråga koordinerande förutsättningar i utförandet av sitt 
arbete för att reducera osäkerhet kring exempelvis medel och mål. 

Handlingsutrymme 
Handlingsutrymme är en viktig fråga vid koordinering. Ofta används koordinering för 
att minska ett handlingsutrymme för att nå ett koordinerat resultat. Detta är en naturlig 
del av organisering och att bedriva målinriktad verksamhet. Se till exempel hustillver-
karen och dennes VD som genom exempelvis utbildning och regler vill koordinera 
konstruktion av hus för att nå ett koordinerat resultat (hus med en viss grad av standar-
disering passande kundkrav och produktionsekonomi). 
Olika koordinationsmedel kan relateras till olika sätt att reglera handlingsutrymme. 
Det som kan skilja är vilket föremål (subjekt eller objekt) som används för att åstad-
komma koordinerade resultat. Utbildning för att närma sig en viss individs färdighet är 
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ett exempel, företagskultur och värderingar (genom till exempel hustillverkarens va-
rumärke) är ett annat, IT-system och regler är andra exempel. Hustillverkarens stan-
dardiseringsprogram vid konstruktion och produktion är ytterligare ett exempel. 
Handlingsutrymme för en enskild individ kan variera beroende på aktuellt koordina-
tionsmedel och vilken vilja som finns att anpassa sig till strukturer och en koordine-
rande aktör. Att begränsa handlingsutrymme är inte synonymt med att åstadkomma ett 
koordinerat resultat, beroende på förutsättningar kan också ett ökat handlingsutrymme 
ge ett koordinerat resultat (till exempel vid målstyrning och ett fritt val av medel). 

Roll 
Roll är relaterad till handling, vilket visades i kategorin handling ovan. En aktörs roll 
kan innehålla mer eller mindre antal primärt koordinerande handlingar och sekundärt 
koordinerande handlingar (handlingar med ett annat huvudsyfte). Ledare i företag har 
sannolikt en hög andel primärt koordinerande handlingar (se ovan). 
Rollen kan också innehålla lägre eller högre andel koordinerade handlingar, vilket 
också visades i samband med handling ovan. Att vara föremål för en låg andel koordi-
nerade handlingar innebär större frihetsgrader i handling188 – än att vara föremål för en 
större andel koordinerade handlingar och erhålla en mindre frihetsgrad i handling. Ko-
ordinationen kan, som tidigare nämnts komma direkt från andra mänskliga aktörer, 
förmedlas via administrativa rutiner, artefakter och processer (befattningsbeskrivning-
ar, skrivna instruktioner, IT-system etc.) samt mer materiella dylika (via produktions-
system/strukturer). Dessutom individuellt (personliga normer, värderingar etc.), vilka 
kan vara mer eller mindre intersubjektiva, överensstämmande med företagskultur etc. 

Anpassning (H) 
En aktörs utförande av handling kan vara mer eller mindre anpassade till andra aktö-
rers handlingar, tidigare egna och andras koordinerande och koordinerade handlingar 
samt till artefakters inbyggda koordinationsprinciper (till exempel IT-system och dess 
programmerade logik). Anpassning ser jag som en handling (mer eller mindre frivilligt 
och aktivt) att närma sig något eller någon för att uppnå ett önskat resultat189. 

Förhållande mellan koordinerande och koordinerade handlingar 
Anpassning kan betraktas som en del i åtminstone följande förhållanden: 
! Förhållande mellan koordinerande handlingar (exempelvis att utfärda en såglis-

ta, produktionsplanera, vid ett flertal tillfällen). 
! Förhållande mellan koordinerande och koordinerad handling (exempelvis att 

starta produktion av en viss produkt baserat på såglistan). 
! Förhållande mellan koordinerade handlingar (exempelvis olika handlingar, ar-

betsmoment, i operativ produktion). 

                                              
188 Diskussionen om frihet vid handlande är möjlig att föra långt vidare än vad som görs här. Ett etiskt och kanske också 
politiskt perspektiv på aktörers rätt till olika typer av handlingsfrihet och makten att koordinera är både möjligt och kanske 
önskvärt att föra; här koncentrerar sig emellertid diskussionen till att gälla koordinering av handlingar och annat utförande för 
att nå interaktiva, koordinerade resultat i en organisatorisk kontext. 
189 Jämför med anpassning och dess engelska motsvarighet adjust (med ett ursprung i latinets ad- och juxta; to near). Se 
exempelvis Oxford Dictionary (1999). 
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Grad av anpassning 
Grad av anpassning och initiativ kan variera i olika förhållanden ovan. Låg grad av 
anpassning (hos en part, fördelningen av koordinerande handlingar och koordinerade 
handlingar ojämn) kan förekomma vid ett auktoritetsförhållande mellan två aktörer. 
Kännetecknas av en låg grad av ömsesidighet i anpassning. Ett exempel på detta kan 
vara då konstruktionschefen vid hustillverkaren delar ut ett konstruktionsuppdrag eller 
då produktionschefen vid snickeriföretaget ser till att en expressorder produceras. Hög 
grad av anpassning (av samtliga inblandade aktörer; mer jämn fördelning av koordine-
rande och koordinerade handlingar) kan vara ett samarbete mellan (minst) två aktörer, 
oavsett organisatorisk domän, kan kännetecknas av en hög grad av ömsesidig anpass-
ning. Ett exempel på detta är i det fall då VD för sågverket tillsammans med produk-
tionschefen och sågförmannen ser till att de får fram en rimlig såglista. 

Planerad vs. spontan koordinering 
Koordination kan vara mer eller mindre planerad. Med detta menas i vilken mån aktö-
ren eller aktörerna på förhand (i förhållande till aktuell handling) reflekterat över och 
utformat villkoren samt innehållet i koordinerande handlingar och/eller koordinerade 
handlingar samt dess förhållande. Reflektion kan ske i samband med koordinations-
handlingen; kallas då spontan. 

Kvalitet 
Kvalitet i underlag för koordinerande handlingar och koordinerad handlingar kan be-
dömas, till exempel i förhållande till intentioner och mål hos individer och hos organi-
sationer. Vad gäller underlag finns till exempel hustillverkarens ekonomichef som öns-
kar bättre kvalitet, liksom den ekonomiansvarige vid sågverket. 

Resurser 
Företagande är att finna ett gynnsamt förhållande mellan genererade och förbrukade 
resurser. Koordination förbrukar resurser, samtidigt som det syftar till att reducera åt-
gången av desamma eller stimulera genereringen av dessa. 
! Resursåtgång vid framtagande av koordinationsförutsättningar (till exempel 

såglista). 
! Resursåtgång vid utförande av koordinerande handling. 
! Resultat/effekter av koordinerad handling (studera status, uppföljning av för-

brukade eller genererade resurser). 

Mål (H) 
Koordinationen utförs med något, mer eller mindre motiverat och övervägt syfte (vad 
den eller de som koordinerar och de som utför koordinerade handlingar önskar uppnå). 
Ett exempel är sågförmannen som önskar att truckföraren är beredd på att vissa sågade 
trävaror skall lastas ut vid en viss tidpunkt till en viss kund. Genom denna handling 
önskar förmannen att utlastningen görs på ett resurseffektivt sätt, vid rätt tidpunkt och 
till rätt lastbil. Genom sin information till sågförmannen är intentionen att truckföraren 
skall dela hans uppfattning om önskat resultat (målet) så att varorna blir lastade. 
Samtidigt förekommande och ibland konkurrerande mål påverkar förutsättningar för 
den som utför koordinerande handlingar. Den aktör som koordineras kan vara föremål 
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för olika, ibland inbördes motstridiga, koordinerande handlingar. Se till exempel hus-
tillverkarens konstruktionsavdelning (konstruktionschefen) och relationen till de tre 
marknadscheferna (VD, vVD och exportansvarig för östra Tyskland) i samband med 
produktionsplanering och prioritering av hus. Mål kommuniceras på olika sätt (via 
artefakter, dolt vs. synligt, formellt vs. informellt, muntligt vs. skriftligt etc.). Mål ut-
gör också förutsättning för koordinering. 

Föremål 
Vad som är föremål för (mottagare av) koordination är viktigt. I ett organisatoriskt 
sammanhang kan andra mänskliga aktörer och deras handlingar, liksom olika typer av 
resurser vara föremål (subjekt) för koordination. Koordination kan utföras på olika sätt 
med olika stöd, vilket gör att förhållandet mellan den eller dem som koordinerar och 
koordineras kan vara mer eller mindre samlat i tid och rum. 
IT-system och andra artefakter, rutiner/processer, styrdokument (policies, uttryck för 
företagskultur etc.) kan skilja aktörers koordinerande handlingar och koordinerade 
handlingar åt i dimensionerna tid och rum. Artefakter kan ses som media för att åstad-
komma koordinerade handlingar (se ovan). Utformning av IT-system för konstruktion 
och de tillåtna dimensioner en produkt kan ha kan är ett sätt att koordinera en kon-
struktörs handlingar (att få handlingarna koncentrerade till ett delmängd av produkter 
dit företaget valt att koncentrera sina resurser). Exempel på vad som också kan koordi-
neras är materiella flöden (till exempel förflyttning av sågade trävaror) och informa-
tions-/kommunikationsflöden (till exempel produktionsorder). 

Koordinationskälla 
Vad som är källan till en koordinerad handling är väsentligt. Om källan kan vara egna 
beslut eller andras beslut, skeenden i omgivning utanför egen kontroll etc. är betydel-
sefullt. Källan betecknar den/de eller det som koordinerar. Ett illustrativt exempel är 
när administratörerna vid hustillverkaren beskriver sin arbetssituation. Växlingarna 
mellan egen (de två administratörerna) ömsesidig anpassning och externt genererad 
koordination (VD eller vVD) med stor anpassning från utförarnas sida upplevs som 
bidragande till ovisshet i en, som helhet, tillfredsställande arbetssituation. 
Konkurrerande uppfattningar om källans status, prioritet, egenskaper etc. (se till ex-
empel konstruktionschefens beskrivning om olika signaler från de olika marknadsche-
ferna inom hustillverkaren) kan bidra till osäkerhet. Graden av anpassning till andra 
handlingar kan också minska om konkurrerande uppfattningar finns. Detta kan förstås 
vara gynnsamt i många situationer, genom att främja utveckling. Vid prioritering av 
hus i tillverkning kan det emellertid vara positivt med gemensamma uppfattningar om 
källans status och dess prioritet (exempelvis chef på en viss marknad och dennes upp-
fattning om prioritering av hus jämfört med den generella uppfattningen på företaget 
om prioritering). 

Meta-koordinering 
Att välja vem, vilka eller vad som skall koordinera och koordineras kan ses som en del 
i en övergripande koordinering (meta-koordinering). Meta-koordinering kan vara att 
skapa förutsättningar för annan koordinering, vilka aktörer som skall deltaga och vil-
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ken typ av anpassning som skall ske för att nå önskade resultat. Koordinering kan 
därmed sägas finnas på flera plan/nivåer. 

Förutsättningar 
Det som ovan kallas meta-koordinering är ett sätt att etablera förutsättningar för fram-
tida koordinering. Detta sätt är ett medvetet sätt att utforma förutsättningar. I förutsätt-
ningar ingår också tidigare koordinerande och koordinerade handlingar. Att minnas 
tidigare handlingar är också en del av förutsättningar, liksom mer eller mindre institu-
tionaliserade handlingar (till exempel strukturer, processer och rutiner). Förutsättning-
arna kan vara mer eller mindre synliga och inter-subjektiva mellan aktörer i en viss 
situation. Ett sätt att erhålla kunskap om förutsättningar (till exempel status för tidigare 
koordinerade handlingar och dess resultat) är att använda IT-system. Där inte sådana 
finns tillgängliga visar sig aktörer i empirin använda sig av okulära besiktningar (cykla 
till timmerplan och se lager) och småprat med kolleger för att erhålla information. 

Status 
För att skapa sig kunskap om förutsättningar för koordination och utfallet av koordina-
tion söker ofta aktörer olika typer av tillstånd (status) för de organisatoriska samman-
hang som studeras ovan. Det kan till exempel gälla var en specifik produkt befinner 
sig i snickeriföretagets produktionsprocess eller hur mycket råvara det finns i lager av 
en viss produkt. Status kan också gälla personers handlingar (till exempel hur många 
produkter som konstruerats av konstruktör, för att bedöma om assistans behövs). När 
en handling sedan utförts söks också efter information avseende status. Det kan vara 
den koordinerade handlingen av en annan aktör som är föremål för kontroll av status: 
har till exempel medarbetaren i administrationen registrerat den order som inkommit 
igår (en återmatning/feedback)? 
Status kan också gälla koordinerade handlingar som sannolikt skall utföras (det vill 
säga information före koordinerad handling, till exempel produktionschefens upplys-
ning till truckföraren om framtida behov av förflyttning av material). Med denna angi-
velse av status för kommande handling kan den koordinerade aktören ha en ökad 
handlingsberedskap och exempelvis vidtaga nödvändiga förutsättningar. Informations-
system är viktiga när det gäller att skaffa sig kunskap om status som förutsättning för 
koordination och om resultatet av koordination. Status kan också vara lätt tillgäng-
lig/synlig genom en okulär besiktning av den aktör som skall koordinera (till exempel i 
snickeriföretaget för inköparen/produktionschefen). 

Problemställning 
Problemställning kan ses som avvägningar vilket den som skall koordinera och koor-
dineras ställs inför. Det kan gälla avvägningar mellan olika typer av förutsättningar för 
koordination, ekonomiska villkor, olika utförare, föremålen för koordination etc. Flera 
problemställningar uppträder samtidigt och kan vara mer eller mindre konkurrerande. 
Problemställningar kan vara relaterade till källa ovan. 

Sammanhållen eller splittrad koordination 
Flera handlingar med koordinerande effekt som är tidsmässigt samlade eller splittrade 
av andra aktörers handlingar. Ett exempel är administratören vid sågverket som utför 
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många handlingar med koordinerande effekt i en splittrad sekvens. VD vid sågverket, 
inköparen och produktionsansvarig å andra sidan svarar för en mer samlad koordina-
tion (flera handlingar med koordinerande effekt som utförs sammanhållet). 

Restriktioner 
Koordination i ett organisatoriskt sammanhang präglas alltid av restriktioner i, eller av 
resurser. Restriktionerna kan vara mänskliga (kognitiva, motoriska etc.), monetära, 
materiella, av naturen givna, vara relaterade till tid eller rum. Mänskliga restriktioner 
kan exempelvis vara ovisshet eller otillräcklig kunskap om ett fenomen (se till exem-
pel hustillverkarens vVD och hans resonemang kring kortsiktighet). Materiella restrik-
tioner kan vara att en råvara på grund av naturfenomen har egenskaper en koordine-
rande aktör (till exempel sågförmannen) inte kan bedöma. 

Kommunikation 
Koordination utövas genom kommunikation. Att kommunicera om olika administrati-
va göromål och inkommande ärenden är till exempel för att uppnå anpassning mellan 
handlingar och ett koordinerat resultat en väsentlig del i administratörernas arbete hos 
hustillverkaren. Kommunikation kan ske på olika sätt, med stöd av olika media. 

Kommunikationssätt/form och medel 
Kommunikation för att koordinera kan exempelvis ske muntligen (ansikte-mot-
ansikte, via telefon och dylikt). Det kan också ske skriftligen med stöd av olika arte-
fakter (exempelvis kommunikation av såglista med telefax eller registrering av en or-
der för konstruktion och beredning). Att ge olika typer av icke språkliga teck-
en/signaler är också möjligt, men har inte studerats. 

Kommunikation före och efter utförandet av koordinerad handling 
Kommunikation före koordinerad handling är en form av påannonsering för att åstad-
komma en handlingsberedskap hos den aktör som utför den koordinerade handlingen 
(ett exempel som berördes ovan är när sågförmannen förvarnar truckföraren om kom-
mande leveranser). 
Kommunikation efter utförandet av en koordinerad handling kan gälla kommentar av 
utfall (av koordinerad handling i sig, dess effekter och förhållande till andra koordine-
rade handlingar) efter kontroll av status. I studerad empiri finns exempel på kommuni-
kation som sker i koordinerande syfte tidsmässigt före koordinerad handling. När det 
gäller kommunikation efter utförd handling efterlyser ofta aktörer mer av denna typ av 
återmatning. Att ge återmatning är också en del i att skapa förutsättningar för framtida 
koordinering. Uppföljning bör också kunna räknas hit i form av exempelvis rapporter 
som framställs av administratören i snickeriföretaget. 

Referenspunkter 
För att kunna kommunicera om koordination finns olika referenspunkter. Ett exempel 
på referenspunkt är ”älgjakten” (i det studerade sågverket) eller produktionsvecka i 
snickeriföretaget. Den förstnämnda referenspunkten vilar på gemensamma och inter-
subjektiva normer och intressen och medför restriktioner i den verksamhet som skall 
koordinera avseende tillgänglig produktionspersonal en viss höstvecka på året – med 
följd att en lägre produktionsvolym är att vänta denna vecka. Den sistnämnda refe-
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renspunkten ”produktionsvecka” däremot betyder inte nödvändigtvis samma sak för 
dem som placerar ut produkter i produktionsplaneringen som för personer som finns i 
produktionsavdelningen (där kalendervecka och produktionsvecka inte behöver över-
ensstämma). Leveransvecka är heller inte en tydlig referenspunkt eftersom den har 
olika betydelser för säljare och utlastare i snickeriföretaget. 

Koordinationslogik 
Med koordinationslogik menas den uppfattning (logik) som ligger bakom en viss 
handling som finns hos en aktör eller uttryckt i planer, processbeskrivningar eller poli-
cydokument. Logiken kan vara mer eller mindre planerad och spontan för aktören 
själv och exempelvis gälla uppfattningar om situation, medel och mål samt dessas för-
hållande (att exempelvis vid upprepade tillfällen koordinera verksamhet genom att 
betona varumärke och företags samlade värderingar eller kultur försöka uppnå resultat 
hos hustillverkaren). 
Logiken kan vara mer eller mindre kommunicerad och känd, synlig och tillgänglig för 
andra. Logiken är subjektberoende och mer eller mindre intersubjektiv. 

Koordinationens organisatoriska rörlighet 
Organisatorisk domän avser den organisatoriska kontext där koordination äger rum. 
Den eller de som koordinerar kan finnas i samma eller olika organisatoriska domäner 
(till exempel avdelning/funktion). Domänen kan vara intra-organisatorisk eller inter-
organisatorisk. Rörlighet betecknar förflyttning i dimensioner och räckvidd. Rörlighe-
ten är en aspekt av företags flexibilitet. 

Organisatorisk dimension 
Koordinationen och dess riktning kan relateras till olika organisatoriska strukturer, 
processer och sammanhang. Vanligt förekommande dylika är en hierarkisk (vertikal) 
ledd och en processledd (horisontell). 

Organisatorisk räckvidd 
Räckvidd avser avståndet mellan den/de koordinerande aktören eller aktörerna (i en 
organisatorisk domän) och den/de aktörer som koordineras (och tillhörande organisa-
torisk domän). Räckvidden kan vara kort när aktörerna finns inom en avdelning eller 
delprocess i en organisation, längre om den är horisontell eller vertikal (över en eller 
flera vertikala nivåer) eller överskrider juridiska gränser (horisontell eller hierarkisk). 

Institutionalisering 
Handlingarna av koordinerande eller koordinerat slag kan vara mer eller mindre insti-
tutionaliserade i organisationer. 

Återkommande eller ej 
Om den koordinerande och/eller den koordinerade handlingen är återkommande, en 
första-, eller en engångsföreteelse har betydelse för vilken grad av institutionalisering 
som är fallet. 
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Att standardisera underlag, processer (material och information) och produkter kan ses 
som ett sätt att institutionalisera återkommande fenomen. Offertunderlag som utveck-
las i både snickeriföretaget och hustillverkaren är exempel på detta. 

Rutiner och strukturer 
Rutiner och organisatoriska strukturer är ett sätt att institutionalisera koordination. Att 
utveckla IT-system eller andra artefakter såsom produktionssystem och –layout likaså. 
I studerade små- och medelstora företagen i träbranschen är rutinerna/processerna ofta 
resultat av handlingar över tiden (framväxta), snarare än explicit utformade (till exem-
pel som en del i att skapa koordinationsförutsättningar, enligt ovan). 

8.1.7 Koordination och IT-system 
Följande avsnitt utgör en särskild granskning av hur IT-system används vid koordine-
ring inom de tre studerade organisationerna. I avsnittet behandlas bland annat vilken 
roll IT-system kan ha vid koordinering. Nedan finns också en diskussion om situatio-
ner då IT-system har en potentiell funktion att fylla. Detta utgör en del av svaret på 
avhandlingens andra forskningshuvudfråga och relaterade delfrågor kring typ av stöd 
och hinder för koordination. 

IT-system och koordination inom sågverket 
Inom sågverket försvårar den låga integrationsgraden mellan olika IT-system effektiv 
koordination. Ett exempel på detta är den manuella sammanställningen av utfallsdata 
från sågverkets produktionssystem som används för att fatta beslut om framtida pro-
duktion avseende bland annat produktmix. Detta kan ses som att viktig återmatning 
från tidigare genomförda koordinerande handlingar (planering av produktion) som kan 
användas för att planera framtida produktion fördröjs i tid, förlorar i tillgänglighet och 
riskerar att få en lägre kvalitet (risk för fel vid manuella inmatningar). 
Goda exempel på där samlad information som grund för koordinerande handlingar 
finns är sågverkets OLF-system. Information om färdigvarulagrets sammansättning 
och volym samt i lagret sålda produkter är till exempel viktig grund för att koordinera 
inköp av råvara (Inköpstidpunkter? Typ av råvara? Volym?) och framtida produktion. 
Råvarulageruppgifter är däremot inte datoriserade, utan där används okulära besikt-
ningar för att studera lagernivå och sammansättning. När förutsättnings- och uppfölj-
ningsinformation saknas i IT-system införskaffas nödvändiga uppgifter genom muntlig 
dialog (inte sällan genom småprat med kolleger) eller egna okulära besiktningar. Al-
ternativa informationssystem i form av telefax internt från kontor till produktionsan-
läggning används för att kommunicera produktionsplan (såglista). 
Centrala dokument med en koordinerande funktion sammanställs och distribueras ma-
nuellt i sågverket. Dessa dokument har en viss grad av formalisering. Underlag för att 
till exempel sammanställa en såglista (ett centralt dokument) är dock baserad på in-
formation hämtad från olika IT-system. 

IT-system och koordination inom snickeriföretaget 
Inom snickeriföretaget betonas vikten av ett fungerande IT-system för spårbarhet av 
produkter och dess status i produktionsprocessen. Det handlar då om system för att 
följa upp om önskade (koordinerade) handlingar i produktion utförts ur ett produk-
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tions- och marknadsledningsperspektiv. Produktionschefen önskar exempelvis se var 
en specifik produkt befinner sig i produktionsprocessen. Liknande frågor kan också 
ställas av personer på marknadsavdelningen för att i sin tur besvara frågor från kunder 
om beställda produkters status. Svaret på dessa frågor kan användas för att exempelvis 
koordinera leveranser av produkter och vara förutsättning för annan framtida koordine-
ring. Avsaknaden av ett fungerande IT-system för att koordinera produktion och leve-
rans visar sig bland annat genom att kunder får vänta på besked samt att personal till 
exempel vid färdigställande av produkter för utlastning måste gå och titta var produk-
ter finns och/eller fråga kolleger var produkterna finns. Detta arbete utförs ofta under 
tidsbrist och påverkar personalens arbetssituation negativt. Under mindre pressad tids-
situation kan dock kontakter med kolleger tidigare i produktionsprocessen ha en posi-
tiv påverkan på arbetssituationen. 
Ett centralt dokument med koordinerande funktion är snickeriföretagets veckolista. 
Denna lista genereras av administratören med hjälp av ett OLF-system baserat på 
kundorder. Listans innehåll, sortering och periodicitet anpassas till olika målgrupper. 
Produkternas komplexitet utelämnas dock i detta centrala dokument, vilket har bety-
delse för koordination av såväl konstruktion, produktion, utlastning och dem emellan. 
Inom snickeriföretaget finns också system som hindrar vissa koordinationsmönster att 
genomsyra produktionsprocessen. Företagets CAD-system innehåller funktioner som 
bildar en standardiserad process för konstruktion. Dessa funktioner har definierats av 
systemtillverkaren utifrån en generell uppfattning av ”hur konstruktion går till”. Den 
process snickeriföretaget själva önskar innehåller delvis olika funktioner, till exempel 
avseende hur en produkt definieras. På grund av begränsningar i CAD-systemet behö-
ver särskilt komplexa produktvarianter delas upp i olika produkter (separata), istället 
för en sammanhållen produkt. Detta påverkar konstruktörers arbetssätt och de sätt de 
önskas (av ledningen) arbeta på. 
Snickeriföretagets information om lager av insatsvaror är, likt sågverket, icke datorise-
rat. Även här är okulära besiktningar centrala för att koordinera inköp och produktion 
avseende materialförsörjning. Lagret är som tidigare nämnts väl synligt för berörda 
aktörer i produktionslokalen. Information om lagrets status (sammansättning, volym 
etc.) är därmed lätt tillgänglig (i nuet) och samtidig. Enkelhet och låg kostnad för in-
formationens tillgänglighet är ett faktum. Det förefaller svårt att finna ett IT-system 
med dessa egenskaper som alternativ för att tjäna som underlag för koordinering av 
materialinköp och produktion. 
Den produktionsplan som gemensamt sätts samman av personer vid snickeriföretagets 
marknadsfunktion är också av manuell karaktär, med vissa formaliserade inslag. Pro-
duktionsplanen utgörs av en whiteboardtavla som är enkel, tydlig och fungerar också 
som en fysisk mötesplats för ömsesidig anpassning mellan aktörer. Även i detta fall är 
enkelhet och tillgänglighet hög, vilket torde göra det svårt att finna alternativa, attrak-
tiva, IT-system som fyller samma funktion. 

IT-system och koordination inom hustillverkaren 
Hustillverkaren uttalar en medveten hållning i att inte investera i större, företagsöver-
gripande IT-system. Detta baserat på farhågor att sådana system skall drabba deras 
konkurrensfördelar (flexibilitet i konstruktion och produktion) negativt. Farhågor att 
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IT-system skall kräva stora finansiella investeringar, såväl som investering i tid för 
utbildning samt produktionsbortfall under implementation finns också. Även detta fö-
retag har IT-system med låg grad av integration alternativt inga IT-system alls vad 
gäller stöd för centrala aktiviteter (till exempel samlad hantering av orderinformation). 
Fysiska ordermappar (se Figur 16) används för lagring av information. 

 

Figur 16 Ordermapp, hustillverkaren 

Fysiska ordermappar innebär problem vid behov av samtidig åtkomst av flera aktörer. 
En icke sammanhållen och svårtillgänglig information om order (offertunderlag, olika 
typer av beräkningar, konstruktionsunderlag etc.) påverkar möjligheterna negativt att 
koordinera ett totalflöde från offert och order till leverans och uppföljning av hus. 
VD anser att företagets nya CAD-system är ett bra verktyg för att stödja koordination. 
Även konstruktörernas färdigheter kan standardiseras genom utbildning i handhavande 
av systemet för att påverka de frihetsgrader som systemet kan ge enligt VD. Olika reg-
ler för konstruktion relateras också till användningen av IT-systemet för att kunna 
standardisera konstruktionsprocessen. Detta tillsammans kan ge koordinerande resultat 
(till exempel konstruerade hus med en högre grad av standardiserade komponenter än 
tidigare). Vid konstruktion hanteras emellertid inte exempelvis kontakter med kunder 
och olika beslut fattade av konstruktörer av det nya systemet. Lagring av sådana upp-
gifter varierar mellan konstruktörer både avseende utförande och media. 

Avslutande reflektion om IT-system och koordination i träföretagen 
En avslutande reflektion gällande samtliga tre fall är att koordinering baseras på och 
utövas genom informell kommunikation i hög utsträckning. Detta är möjligen en del 
av småföretags vardag, tillsammans med många framväxta (icke explicit designade) 
processer. Den höga graden av informell kommunikation kan både vara en konsekvens 
av låg grad av IT-användning, samtidigt som det är en försvårande förutsättning för 
ökad användning av IT-system (vilket flera av intervjupersonerna ser som ett gynn-
samt tillstånd). Å andra sidan kan en hög grad av informell kommunikation som förut-
sättning och media för koordinering ge en hög flexibilitet, vilket betonas vara en fram-
gångsfaktor för små- och medelstora företag. IT-systems roll och användning för att 
stödja uppföljning (av koordinerande och koordinerade handlingar som grund för 
framtida koordination) betonas av flera respondenter i de olika företagen. 
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9 Tränätverkets kärnföretag – teoribaserad analys 
I föreliggande kapitel analyserar jag Mintzbergs koordinationsmekanismer och det 
empiriska materialet för att presentera en värdering av mekanismerna och dess för-
ståelse- och förklaringskraft. Kapitlet används tillsammans med kapitel 8, 10 samt 11 
med dess analys av kärnföretagens relationer till medproducenter och relatering till 
annan teori som underlag för att bidra till en utvecklad förståelse av koordination och 
informationssystem i företag och nätverk (del V). 
Kapitlet är främst inriktad på att belysa forskningsfrågorna som berör hur samspelet 
ser ut mellan koordination inom företag och mellan företag och särskilt: Hur sker ko-
ordination inom företag samt vem/vilka utför koordinerande handlingar? 

9.1 Analys av intern koordination utifrån Mintzberg 
Efter en empirinära beskrivning och analys samt presentation av koordinationskatego-
rier i kapitel 8 följer nedan en jämförelse med, och analys av Mintzbergs koordina-
tionsmekanismer. Avslutningsvis i kapitlet blir ansatsen emellertid induktiv på nytt190. 
Detta gäller min värdering av mekanismerna och olika kategorier av värdering. Se 
också beskrivning av tillvägagångssätt i kapitel 2 och 3. 
Följande avsnitt utgår också från avsnitt 4.3.3 i teorikapitlet. Mintzbergs perspektiv på 
koordination baseras på källorna från 1983, 1988 och 1998 och motiveras i avsnitt 
3.5.1. Dessa källor kommer normalt inte explicit att redovisas nedan, utan endast i de 
fall någon av källorna avviker från varandra görs detta tydligt genom en specifik refe-
rens. Koordinationsmekanismerna från Mintzberg är i korthet följande: 
! Ömsesidig anpassning. En enkel process innehållande informell kommunika-

tion och kontroll mellan aktörer på operativ nivå. 
! Direkt övervakning. Utövas av en person som utfärdar instruktioner/order till ut-

förare. Ledaren tar ansvar för utförande och kontroll. 
! Standardisering. Koordination etableras på ritbordet innan utförande. Innehål-

ler: Standardisering av färdigheter. Gör aktörers förväntningar på varandra 
kända genom gemensam utbildningsbakgrund. Standardisering av (ar-
bets)processer. Arbets- eller aktivitetsinnehållet (procedurer) specificeras eller 
programmeras. Standardisering av resultat. Dimensioner hos eller prestanda för 
en produkt specificeras, vilket indirekt gör att gränssnitt mellan arbetsmoment 
specificeras. Standardisering av normer. Individer delar en gemensam mängd 
uppfattningar och kan utföra koordinerade handlingar utifrån detta. 

9.1.1 Koordinationssituationer som utgångspunkt 
Vid tillämpning av Mintzbergs koordinationsmekanismer väljer jag att utgå från koor-
dinationssituationer191. Koordinationssituationer motsvarar sammanhang i studerade 
                                              
190 Jag anser inte att den empiri som presenteras är ren i betydelsen att den är fristående från förförståelse. Implicit finns teori 
som påverkat vilka områden som behandlats. En tydlig ambition har dock varit att teorier och förförståelse inte skall blockera 
min förförståelse, utan ha karaktären av en guide (ett hjälpmedel för orientering). Se också till exempel avsnitt 2.2. 
191 Under ett analysskede har jag arbetat med sammanlagt 32 koordinationssituationer fördelat på sju för sågverket, åtta för 
snickeriföretaget samt 14 för hustillverkaren. Av utrymmesskäl presenterar jag endast fyra per företag i detta kapitel som 
exempel. Urvalet är baserat på en kombination av att betona en variation både inom respektive företag och mellan företagen 
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organisationer där en eller flera aktörer utför implicit eller explicit koordinerande 
handlingar för att uppnå interaktiva (samproducerade) resultat. De olika situationerna 
skall inte ses som fristående från varandra i de studerade organisationerna, utan bildar 
tillsammans den verksamhet som utförs. Vissa koordinationssituationer beskriver 
verksamhet av en intern karaktär, medan andra mer riktas mot omvärlden. Konstruk-
tionen av situationerna skall ses som ett sätt att presentera och analysera koordinering. 
Situationerna är sammansatta utifrån ett antal grundläggande krav, vilka får fungera 
som en preliminär uppfattning om vad koordination innebär192. De studerade organisa-
tionernas särart påverkar vilka situationer som presenteras. De likheter som förekom-
mer mellan den verksamhet som bedrivs i företagen innebär också att vissa situationer 
återkommer i presentationerna. 
Följande möte mellan teori (Mintzbergs koordinationsmekanismer) och empiri (dispo-
nerad i koordinationssituationer) från tränätverkets kärnföretag (intern verksamhet) 
görs för att analysera och värdera Mintzbergs koordinationsmekanismer. Värdering 
innebär att söka vilken förståelse- och förklaringskraft dessa mekanismer har. Med 
intern menas i huvudsak företagsinterna angelägenheter. Dock sker detta i ömsesidig 
påverkan med omgivning varför viss interaktion behandlas då det är särskilt tydligt 
och viktigt. Merparten av denna interaktion och koordination i relation till andra parter 
behandlas specifikt i kapitel 10 och 11. 
Analysen följer respektive kärnföretag; sågverket (avsnitt 9.1.2), snickeriföretaget (av-
snitt 9.1.3) och hustillverkaren (avsnitt 9.1.4). Respektive namnsättning av koordina-
tionssituationer motsvarar vad som skall uppnås (till exempel tillgänglig råvara pas-
sande produktbehov) med koordinationen (resultatet). 

9.1.2 Koordination inom sågverket 
Koordination inom sågverket utifrån Mintzbergs mekanismer redovisas nedan under 
rubriker koncentrerade kring exempel på analyserade koordinationssituationer. 

Tillgänglig råvara passande produktbehov (KS-S1) 
För att kunna producera ändamålsenligt behöver sågverket se till att det finns en till-
gång på råvara. Detta tillgodoses genom inköp. Inköp kan ske vid olika tidpunkter, till 
olika pris, från olika källor och råvaran kan ha olika status193. 
Koordinering för att uppnå tillgänglig råvara sker i huvudsak i dialog mellan råvaruan-
svarig och VD. Dessa två aktörer utför handlingar som är anpassade till varandra för 
att gynna resultatet (tillgänglig råvara passande produktbehov). Det finns en ömsesidig 
anpassning mellan handlingar som utförs, exempelvis vad gäller balansering av kund-
krav (uppfattade av VD i rollen som säljare och har tät kontakt med avsättningsmark-
naden) och produktionsvillkor, särskilt råvarutillgång (råvaruansvarige med kunskap 

                                                                                                                                             
samtidigt som en viss möjlighet till jämförelse erbjuds. Ordningstalet för situationer motsvarar därför inte löpande numrering 
av tabeller. 
192 Denna preliminära uppfattning utvecklas efter att empiri och annan teori konfronterats. Se kapitel 16. 
193 Med status menas om råvarans skall vara ett ”lager i skogen” (rotpost), köpas klar för avverkning (avverkningsuppdrag) 
eller köpas som färdigavverkat timmer vid bilväg. Uppräkningen visar en fallande skala för sågverket vad gäller kontroll av 
avverkningstidpunkt och pris. Vilket tidigare nämnts kan också färdigt virke köpas in för vidare försäljning, detta behandlas 
inte i denna koordinationssituation som koncentreras på råvara. 
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om marknaden för insatsvaror). Den informella kommunikationen mellan dessa perso-
ner är ofta en enkel process, vilket relaterar till Mintzbergs ömsesidiga anpassning. Att 
dessa huvudaktörer dessutom är bröder aktiva i ett familjeföretag kan göra att deras 
utgångspunkter för diskussion är vad Mintzberg benämner standardiserade genom ge-
mensamma normer, vilka är en utgångspunkt för koordinering. 
Den ömsesidiga anpassningen kan gälla avvägningar mellan inköp av olika typer av 
råvara, dess status, leverantörer (påverkar också råvarans upptagningsområde och 
egenskaper) och tidpunkter och kundkrav. Inköpsbeslut sker under hög ovisshet (till 
exempel vind som fäller skog och skapar god tillgång eller andra händelser i naturen 
som kan skapa mindre tillgång). Icke tillförlitliga leveranser från större skogsbolag 
bidrar också till ovissheten. Denna typ av förutsättningar och dess effekter på koordi-
nation diskuteras inte explicit av Mintzberg. I Tabell 10 sammanfattas karaktäristika 
hos koordinationssituationen. 

Tabell 10 Koordinationssituation: tillgänglig råvara passande produkbehov (KS-S1) 

Huvudaktörer Handlingar, exempel Koordinationsmekanism och -sätt Utgångspunkt och stöd, exempel 

VD 
Råvaruansvarig (R) 

Fastställa produktionsbehov. (VD) 
Val av råvarutyp och status. (R) 
Val av leverantör. (R) 
Val inköpstidpunkt. (R) 
Bestämma råvarupris. (VD, R) 

Ömsesidig anpassning, ofta gemen-
samma normer. 
Muntlig dialog (informell kommunika-
tion). 

Kundorder (OLF-system) 
Timmerlager, �sågplan�, i skog, vid 
väg (eget minne, okulär besiktning). 
Pågående anbud och förhandlingar 
med timmerleverantörer. 
Färdigvarulager (OLF-system). 
Kunskap om rotposter. 

 

Produktionsstart passande produktbehov (KS-S2) 
För att kunna starta produktion av vissa produkter utifrån ett produktbehov krävs ko-
ordination av ett antal handlingar. Produktionsstart kan ske utifrån olika utgångspunk-
ter (initierade av en specifik kundorder eller ett lagerbehov), utifrån olika råvara, vid 
olika tidpunkter och förhållande mot andra produktionsstarter. 
VD fastställer ett produktbehov (se KS-S1 i Tabell 10) och detta uttrycks i en produk-
tionsplan (såglista). Såglistan innehåller information om vad som skall tillverkas, till 
vem, leveranstid och med vilka dimensioner/egenskaper. Detta är att likna vid vissa 
karaktäristika hos Mintzbergs koordinationsmekanism direkt övervakning; givande av 
order/instruktioner (från VD till i första hand produktionschef och sågförman) samt ett 
huvudansvar för kontroll av utförande efter produktion (VD:s produktionsuppföljning 
av bland annat sågutbyte och lönsamhet per produktslag). 
VD:s kommunikation med sågförmannen, vilken inte finns på kontoret som produk-
tionschefen, sker ofta internt med hjälp av telefax som finns både i kontors- och i pro-
duktionslokalen. VD agerar här både i rollen som säljansvarig (med uppgift att se till 
att kunder får rätt produkter i rätt tid) och i sin roll som företagsledare (att initiera pro-
duktion med skalfördelar, en god totalekonomi etc.). I rollen som säljansvarig förefal-
ler processägandet/styrningen vara mest centralt (en horisontell ledd i företaget), me-
dan den traditionella styrningsfunktionen (i vertikal ledd) kombineras med ett totalpro-
cessansvar i rollen som VD. 
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Vid formulering av såglista kan ömsesidig anpassning mellan huvudaktörerna före-
komma för att erhålla rimliga förutsättningar för produktionsstart. Denna kan ta hän-
syn till bland annat pågående produktion, lagernivåer och annan efterfrågan (kundor-
der). Således kan samtliga aktörer utföra såväl koordinerande som koordinerade hand-
lingar. VD kan exempelvis agera i linje med Mintzbergs direkta övervakning och be-
ordra produktionsstart enligt ett viss kundorder. Han kan också välja en mer ”förhand-
lande” attityd och samråda med andra aktörer. Här uppfattar jag ett ”givande och ta-
gande” för att erhålla goda produktionsförutsättningar. I Tabell 11 finns en samman-
fattning av koordinationssituationen. 

Tabell 11 Koordinationssituation: produktionsstart passande produktbehov (KS-S2) 

Huvudaktörer Handlingar, exempel Koordinationsmekanism och �sätt Utgångspunkt och stöd, exempel 

VD 
Produktionschef (P) 
Sågförman (S) 

Anpassa till pågående produktion 
(P, S) 
Justera och anpassa efterfrågan 
(VD). 
Utfärda såglista (VD) 
Starta produktion (P, S) 
Följa upp produktionsutfall (VD, P, 
S) 

Direkt övervakning, order/instruktioner 
(VD) samt ömsesidig anpassning. 
Såglista som bärare av koordinerande 
information. Muntlig dialog (informell 
kommunikation). 

Kundorder (OLF-system) 
Timmerlager, �sågplan�, virke i �så-
gen� och torkar, färdigvarulager 
(OLF-system, okulär besiktning av 
lager etc.). 
Såg- och torkningskapacitet. 
Telefax (distribution av såglista 
internt). 

 

Ekonomisk produktionsprocess som tillgodoser produktbehov (KS-S3) 
Denna koordinationssituation tar vid där KS-S2 (Tabell 11) slutar: på basis av såglista 
pågår produktion och det gäller att tillgodose produktbehov och kraven på en ekono-
misk produktionsprocess. Koordinationsresultatet är härmed en process som tillgodo-
ser ett tveeggat behov (från ägare och kunder). I produktbehov inkluderar jag en pro-
dukt, med rätt kvalitet (egenskaper) som är leveransklar (alternativt klar för lagring) i 
rätt tid. I produktionsprocess inkluderar jag vad som normalt brukar benämnas vidare-
förädling, om så är aktuellt. 
VD, produktionschef, sågförman och produktionspersonal är huvudaktörer för att 
åstadkomma en ekonomisk produktionsprocess som tillgodoser produktbehov. Om 
begränsningar uppkommer eller blir kända vid produktion (eller produktionsstart av en 
viss produkt) och olika typer av avvägningar behövs kan innehållet i såglistan diskute-
ras mellan sågförman och VD. Nödvändiga kompromisser kan vara baserade på upp-
kommande händelser (till exempel produktionsstörningar genererade av råvaruegen-
skaper, justeringar i efterfrågan etc.). Det som tidigare var en koordinerande handling i 
form av en produktionsorder (från produktionschef till förman alternativt från förman 
till produktionspersonal i linje med koordinationsmekanismen direkt övervakning) kan 
då övergå till vad som kan liknas vid ömsesidig anpassning. Det senare innebär en in-
formell diskussion mellan två aktörer (till exempel mellan VD och produktionschef) 
om möjligheter och begränsningar och anpassningar till dessa, till synes på samma 
organisatoriska nivå och med gemensamt kontroll- och uppföljningsansvar. Exempel 
på handlingar är att VD justerar efterfrågan på produkter (till exempel vid produktion 
för lager) jämför med av produktionschefen uttryckt (möjlig) produktionskapacitet. 
Anpassningen kan också vara den omvända (ökning av kapacitet och bibehållande av 
efterfrågan). 
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Produktionschefen är också delaktig i avvägningar och i arbetet med att reda ut oklar-
heter. Övergång åter till handlingar som återfinns inom direkt övervakning (order och 
instruktion) visas också i materialet genom att medarbetare uttrycker formuleringar 
såsom ”rätta mig till det han vill” (vilket kan benämnas ensidig anpassning vid avsteg 
från Mintzbergs terminologi) och ”han ger tillåtelse till” (se citat från sågförman i av-
snitt 8.1.2). En konkret situation är i de fall sågförmannen gör en avvägning mellan 
produktionsekonomi och produktbehov. Om förutsättningar eller hinder uppkommer 
där sågförmannen uppfattar att det blir svårt att tillgodose produktbehov eller ekono-
miska skalfördelar sker en direkt kontakt mellan sågförman och VD. 
Ofta intar dock VD och produktionschef operativt nära roller i dessa diskussioner med 
sin täta kontakt med produktion (och även administration). Om så krävs kan dock, en-
ligt ovan, deras handlingar övergå till att bli mer i form av instruktioner och mer kon-
trollerande karaktär (vilka normalt återfinns på en taktisk eller strategisk organisatorisk 
nivå) och exempelvis ha avgörande beslut i avvägningar mellan till exempel produk-
tionskostnad (skalfördelar) och prioritering av leveranstid. 
Produktionschefen och sågförmannen ansvarar också för att se till att det i en ekono-
misk produktionsprocess är möjligt för produktionspersonal att kunna utföra ända-
målsenliga (anpassande) direkt materialförädlande handlingar som gynnar slutresulta-
tet. Detta också med hänsyn till de möjligheter och begränsningar aktuell produktions-
layout erbjuder. Tabell 12 innehåller diskuterad koordinationssituation. 

Tabell 12 Koordinationssituation: ekonomisk produktionsprocess som tillgodoser produktbe-
hov (KS-S3) 

Huvudaktörer Handlingar, exempel Koordinationsmekanism och �sätt Utgångspunkt och stöd, exempel 

VD 
Produktionschef (P) 
Sågförman (S) 
Produktionspersonal 
(PP) 

Anpassa aktuell produktion till 
annan produktion (P, S) 
Justera och anpassa efterfrågan 
(VD). 
Hantera uppkommande händelser 
i produktionsprocessen (P, S, PP) 
Utföra direkt materialförädlande 
handlingar som gynnar slutresultat 
(PP) 

Direkt övervakning, order/instruktioner 
(VD, P, S) samt ömsesidig anpassning 
(samtliga). 
Muntlig dialog (informell kommunika-
tion). 

Produktionsorder (såglista). 
Kundorder (OLF-system) och eventu-
ella kalkyler. 
Kunskap och erfarenhet om tidigare 
händelser, aktuell produktion och 
produktionsutrustning (prestanda och 
tillgänglighet) samt andra förutsätt-
ningar. 

 
Samtalen kring koordinering av produktion mellan VD, produktionschef och sågför-
man innehåller viktiga referenspunkter vad gäller planer. Älgjakten är en sådan. Denna 
referenspunkt kan ses som ett uttryck för de gemensamma värderingar som finns inom 
sågverket och därmed som ett normsystem bland aktörer. Flera nyckelpersoner vilka 
omnämnts ovan har också släktband med varandra, vilket påverkar normsystemen. VD 
och råvaruansvarig är bröder, produktionschefen och sågförmannen är kusiner till de 
två förstnämnda. Mintzbergs (se till exempel 1998, s. 336) standardisering av normer 
som koordinationsmekanism194 kan här ses relaterat till den geografiska närheten (jak-
tens betydelse i bygden) och ett uttryck för starka släktband mellan centrala aktörer. 

                                              
194 En uppsättning gemensamma normer vilka har en koordinerande verkan, till exempel att hålla en låg produktionsvolym 
under älgjakten. 
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Besvarad förfrågan (KS-S6) 
Att besvara förfrågningar från kunder är viktigt för sågverket. En administratör med 
ansvar för bland annat telefon och besöksmottagning vid företagets entré har en viktig 
roll i att fördela frågor och ärenden till lämplig person i företaget (se Tabell 13). Hon 
ser således till att ”fråga skall möta svar” och önskar uppnå tillståndet besvarad förfrå-
gan. Ett exempel är när en virkeskund ringer och vill tala med en säljare om tillgängli-
ga produkter med vissa egenskaper och vilket pris de betingar. Administratören noterar 
frågan och ger noteringen till den som finns tillgänglig och som hon anser kan besvara 
frågan på bästa sätt; i detta exempel sågverkets VD. 
Handlingar sammankopplade med detta kan relateras till både ömsesidig anpassning 
och direkt övervakning. Ett exempel på ömsesidig anpassning torde vara när administ-
ratören kommer överens med någon om vad förfrågan innebär och vem som skall be-
svara den och sedan överlämnar ansvaret för att frågan blir besvarad. Direkt övervak-
ning kan liknas vid då administratören tolkar innehållet i förfrågan, själv avgör vem 
som är bäst lämpad för att besvara densamma, meddelar att frågan skall besvaras och 
sedan följer upp att frågan besvarats (utför en koordinerande handling). Den besvaran-
de kan utföra en koordinerad handling (ta kontakt med frågeställaren och besvara för-
frågan). 

Tabell 13 Koordinationssituation: besvarad förfrågan (KS-S6) 

Huvudaktörer Handlingar, exempel Koordinationsmekanism och �sätt Utgångspunkt och stöd, exempel 

Administratör (A) 
Frågeställare (F) 
Besvarande (B) 

Förfrågan (F) 
Tolka och notera förfrågan (A) 
Utse lämplig besvarande (A) 
Lämna ansvar alternativ kontrolle-
ra utförande (A) 
Besvara förfrågan (B) 

Direkt övervakning (A) eller ömsesidig 
anpassning (A, B). 
Muntlig dialog (informell kommunika-
tion) skriftliga meddelanden. 

Erfarenhetsbaserad kunskap om 
frågeställare, tidigare frågor, besva-
randes kompetens och roller. 
Telefon. 
�Gula lappar�. 

 

Avslutande kommentar till koordination av sågverksverkets verksamhet 
Vissa studerade handlingar kan direkt hänföras till de aktuella koordinationsmekanis-
merna enligt Mintzberg, exempelvis den ömsesidiga anpassning som sker dagligen 
mellan administratören, VD på sågverket som också är involverad i försäljning samt är 
ytterst produktions- och ekonomiansvarig. Företaget påvisar på en viss nivå, vilket är i 
linje med Mintzbergs beskrivningar av ömsesidig anpassning, att denna koordinering 
är en till synes okomplicerad process bestående av informell kommunikation (”korri-
dorprat” mellan de rumsligen väl samlade aktörerna). Detta beror förstås på vad 
Mintzberg avser med enkel eller okomplicerad. Vad som kommer till uttryck i teorin 
är bland annat att enkelheten består i att kommunicera informellt. Genom detta kan 
utförare interagera med varandra för att snabbt justera sina handlingar till varandra 
(Mintzberg, 1998, s. 335). I de exempel som betonas av författaren förefaller en rums-
lig närhet finnas. Vad gäller enkelhet är det tveksamt om interaktion och kommunika-
tion mellan människor, om än nära varandra rumsligen kan anses enkelt. Det handlar 
också om att både förstå muntlig kommunikation och handlingar som tar sig fysiska 
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uttryck. Ömsesidig anpassning är enligt teorin förekommande både under enkla förhål-
landen och under extremt komplicerade förhållanden (komplicerad verksamhet195). 
Ömsesidig anpassning sägs också förekomma mellan aktörer på en operativ nivå i fö-
retag. Vilka aktörer som förekommer på vilka hierarkiska nivåer är inte okomplicerat 
att avgöra i mindre och medelstora företag. En aktör kan inneha flera roller som hör 
hemma på olika nivåer i en organisation. VD för sågverket är ett tydligt exempel med 
sina roller bland annat som exekutiv chef, säljare och produktionsplanerare. Hierarki-
erna är med andra ord inte lika uttalade i studerat företag som Mintzbergs förlagor till 
företag är. Det är möjligt att i detta empiriska fall även betrakta VD som en operatör 
vad gäller till exempel utförande av försäljningsrelaterade handlingar och att han i 
denna roll ömsesidigt anpassar sig till vissa medarbetares handlingar (till exempel ad-
ministratören och sågförmannen). Det är tydligt att fler studerade aktörer innehar olika 
roller. Utifrån detta är det möjligt att ställa sig tvekande till vilken betydelse aktörers 
hierarkiska position har i detta sammanhang. Det bör vara vad som de facto utförs och 
har koordinerande verkan som är av betydelse i detta avseende, snarare än befattning-
ens tänkta karaktär och innehåll. 

9.1.3 Koordination inom snickeriföretaget 
Exempel följer nedan från analys av koordinationssituationer inom snickeriföretaget. 

Upprättad produktionsplan (KS-SF2) 
Produktionsplaner upprättas (Tabell 14) kollektivt baserat på order (”nästa klara” eller 
klara) på en whiteboardtavla. Endast leveransvecka och antalet produkter (oavsett 
kund, typ av produkt och produktens komplexitet) anges. Arbetet med att ta fram en 
produktionsplan liknar i flera avseenden en ömsesidig anpassning. Tavlan är placerad 
på golvet framför säljarna (inklusive VD i rollen som säljare) vilket gör att närheten i 
rummet mellan aktörer finns. Det är en ganska enkel process och den informella kom-
munikationen mellan säljarna kan innehålla diskussioner om det är möjligt att flytta en 
säljares produkt framåt i tiden till förmån för en annan säljares produkt – här kan en 
omedelbar justering (ömsesidig anpassning) ske. Koordinerade handlingar (handlingar 
anpassade till varandra, utan inblandning av någon tydlig enskild koordinator) för att 
åstadkomma en gemensam, realiserbar, produktionsplan utförs av säljare (och även 
VD och marknadsansvarig i denna roll). Den upprättade produktionsplanen är ett re-
sultat av koordinerade handlingar och ha samtidigt en koordinerande verkan på efter-
följande steg. Kontrollen av produktionsplanen finns också kvar bland dem som bidrar 
till den. Alla kan ändra enkelt på tavlan på egen hand genom att sudda och ändra upp-
gifter, men gör inte det utan samråd med andra (normer). Bland annat detta samråd 
skiljer den ömsesidiga anpassningen (två eller flera aktörer) från den direkta övervak-
ningens enskilda, suveräna, aktör. Samtliga säljare är medvetna om maximalt antal 
snickerier som kan produceras en vecka – antalet utgör en norm för vad som planeras. 
Kundens önskemål om produkters egenskaper och leveranstid har en stark inverkan på 
snickeriföretagets verksamhet och koordineringen av densamma. Kunden tillåts vara 
stark som kravställare, trots att hög kundpåverkan anses öka sannolikheten för fel i 
                                              
195 Exempel Mintzberg (1998, s. 336 f.) använder för att visa dessa ytterligheter är att paddla kanot å ena sidan och att placera  
en människa på månen å andra sidan, båda kräver ömsesidig anpassning av aktörer.
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konstruktion och produktion. Undantagen beskrivs av säljaren med kompletterande 
text på ritning som skall tolkas av konstruktörer och produktionspersonal. Produktens 
egenskaper påverkar sedan de operationer som utförs i produktion. 

Tabell 14 Koordinationssituation: upprättad produktionsplan (KS-SF2) 

Huvudaktörer Handlingar, exempel Koordinationsmekanism och �sätt Utgångspunkt och stöd, exempel 

Säljare (S) 
VD 

Notera antal snickerier på tavla för 
en viss vecka (S, VD) 
Komma överens om att flytta pro-
duktionsvecka för snickeri (S, VD) 
Justera produktionsvecka av snicke-
ri till andra snickerier (S, VD) 

Ömsesidig anpassning, standardise-
ring av normer. 
Muntlig dialog (informell kommunika-
tion) och kommunikation via tavlan. 

Kundorder (tecknade eller bedömt 
sannolika) från respektive säljare. 
Produktionskapacitet. 
Gemensamma normer. 
Whiteboardtavla. 

 

Beredd produkt till produktion (KS-SF3) 
Konstruktörer konverterar produktritningar (från säljare eller kund direkt) till att passa 
produktionsutrustning och generera data till NC-maskiner i produktion. Dessa data 
påverkar i stor utsträckning NC-operatörers arbete och kan ses som standardisering av 
arbetsprocesser och resultat (produktens utformning och egenskaper). 
Underlaget från säljare till konstruktör är i pappersform (kopia av grovritning), på 
grund av att elektronisk överföring mellan applikationerna i samma IT-system inte är 
aktiverad. Andra grovritningar finns ej heller tillgängliga i IT-system, eftersom vissa 
kunder (ofta hustillverkare) ritar produkterna med egna CAD-system. Kommunikation 
mellan säljare och konstruktörer kan liknas vid ömsesidig anpassning eftersom dialo-
gen dem emellan saknar en utpekad ansvarig, är delvis informell och är en ”enkel” 
process. Viss formaliserad kommunikation finns i form av att säljaren kodar vissa 
komponenter i sitt underlag. Här är det åter frågan om att ”ge och ta”, att väga kund-
krav, funktionella krav och produktionsvillkor (förutsättningar) mot varandra. Aktörer 
kompromissar utifrån sina olika krav. Samarbetet mellan aktörerna att ta fram produk-
tionsritningar är koordinerat genom en ömsesidig anpassning. Den beredda produkten 
har sedan en koordinerande verkan på det arbete som genomförs av NC-operatörer. 
Delar av det underlag som når konstruktörer kan betraktas som standardisering av re-
sultat (konstruera vissa produkter med vissa egenskaper) standardisering av process i 
form av att en maximal produktionstid (beroende av leveranstid till kunden) specifice-
ras i produktionsorder. Utförandet kan också styras av produktionschefen. Detta är att 
likna vid direkt övervakning och återfinns ofta tillsammans med expressorder. 
Konstruktörer kan emellertid bryta den koordinationslogik som säljare ger uttryck för 
och utgå från en egendefinierad (se tidigare diskussion). Detta påverkar kommande 
produktionsflöde, färdigtidpunkt och leveranstid av produkter till kunder196. Handling-
en är därmed också mindre anpassad till andra handlingar. Koordinationssituationen 
återfinns samlat i Tabell 15. 
                                              
196 Prioriteringslogik för olika order förändras i processen från kundorder till produktionsstart och sedan till leverans. Först 
leveranstid (vid sammanställning av orderunderlag och registrering), sedan vilken kund och komplexitet (uppdelning mellan 
konstruktörer och sedan grad av komplexitet, återkommande standardtyper först, enligt beskrivningen ovan), sedan leverans-
tid, typ av ytbehandling (för måleriet) och datum för utlastning (leveranstid, särskilt för produkter som hämtas av återkom-
mande hustillverkare på i förväg avtalade datum och tider). 
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Tabell 15 Koordinationssituation: beredd produkt till produktion (KS-SF3) 

Huvudaktörer Handlingar, exempel Koordinationsmekanism och -sätt Utgångspunkt och stöd, exempel 

Säljare (S) 
Konstruktör (K) 
Produktionschef (vid 
expressorder) (PC) 
NC-operatörer (NCO) 

Sammanställa grovritning 
passande kundorder och 
beredning (S) 
Bereda produkt enligt grovrit-
ning och produktionsvillkor (K) 
Jämka samman olika kon-
struktions- och beredningsvill-
kor (S, K) 
Bryta avsedd koordinationslo-
gik (K) 
Beordra tillverkning enligt 
expressorder (PC) 
NC-operationer (NCO) 

Standardisering av processer och 
resultat (ritning och CAD-system). 
Ömsesidig anpassning (säljare och 
konstruktörer). 
Direkt övervakning (PC) 
Konstruktion och kommunikation via 
CAD-system. 
Muntlig kommunikation främst mellan 
säljare och konstruktörer. 

Grovritningar av produkter på papper. 
CAD-system. 
Konstruktions- och produktionserfaren-
het. 
Konstruktörernas koordinationslogik. 
Produktionsvillkor (NC-maskiner, me-
darbetare etc.) 
Förekommande expressorder. 

 
Konstruktörerna ser sig också som att de ”lurar” systemet för konstruktion eftersom de 
för att nå vissa standarder i resultatet (produkter med vissa specifika mått) bryter de av 
IT-systemleverantören satta intervallen för vissa produkter. Systemleverantörens be-
gränsningar (intervall av mått) kan liknas vid en standardisering av både process och 
produkt (egenskaper och dimensioner) som konstruktörerna avviker från i sitt arbete. 

Besvarad förfrågan (KS-SF6) 
Administratören som ansvarar för telefon och besöksmottagning vid företagets entré 
har, likt i sågverket, en viktig roll i att fördela frågor och ärenden till lämplig person i 
företaget. Detta bland annat på grund av att snickeriföretaget inte använder sig av di-
rektnummer för telefoner, utan samtal måste passera en person för att fördelas vidare. 
Fördelningen av frågor och ärenden kan liknas vid direkt övervakning till sin karaktär, 
med undantag av administratörens organisatoriska nivåtillhörighet. Situationen inne-
håller också inslag av ömsesidig anpassning beroende på vald strategi. För diskussion 
och illustration av en annan liknande situation, se Tabell 13. 

Besvarad offertförfrågan (KS-SF7) 
Mellan de personer (tre säljare varav en marknadschef och VD) som hanterar arbetet 
med att besvara offertförfrågningar (Tabell 16) förekommer mycket småprat och dag-
liga diskussioner; ömsesidig anpassning. Här uppfattas inte VD som utövande styrning 
från sin formella ledningsposition, vilket bidrar till klassifikationen av detta som öm-
sesidig anpassning. Vilka priser som tidigare lämnats på vilka produkter och till vilka 
kunder är vanliga spörsmål. Ett aktuellt upprättande av offert kan behöva anpassas till 
tidigare offerter. När offerten innehåller uppgifter om produktions- och leveransvecka 
är dessa diskussioner relaterade till koordinationssituationen som beskrivs i Tabell 14. 
Försäljarna har förfrågningar från kunder som skall hanteras; dessa kan gälla lämnande 
offerter och utformning av produkter. Underlagen som skall hanteras är av mycket va-
rierande kvalitet. Med kvalitet menas här främst fullständighet i information (se avsnitt 
8.1.4). Beroende på underlagens kvalitet kan säljarens arbete (process och vilka fär-
digheter som krävs exempelvis) se mycket olika ut – från att grovt rita produkten åt en 
privatkund, föreslå egenskaper och dimensioner till att ta emot en färdig ritning från en 
hustillverkare med priser enligt ramavtal. 
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Denna situation är svår att klassificera utifrån Mintzbergs koordinationsmekanismer, 
kunden påverkar internt arbete genom sin attityd som kravställare och kvaliteten i den 
förfrågan som ges. Mintzberg saknar detta och en syn på koordination över tid (se en 
sekvens av offerter, ovan). 

Tabell 16 Koordinationssituation: besvarad offertförfrågan (KS-SF7) 

Huvudaktörer Handlingar, exempel Koordinationsmekanism och �sätt Utgångspunkt och stöd, exempel 

VD 
Säljare (S) 
Säljare/marknadschef 
(SM) 
Kund (K) 

Offertförfrågan (K). 
Komma överens om vem som 
utfärdar offert (VD, S, SM) 
Balansera olika offertvillkor (VD, 
S, SM) 
Anpassa till tidigare eller paral-
lella offerter (egna eller andras; 
samma kund eller olika kunder) 
(VD, S, SM) 
Besvara offert (VD, S, SM) 

Ömsesidig anpassning 
Muntlig dialog (informell kommunika-
tion) (VD, S, SM, K). 

Affärsidé, marknadsplan under 
utarbetande. 
Pärmar med tidigare order och 
lämnade offerter. 
Aktuella offert- och prisförfrågningar 
från kunder (och dess kvalitet). 
Kontorsapplikationer (MS Word och 
Excel) 
Förekommande ramavtal. 

 

Avslutande kommentar till koordination av snickeriföretagets verksamhet 
Administrativa rutinerna inom företaget är i hög utsträckning erfarenhetsbaserade och 
har växt fram över tid. Ofta är rutinerna också relaterade till enskilda individer och 
personberoendet är högt. ”Vi har ju lite vissa grejer som styr sig självt”, enligt perso-
ner på företaget. Detta är exempel på ett uttryck för att vissa delar av organisationen 
koordineras genom ömsesidig anpassning och gemensamma (standardiserade) normer 
om vad som exempelvis utgör en bra produkt och en nöjd kund – ingen direkt styrning 
behövs. Huruvida de administrativa processerna kan uppfattas som standardiserade 
eller ej beror på tolkningen av Mintzberg att koordination etableras på ritbordet före 
utförande och under påverkan från personer på taktisk nivå i företaget. Om så är fallet 
finns inte många standardiserade processer i företaget: de är framväxta och utformade 
av personer som utför operativt arbete och i någon mening en emergent standardise-
ring. Explicit processdesign, frikopplat från utförande, är sällsynt. 

9.1.4 Koordination inom hustillverkaren 
Slutligen följer fyra exempel på koordinationssituationer från hustillverkaren. 

Konstruktionsuppgift passande konstruktör (KS-H3) 
Konstruktionsavdelningen är en i många avseenden stark och dominerande del av hus-
tillverkarens verksamhet. Många personer är anställda vid funktionen och konstruk-
tionschefen har lång erfarenhet och hög kompetens. Konstruktionschefen leder arbetet 
och ser till att uppgifter i form av hus, eller delar av hus, som skall konstrueras når 
passande konstruktör (Tabell 17). Beroende på olika hus komplexitetsgrad fördelas 
olika mycket konstruktionstid. Konstruktionens komplexitetsgrad styr också vilken 
konstruktör som får vilken uppgift. Den starke konstruktionschefens arbete kan på ett 
flertal punkter liknas vid direkt övervakning. Fördelningen av konstruktionsuppgifter 
till konstruktörer, ansvarstagande för helheten samt kontroll och godkännande av rit-
ningar är tydliga exempel. Vissa konstruktörer tilldelas uppgifter som är relaterade till 
vissa återförsäljare. Aktuell marknad är också underlag för fördelning. Utifrån denna 
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beskrivning är det tydligt att koordinering av konstruktionsuppgift till passande kon-
struktör är en komplicerad och centraliserad uppgift, med en mängd olika förutsätt-
ningar som vägs samman. 

Tabell 17 Koordinationssituation: konstruktionsuppgift passande konstruktör (KS-H3) 

Huvudaktörer Handlingar, exempel Koordinationsmekanismer och -sätt Utgångspunkt och stöd, exempel 

Konstruktions-
chef (KC) 
Konstruktör (K) 

Fastställa konstruktionsbehov (KC) 
Jämföra konstruktionsuppgiften 
komplexitet och tidsåtgång med 
konstruktörers förutsättningar (KC) 
Val av konstruktör för viss uppgift 
(KC) 
Meddela uppgifter (KC) 
Konstruktion (K) 
Godkännande och uppföljning (KC) 

Direkt övervakning från konstruktions-
chef 
Muntlig kommunikation av uppgifter samt 
fördelning av �mappar�. 

Kundorder och specifikation (under-
lag från säljstödsavdelning och 
säljare). 
Arkitektritningar. 
Konstruktionskunskap (tidigare 
konstruktioner etc.). 
Konstruktörers beläggning, aktuell 
återförsäljare och kompetensprofil. 

 
Konstruktionschefen uttrycker att enheten har synnerligen begränsade resurser och hög 
arbetsbelastning och att de måste vara konsekventa i sin prioritering av uppdrag. Till-
verkningstidpunkt och leveranstidpunkt måste vara styrande enligt honom. Önskemål 
(till exempel justeringar) från beställaren under arbetets gång bör ha en underordnad 
betydelse enligt honom; produktionen måste sysselsättas. 

Konstruktionsritning till produktion (KS-H4) 
Att konstruera hus är en komplex aktivitet; detta beror bland annat på produktens 
sammansatta karaktär och de olika hänsyn som måste tas till olika förutsättningar. 
Konstruktionsuppgifterna är tilldelade olika konstruktörer enligt ovan. 
För att en konstruktionsritning skall färdigställas till produktions krävs ett antal hand-
lingar av konstruktörer. Det gäller bland annat att skaffa sig förutsättningsinformation i 
form av kundönskemål (uppgifter som kan vara bristfälliga och behöver kompletteras). 
Att reda ut vad beställaren önskar är en viktig del i konstruktionsarbetet. Utifrån kund-
önskemål behöver också det material som behövs i senare tillverkning (aktuell kon-
struktion) fastställas. Utifrån materialbehov avropar konstruktörer material direkt från 
leverantörer. Om det är nya produkter (och ramavtal saknas) samverkar konstruktören 
med inköpschefen för att denna skall teckna avtal med aktuella leverantörer. I kontak-
ter mellan de två sistnämnda torde finnas inslag av både ömsesidig anpassning och 
direkt övervakning. I det förstnämnda fallet sker anpassning till varandras situation 
enligt Mintzbergs förlaga; jag uppfattar ingen hierarkisk skillnad mellan dessa aktörer. 
När det gäller direkt övervakning ser jag att uppmaningen från konstruktören till in-
köpschefen har vissa likheter; det handlar om något av en order som senare följs upp. 
Dock finns som tidigare nämnts inte den hierarkiska skillnaden författaren avser. 
Avvägningar mellan olika konstruktionslösningars ekonomiska och funktionella bety-
delse görs av konstruktörer (se avsnitt 8.1.4). Detta är en viktig del av konstruktionsar-
betet som gör att en anpassning till olika förutsättningar sker (till exempel krav på lön-
samhet, kunders specifika krav, funktionella krav, CAD-systemets möjligheter och 
begränsningar samt de villkor som produktionsstrukturer sätter). 
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Konstruktörer följer produkten fram till leverans och har exempelvis täta kontakter 
med personer i produktion. Dessa kontakter avser kvalitetsgranskning, vilket nämnts 
tidigare. Vikten av småpratet betonas, inte bara ett gransknings- och kontrollsyfte, och 
dess positiva påverkan på utveckling av konstruktioner med produktionspersonal. I 
dialogen uppkommer idéer om alternativa lösningar och gemensamma omprövningar 
av konstruktioner. Samspelet kan liknas vid ömsesidig anpassning eftersom det inne-
håller hög grad av informell kommunikation och har inslag av operativ kontroll (hur 
tillverkas ett visst hus i produktionen). Möjligen kan också ett standardiseringsarbete 
och förbättringar av processen att bygga hus liknas vid Mintzbergs standardisering av 
processer. Emellertid är aktörerna här på operativ nivå, och inte på taktisk nivå vilket 
Mintzberg betonar. Inte heller i detta sammanhang sker utformningen av standardise-
ring på ritbordet, utan direkt i arbetssituationen. 
Åtgärder för att minska variationen i vilka komponenter som används vid huskonstruk-
tion har vidtagits av ledningen (ett standardiseringsprogram). I och med detta avses att 
skapa en högre andel återkommande komponenter med identiska egenskaper och di-
mensioner. Detta kan direkt hänföras till koordinationsmekanismen standardisering av 
resultat för att minska den interna variationen. 

Tabell 18 Koordinationssituation: konstruktionsritning till produktion (KS-H4) 

Huvudaktörer Handlingar, exempel Koordinationsmekanismer och -sätt Utgångspunkt och stöd, exempel 

Konstruktionschef 
(KC) 
Konstruktörer (K) 
Inköpare (I) 
Leverantörer (L) 
Kunder (KU) 
Produktionsper-
sonal (PP) 
Ledning (LE) 

Söka förutsättningsinformation 
(K). 
Fastställa materialbehov (K). 
Avrop av återkommande produk-
ter (ramavtal) (K, L). 
Uppmaning till inköp och eventu-
ellt tecknande av ramavtal (K, I). 
Val av standardiserade kompo-
nenter. (LE, K) 
Jämka samman olika konstruk-
tionsvillkor. (K) 
Framtagning av konstruktionsrit-
ningar (underlag för produktion). 
(K, PP) 
Uppföljning av produktion (K, PP) 
Hantera intryck från konstruktions-
lösningar omsatta i produktion (K) 

Direkt övervakning från konstruktions-
chef (enligt ovan). 
Ömsesidig anpassning mellan konstruk-
törer, konstruktörer och inköpare samt 
mellan konstruktörer och produktions-
personal. 
Standardisering av processer och resul-
tat. 

Fördelade uppdrag från konstruk-
tionschef. 
Underlag från återförsälja-
re/säljservice. 
Ekonomiska ramvillkor. 
Ordermapp. 
Loggböcker. 
Telefaxkopior över kontakt med 
beställare. 
Standardiseringsprogram. 
Tidigare konstruktioner. 
Ramavtal. 
CAD-system (AutoCAD generellt 
samt specialapplikationer för vissa 
komponenter). 

 
Återmatning på konstruktörernas arbete uppfattas som obefintlig i de fall arbetsuppgif-
terna och resultatet upplevs positivt. Om fallet är det omvända återmatas detta. Huru-
vida återmatning kan ses som en del av Mintzbergs koordinationsmekanism ömsesidig 
anpassning eller direkt övervakning (som utförs av aktör i strategisk position) ser jag 
dock som oklart. 
Karaktäriserar jag situationen i övrigt finner jag olikheter i sättet att dokumentera 
ärenden mellan konstruktörer, vilket upplevs som en svaghet. Detsamma gäller också 
beskrivning av rutiner och arbetssätt. Ambitionsnivån avseende dokumentation varie-
rar också med beställarens karaktär. Dokumentation per objekt (hus) samlas i mappar. 
Detta sätt att dokumentera gör att tillgängligheten till materialet och dess samtidighet 
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begränsas. Olikheterna kan ses som ett utslag av bristande koordinering i form av 
standardisering av processer och dess resultat. 
Den konstruktionsritning konstruktören levererar till produktionsavdelningen har se-
dan en koordinerande verkan på deras arbete för att nå ett avsett resultat. 

Besvarad offertförfrågan (KS-H11) 
Försäljningsingenjörer har ansvar för att besvara offertförfrågningar från kunder (åter-
försäljare). De kan vid behov samråda med konstruktörer för att erhålla en högre preci-
sion i sin kostnadsberäkning. 
Snabbhet vid besvarande av offertförfrågningar anses viktigt. Här finns emellertid en 
avvägning mellan att skapa tid för besvarande av offertförfrågningarna och samtidigt 
lägga ned tillräckligt mycket tid för att erhålla god kvalitet i desamma. Vid offertför-
frågning nämns känsligheten gentemot kunden; ”[…] den som skriker högst får oftast 
[en offert] först”. Detta gäller också kunder som upplevs smidiga att ha kontakt med 
och beställer många hus. Några gemensamma mål eller kriterier för prioritering av ut-
färdande och beräkning av offerter finns inte. Bland försäljningsingenjörer förekom-
mer också oklara normer för vilka förfrågningar som skall besvaras och inte, markna-
der att prioritera och liknande. Detta kan hänföras till bristande standardisering av 
normer och processer från marknadsansvariga (företagsledningen). Vid besvarandet av 
offertförfrågningar tas hänsyn till kundkrav, produktions- och konstruktionsvillkor 
samt lönsamhetskrav. Avvägningar mellan sådana faktorer är en viktig del i arbetet. 
Anpassningen till enskilda kunders behov och önskemål kan exempelvis ställas emot 
(bland annat skalekonomin i) återkommande hus av standardtyp. 
Det finns inga nedtecknade rutiner för säljservice i företaget som behandlar kommuni-
kationsvägar eller arbetssätt. Arbetsdelningen för att besvara offerter är ofta informell, 
liksom kontaktvägarna. Arbetssättet och rutinerna har växt fram och flertalet som arbe-
tar på enheten ”känner till vem som sköter vad och vem som kan vad” (en vetskap vil-
ken är viktig vid ömsesidig anpassning). I likhet med flertalet andra identifierade pro-
cesser är de inte standardiserade i den mening Mintzberg avser (det vill säga på för-
hand utformade för att reglera arbets- och aktivitetsinnehåll) med standardisering. En 
försäljningsingenjörs språkkunskaper tillsammans med den aktuella marknaden och 
beställarens språk har dock påverkat indelningen av kontakter mellan ingenjörerna på 
säljstödsavdelningen. Kvalifikationer hos aktörer har därmed påverkat indelningen av 
uppgifter197. Att jämställa detta med standardisering av färdigheter är dock problema-
tiskt – det handlar snarare om att använda och ta hänsyn till variationer i färdigheter. 
Försäljningsingenjörerna skaffar sig kunskap om vad som är ”på gång” (i form av be-
ställningar av hus och vad det kan betyda i form av framtida insatser från dem) genom 
samtal med olika representanter på marknaden. Detta är en viktig del i att skaffa sig 
framförhållning i arbetet och kan ses som viktigt i en ömsesidig anpassning och egen-
koordinering av arbete. Samtalen är möjligen också ett sätt att kompensera avsaknad 
av information från andra källor inom företaget. Småprat mellan försäljningsingenjörer 
och konstruktörer innebär utbyte av tankar och idéer om utformning av hus (påtagligt 

                                              
197 En institutionaliserad (framväxt) struktur (överenskommelse) för att på ett ändamålsenligt sätt besvara offertförfrågningar. 
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likt ömsesidig anpassning). De lär sig av varandras arbete och kan påverka och anpas-
sa sina handlingar till varandras uppgifter. 

Tabell 19 Koordinationssituation: besvarad offertförfrågan (KS-H11) 

Huvudaktörer Handlingar, exempel Koordinationsmekanism och �sätt Utgångspunkt och stöd, exempel 

Försäljningsingenjörer 
(F) 
Konstruktörer (K) 
Kunder/återförsäljare 
(K/Å) 

Offertförfrågan (K). 
Bland komma överens om 
vem som utfärdar offert (F) 
Balansera olika offertvillkor (F) 
Anpassa till tidigare eller 
parallella offerter (egna eller 
andras; samma kund eller 
olika) (F) 
Besvara offert (F) 

Ömsesidig anpassning (F, K, K/Å). 
Standardisering av normer, färdigheter 
och processer låg/oklar. 
Muntlig dialog (informell kommunikation) 
(F, K). 
Samtal med kunder/återförsäljare (F, K) 

Lönsamhetskrav etc. 
Konstruktions- och produktionsvillkor 
Mappar med tidigare lämnade offer-
ter. 
Aktuella offert- och prisförfrågningar 
från kunder (krav, kvalitet etc.). 
Kontorsapplikationer (MS Word och 
Excel), e-post, telefax, telefon 

 
Det koordinerade resultatet från ovanstående situation (den besvarade offertförfrågan) 
används sedan som underlag för vidare arbete om kunden väljer att beställa ett hus. 
Emellertid ser inte alltid offerten lika ut. Utformningen av offerter har tidigare varierat 
beroende på vem av försäljningsingenjörerna som satt samman den. Från hösten 1999 
har dock steg mot en likformighet tagits. Utseendet (utformningen) hos offerten skall 
vara lika (standardisering av resultatet), liksom de faktorer som används vid kalkyle-
ring och att ett antal gemensamma kriterier skall uppfyllas (processen att arbeta fram 
en offert och dess utgångspunkter standardiseras). 

Samstämmiga handlingar i verksamhet (KS-H13) 
Hustillverkarens affärsidé utgör en stark värdering hos aktörer i företaget. Ett klart och 
tydligt varumärke, attraktiva produkter med bra planlösningar är viktigt för hustillver-
karen. Flera av intervjupersonerna nämner också en känsla av stolthet för de produkter 
som tillverkas och gemensamma värderingar kring produkten sägs bidra till att ”alla 
jobbar åt samma håll”. VD och företagets exportchef/vVD, signifikanta aktörer i före-
tagets ledning, arbetar mycket för att etablera dessa värderingar (ibland med extern 
kompetens som stöd). Standardisering av normer för att nå koordinerade handlingar 
ligger nära tillhands för att karaktärisera dessa värderingar. Företagets ledning har ar-
betat hårt med positioner och varumärkesprofilering, vilket förefaller ha givit resultat – 
både internt i företaget och externt (medproducenter). Här fokuseras det interna. 
En kommentar kring övergripande koordinering är från VD som menar att sådan ut-
övas genom personlig närvaro. Tiden räcker dock inte för detta på grund av marknads-
engagemang och därmed också resande med följd av bortavaro på huvudkontoret. 

Tabell 20 Koordinationssituation: samstämmiga handlingar i verksamhet (KS-H13) 

Huvudaktörer Handlingar, exempel Koordinationsmekanism och �sätt Utgångspunkt och stöd, exempel 

VD 
Exportchef/vVD 
Medarbetare (M) 

Satsningar på varumärke och 
varumärkesvård (VD, vVD) 
Se till att förknippa vissa 
värden med hus i sortimentet 
(VD, vVD) 
Utföra samstämmiga hand-
lingar (M) 

Standardisering av normer. 
Exponering av varumärke i trycksaker, 
via Internet, i produkter etc. 
Uttrycka normer genom egen närvaro 
och handling. 

Tydliga varumärken och genomarbe-
tad varumärkesvård. 
Produkter med egenskaper som 
manifesterar vissa värden (design-
ideal etc.). 
Stark personlig övertygelse och 
närvaro. 
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Avslutande kommentar till koordination av hustillverkarens verksamhet 
Inom hustillverkaren finns dessutom en koordinationssituation som motsvarar de två 
tidigare kring ”besvarad förfrågan”. Administratörer, och särskilt dem med telefon, e-
post och besöksmottagning vid företagets entré, har en viktig roll i att fördela frågor 
och ärenden till lämplig person i företaget för att bli besvarade. Skillnaden i fallet med 
hustillverkaren är att företaget har två administratörer vilka samarbetar i hög utsträck-
ning; så också i denna situation. 
Intressanta skillnader i hustillverkarens verksamhet finns bland annat vad gäller kom-
plexiteten i deras produkt och dess påverkan på konstruktionsarbete och produktion 
samt arbetet med varumärke. 

9.2 Empiriskt baserad värdering av Mintzbergs koordination 
Utifrån mötet mellan empiri från de tre kärnföretagens interna verksamhet och Mintz-
bergs koordinationsmekanismer sammanfattas och värderas nedan vad som framkom-
mit i avsnitt 9.1 ovan. 

9.2.1 Koordinationsmekanismer – sammanfattning 
Tabell 21 innehåller en sammanfattande översikt av de koordinationsmekanismer som 
återfunnits och i vissa fall varit bristande förekommande i ovanstående empiri. Presen-
tationsformens begränsningar gör att mekanismernas förekomst i empirin endast pre-
senteras i korthet; översikten prioriteras här. Resonemangen kring mekanismerna åter-
finns i avsnitten 9.1.2 till och med 9.1.4 i sin kontext, vilka i sin tur är baserade på den 
utförliga beskrivningen i avsnitten 8.1.2 till och med 8.1.4. I Tabell 21 förkortas kärn-
företagen som följer: Sågverket (S), Snickeriföretaget (SF) och hustillverkaren (H). 

Tabell 21 Koordinationsmekanismer inom tränätverkets kärnföretag, en sammanfattning 

Mekanism / område Ömsesidig anpassning Direkt övervakning Standardisering 

Inköp S: Få personer, flera roller, tät 
och informell kommunikation. 
SF: En person, sammanhållet 
arbete. Roll som produktions- 
och inköpschef. Anpassning till 
delägare (VD) förekommer. 
H: Avtalsförhandlingar ansvar 
hos en person. Inköpare och 
konstruktörer informell kommu-
nikation, �gula lappar� om avrop 
av avvikande artiklar. 

S: - 
SF: - 
H: - 

Normer (S): Familjeföretag; 
långsiktighet. �Bygdens� såg-
verk köper från lokala och 
regionala leverantörer. 
Normer (SF): Koncentration på 
kärnverksamhet. 
Normer (H): Specialisering efter 
kunders önskemål. 

Design och konstruktion S: Funktion saknas. 
SF: Konstruktörer och säljare. 

S: Funktion saknas. 
SF: Utövas av produktionschef 
vid expressorder. 

S: Funktion saknas. 
Process (SF): CAD-system. 
Resultat (SF): Ritningar från 
beredare/säljare. 
Normer (SF): komplexitet och 
kund 
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Forts. koordinationsmekanismer inom tränätverkets kärnföretag, en sammanfattning 

Mekanism / område Ömsesidig anpassning Direkt övervakning Standardisering 

Design och konstruktion, forts. H: Konstruktörer och arkitekt. 
Konstruktörer och produktions-
personal (informell kommunika-
tion om produktion och förbätt-
ringar, kontroll på operativ nivå). 

H: Utövas av stark konstruk-
tionschef, fördelning av upp-
drag, helhetsansvar, godkän-
nanden. Planering har gått från 
ömsesidig anpassning till direkt 
övervakning. 

Process (H): Rutiner för doku-
mentation hos vissa konstruktö-
rer. 
Resultat (H): användning av 
standardkomponenter i allt 
högre utsträckning. CAD-
system. 

Produktion S: Vid oklarheter kring såglista. 
Ledningspersoner på operativ 
nivå. Operativ produktionskoor-
dinering. 
SF: Synlig produktionsplan 
upprättas kollektivt, diskussion 
om omflyttningar. Gemensam-
ma beslut om expressorder. 
H: Produktionspersonal. 

S: Såglista (VD). Förmans order 
i sågverket. 
SF: Beordrar expressorder 
(produktionschef ansvarar och 
kontrollerar). 
H: Produktionsplanering (plane-
ringslista) utförd av konstruk-
tionschef. Ledning går ibland 
förbli/före planering med objekt. 
Koordinering av operativ pro-
duktion av kapare (operativ 
person). 

Normer (S): Familjeföretag, 
gemensamma referenspunkter. 
Process (S): Såglinje. 
Resultat (S): Kvalitetsklassifice-
ringar. 
Process (SF): NC-maskiner, 
produktionslayout. 
Resultat (SF): Kvalitets- och 
dimensionsbestämmelser. 
Normer (H): Specialisering, 
ständig överbokning. 
Process (H): ny produktionslinje. 
Resultat (H): Kvalitets- och 
dimensionsbestämmelser. 

Administration och ekonomi S: Fakturering etc. Samarbete 
mellan VD, administratör och 
ekonomiansvarig. Framväxta 
processer. 
SF: Framväxta, erfarenhetsba-
serade processer. Anpassning 
mellan säljare, ledning och 
administratörer. 
H: Administratörer (samråd, 
informell kommunikation och 
hänsyn) i framväxta rutiner. 
Avsaknad av arenor för ömsesi-
dig anpassning för ekonomi. 

S: Ger direkta uppdrag (VD) till 
administratör och ekonomian-
svarig. Administratörens fördel-
ning av förfrågningar/uppgifter. 
SF: Administratörens fördelning 
av förfrågningar/uppgifter. 
Ibland direkta uppdrag från 
ledning till administratör. 
H: Ibland direktstyrning av 
ledning. Administratörers fördel-
ning av förfrågningar/uppgifter. 

Normer (S): Familjeföretag 
(ekonomisk försiktighet). 
Process (S): OLF-system 
Normer (SF): Att först betjäna 
återkommande kunder. 
Process (SF): Ordersystem. 
Normer (H): Osynliga för eko-
nomi. Egendefinierade för 
administration. 

Försäljning S: Liten arbetsdelning, eget 
helhetsansvar (VD). Anpassning 
med produktionschef. 
SF: Informell kommunikation 
och samarbete mellan säljare, 
VD och produktionschef. 
H: Försäljningsingenjörer i 
framväxta processer, hög 
kännedom om vem som gör/kan 
vad. Etablering av nya återför-
säljare anpassning mellan 
ansvariga för olika marknader. 

S: Generering av såglista (ovan) 
utifrån försäljning. 
SF: - 
H: VD styr övergripande försälj-
ning och etablering. 

S: - 
Process (SF): Orderberedning i 
CAD-system. 
Resultat (SF): Blanketter för 
produktdata. 
Normer (SF): God kvalitet, 
anpassade produkter. Åter-
kommande kunder högst priori-
tet. 
Resultat (H): Framtagning av 
gemensamma blanketter för 
offerering. 
Normer (H): God kvalitet, an-
passade produkter. Återkom-
mande kunder högst prioritet. 

Strategi för IT-system, systemin-
nehav 

S: - 
SF: - 
H: - 

S: Möjlighet till direkt övervak-
ning genom tillgång till utdata 
från produktionssystem. 
SF: - 
H: - 

Process (SF): Implementering 
av IT-system för spårbarhet av 
produkter i arbete i syfte att 
koordinera process. 
Resultat (H): Undvik IT-system 
som standardiserar rutiner 
(hämmar flexibilitet). 
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Forts. koordinationsmekanismer inom tränätverkets kärnföretag, en sammanfattning 

Mekanism / område Ömsesidig anpassning Direkt övervakning Standardisering 

Helhet S: Informellt samarbe-
te/kommunikation i inköp, 
produktionsplanering, administ-
ration och försäljning. 
SF: Informellt samarbe-
te/kommunikation i produktion, 
administration och försäljning. 
H: Informellt samarbe-
te/kommunikation i produktion, 
administration och försäljning. 

S: Inslag av direkt styrning och 
uppföljning från VD till produk-
tion och administration. 
SF: Stark produktions-
/inköpschef direktstyr bland 
annat produktion. 
H: VD och exportchef/vVD 
direktstyr ibland administration. 
Starkt konstruktionschef direkt-
styr konstruktörer och �global 
planering�. 

Normer (S): Familjeföretag, 
delägare bland personalen. Att 
vara ett långsiktigt och stabilt, 
flexibelt (korta serier och snabb 
omställning) företag. 
Normer (SF): Att vara ett litet, 
flexibelt företag med hög grad 
av anpassning efter kundkrav. 
Normer (H): Affärsidé (hög 
anpassning till marknad, kvali-
tetsmaterial, sunda hus) och 
varumärke (svenskt, tydligt etc.). 

 

9.2.2 Problem och oklarheter vid tillämpning av mekanismer 
Utifrån tillämpningen av Mintzbergs koordinationsmekanismer på kärnföretagens in-
terna verksamhet (avsnitt 9.1) har jag identifierat följande problem och oklarheter. 

Roller över tiden och i positioner i organisationen 
Intern dynamik och flexibilitet tillhör studerade företags vardag. Detta yttrar sig bland 
annat i att aktörer har olika och flera roller över tiden, till exempel utmed en process 
(en horisontell organisationsdimension). Dessa rollers relation till den traditionella 
indelningen i strategisk, taktisk och operativ nivå (en vertikal organisationsdimension) 
vilken återfinns hos Mintzberg är svår att finna i de studerade företagen. Oklarheterna 
vid tillämpning kan uttryckas i frågeform: 
! Hur hanteras de rollbyten aktörer gör över tiden? (S, SF, H) 
! Hur hanteras den rörelse mellan (ibland oklara) organisatoriska nivåer (vertikal 

ledd) eller steg i processer (horisontell ledd) aktörer gör genom rollbyten? (S, 
SF, H) 

! Vissa koordineringshandlingars relatering/riktning till vissa organisatoriska ni-
våer och förutbestämda aktörspositioner198? (S, SF, H) 

Aktörer och deras handlingar 
Mintzbergs koordinationsmekanismer ger en stereotyp uppfattning om vilka som ko-
ordinerar och koordineras i organisationer. Det finns utrymme för en precisering av 
vilka som koordinerar, koordineras och vilka handlingar som utförs vid koordinering. 
Detta gäller samtliga tre studerade företag i tränätverket. Aktuella handlingars relation 
till tidigare (historiska) koordinerande eller koordinerade handlingar är inte heller sär-
skilt tydlig. 

Extern påverkan 
Aktörer i studerade företag hänvisar ofta till yttre (om vi väljer att se en gräns mellan 
företag om omvärld) fenomen som ger dem begränsningar i handlingsutrymme. Ett 
                                              
198 Till exempel att direkt övervakning utförs av aktör på strategisk nivå för att arbete skall utföras av aktör på operativ nivå: 
empirin visar att exempelvis direkt övervakning utförs av operativ personal och att ömsesidig anpassning sker mellan perso-
ner som kan hänföras till olika organisatoriska nivåer. 
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handlingsutrymme som kan innefatta handlingar av koordinerande karaktär. Trots att 
relationer inte explicit studerats i detta kapitel är det svårt att skilja från företagsinterna 
angelägenheter både vid intervju- och presentationstillfälle. De oklarheter som upp-
kom vid tillämpning är här: 
! Hur hanteras ovisshet som påverkar koordination utifrån icke aktörsbundna ex-

terna händelser utanför företagets kontroll? (exempelvis väderomslag (S), sä-
songsvariationer (S, H)) 

! Externa aktörers agerande och dess påverkan på koordination: Större råvarule-
verantörers dåliga leveransprecision (S)? Kunder som tillåts påverka intern ko-
ordination i hög utsträckning? (S, SF, H) 

Framväxande processer 
Många processer och rutiner i studerade företag har tillkommit efter hand som ett re-
sultat av praxis och institutionaliserats/standardiserats. Mintzbergs mekanismer ut-
trycker inte detta vad gäller standardisering; utan mer i form av ömsesidig anpassning. 
! Hur hanteras framväxande processer och standarder för dessa, vilka inte över-

ensstämmer med Mintzbergs koordineringsmekanismer för standardisering som 
utformas på förhand skilt från utförande? (S, SF, H) 

Samtidighet och variation 
Detta område kan, precis som det förstnämnda, relateras till dynamik i företaget och i 
dess relation till aktörer i omgivningen. Mintzberg (1998, s. 337) benämner visserligen 
i senare beskrivningar att samtidigt förekommande koordinationsmekanismer kan fin-
nas, men förefaller mena att dessa är riktade mot olika delar av en verksamhet och kan 
variera över tiden med hänsyn till exempelvis förändringar i omvärlden199. Samtidigt 
förekommande koordinationsmekanismer (ibland konkurrerande, riktade mot ett fe-
nomen eller en aktör) förefaller inte problematiseras av Mintzberg. Variation i normer 
inom företaget (till exempel marknads- eller produktionsfokusering) hos olika aktörer 
eller grupper av aktörer återfinns inte heller i Mintzbergs mekanismer. Oklarheterna 
kan uttryckas på följande sätt: 
! Förekomsten av vissa samtidiga koordinationsmekanismer under vissa samtidi-

ga förhållanden i omvärlden problematisk. Två av företagen har vardera två re-
lativt olika säljkanaler200 med olika struktur, inriktning och komplexitet. Hur 
skall dessa klassificeras med stöd av Mintzbergs koordinationsmekanismer? Fö-
retaget kan här anses har flera omvärldar (verkligheter som upplevs av olika ak-
törer) beroende på aktuell marknaden. Denna samtidighet är inte diskuterad av 
Mintzberg, utan en (objektiv) omvärld förefaller given. 

! Variation vad gäller normer inom företaget och dess påverkan på koordination? 
(SF, H) 

                                              
199 ”But no organization can rely on a single one of those mechanisms; all will typically be found in every reasonable devel-
oped organization.” (Mintzberg, 1998, s. 337) 
200 Försäljning av företrädesvis standardiserade produkter via agenter på export till osynlig brukare alternativt högt förädlade 
produkter till snickeri-/möbelföretag i Skandinavien (sågverket) samt försäljning av husstommar via agent på export till ofta 
osynlig brukare alternativt kundanpassade, kompletta hus till svenska kunder. 
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Kommunikation, IT-system och information 
Kommunikation och information av informellt slag återfinns endast i Mintzbergs me-
kanism ömsesidig anpassning. Informell kommunikation tillsammans med övriga ko-
ordinationsmekanismer återfinns inte. Den informella kommunikationen ses också 
som en enkel process, vilket inte definieras och kan ifrågasättas. 
Kommunikation i förhållande till handling som skall verka koordinerande eller koor-
dineras behandlas inte. Detta kan gälla exempelvis information före handling (påan-
nonsering) eller efter handling (återmatning). Explita resonemang om IT-systems roll 
och funktion vid koordinering återfinns inte hos Mintzberg. Frågor tillämpningen gav 
upphov till presenteras här: 
! Informell kommunikation som enkel process i ömsesidig anpassning mellan ak-

törer. Vad menas med enkel process201? Kan vara komplicerad (subtil, bygga på 
förtrogenhet, kontext, historia etc.) och svår att studera. (S, SF, H) 

! Till vilken eller vilka koordinationsmekanismer kan information före handling 
(förutsättningsinformation, påannonsering) och återmatning (negativ och posi-
tiv) hänföras (S, SF, H)? 

! IT-systems roll vid kommunikation och koordination? Kan IT-system jämställas 
med annan utrustning (till exempel produktionsstruktur) för att specificera och 
programmera arbete? 

9.2.3 Förståelse- och förklaringskraft hos mekanismerna 
Utifrån de problem och oklarheter som sammanställts i avsnittet ovan; vilken förståel-
se- och förklaringskraft har Mintzbergs koordinationsmekanismer? Vilken förståelse 
bidrar mekanismerna med och vilken stöds inte av desamma? 

God förståelse- och förklaringskraft 
De empiriska förhållandena, i den mån de förekommer inom tränätverkets kärnföretag, 
jag anser att mekanismerna stödjer förståelse och förklaring av är: 
! Formell arbetsdelning i organisationer. 
! Stabila strukturer. 
! Aktörer med fasta positioner i strukturer bestående av strategisk-, taktisk- och 

operativ nivå. 
! Uttryckligen på förhand definierad koordination (med planering, formering av 

strukturer etc.) 
För exempel på de tre första punkterna ovan, se bland annat Tabell 17. Formell arbets-
delning finns också inslag av i Tabell 15, vilket kan uttryckas med stöd av mekanis-
mer. Ökad standardisering uttrycks bland annat i Tabell 18. 

Saknad eller otillräcklig förståelse- och förklaringskraft 
De empiriska förhållanden där jag anser att det saknas stöd eller är ett 
oklart/otillräckligt stöd i Mintzbergs koordinationsmekanismer baserat på ovanstående 
analys är de områden som lyfts fram i avsnitt 9.2.2. Dessa områden eller kategorier är: 

                                              
201 Detta är möjligen ett uttryck för det rationalistiska perspektiv Mintzberg påstås representera enligt Scott (1998). 
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! Roller över tiden och i positioner i organisationen 
! Aktörer och deras handlingar 
! Extern påverkan 
! Framväxande processer 
! Samtidighet och variation 
! Kommunikation, IT-system och information 

Se till exempel Tabell 10 och Tabell 11 för förflyttning av roller och positioner samt 
aktörer och deras handlingar. Se till exempel Tabell 16 och Tabell 19 för framväxande 
processer. Samtidighet och variation i koordinationsmedel och källor för koordination 
visas bland annat vid beredning och konstruktion (se Tabell 15 och Tabell 18). 
Mekanismerna har en utformning som gör att de ser enkla ut och lätta att tillämpa. 
Komplexiteten i studerade företag har emellertid varit en utmaning. Denna värdering 
av mekanismernas förståelse- och förklaringskraft kommer att följas av en liknande 
värdering baserad på empiri från verkstadsnätverket samt kompletteras med en jämfö-
relse med annan teori kring koordination (se kapitel 16). 
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It is individuals who endow business networks with life. What happens 
in a network stems from the behaviour of individuals who bring into the 

relationships between companies their intentions and interpretations 
upon which they act. (Håkansson och Snehota, 1995, s. 192) 

10 Relationer i tränätverket – interaktion och koordina-
tion 
Kapitel 10 innehåller beskrivning och analys av relationer mellan främst kärnföretag 
inom tränätverket. Dessutom finns beskrivning och analys av medproducenter; andra 
företag och privatkonsumenter. Relationer mellan företag (och särskilt kärnföretag) är 
fokuserade, medan relationer till privatkonsumenter inkluderats mer för att illustrera 
interaktion, informationshantering samt koordination och dess ömsesidiga påverkan 
på relationer mellan företag. 
För att beskriva och analysera relationer mellan företagen används IMP:s interak-
tionsmodell tillsammans med den affärsgeneriska modellen. Centrala begrepp och 
kategorier från nätverksansatsen används också. 

10.1 Introduktion till analys av relationer 
Syftet med den analys av de affärsrelationer jag gör i detta kapitel är att få en bättre 
förståelse för interaktion med avseende på handlingar som utförs av inblandade aktö-
rer. Dessa handlingar kan vara av koordinerande karaktär. Analysen nyttjas i detta ka-
pitel för att visa på inter-organisatorisk koordination202 och handlingsexempel. Vidare 
är materialet en utgångspunkt för teoribaserad analys i kapitel 11 och för kapitel 16. 
De relationer jag studerat inom tränätverket är disponerade i två grupper; en grupp re-
lationer mellan företag (avsnitt 10.1.1) och en grupp relationer mellan företag och pri-
vatkonsumenter (husköpare i avsnitt 10.1.3). Relationerna mellan företag i tränätverket 
är i centrum för avhandlingen, medan relationerna mellan företag och privatkonsumen-
ter mer inkluderas för att illustrera dess påverkan på, och av interaktion och koordina-
tion mellan studerade företag. De olika grupperna är mot bakgrund av dess olika ka-
raktär disponerade på skilda sätt och har skilda utgångspunkter. Relationerna mellan 
företagen studeras med stöd av IMP:s interaktionsmodell, den affärsgeneriska model-
len och centrala begrepp från nätverksansatsen. För presentation och analys av dessa 
relationer är bland annat interaktionsprocessen central. För relationerna mellan företag 
och privatkonsumenter (huskunder) har processen givits en underordnad betydelse. 
Interaktionsmodellen och den affärsgeneriska modellen har inte använts som utgångs-
punkt för den sistnämnda dispositionen och analysen. 

10.1.1 Studerade relationer mellan företag i tränätverket 
Nedan följer en beskrivning och analys av dyader i tränätverket. De studerade relatio-
nerna mellan företag i tränätverket disponeras under följande rubriker: 
! Timmerleverantörer – Sågverket (avsnitt 10.2) 

                                              
202 Koordination där aktörer/artefakter skiljs åt av en organisatorisk gräns (se avsnitt 4.4). 
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! Sågverket – Snickeriföretaget (avsnitt 10.3) 
! Sågverket – Hustillverkaren (avsnitt 10.4 samt bilaga 4) 
! Snickeriföretaget – Måleriet (avsnitt 10.5) 
! Snickeriföretaget – Snickerimontören (avsnitt 10.6) 
! Snickerimontören – Hustillverkaren (avsnitt 10.7 samt bilaga 4) 
! Snickeriföretaget – Hustillverkaren (avsnitt 10.8) 
! Hustillverkaren – Husåterförsäljare, Sverige (avsnitt 10.9 samt bilaga 4) 
! Hustillverkaren – Husåterförsäljare, Tyskland (avsnitt 10.10 samt bilaga 4) 
! Hustillverkaren – Husentreprenören (avsnitt 10.11) 

I varje studerad relation enligt ovan återfinns åtminstone ett av kärnföretagen. I avsnit-
ten 10.2, 10.9 och 10.10 finns flera än två aktörer intervjuade. Relationer mellan före-
tag är dominerande. De studerade relationerna mellan sågverket och snickeriföretaget 
(avsnitt 10.3) samt mellan snickeriföretaget och hustillverkaren (avsnitt 10.8) är de 
mest omfattande och djupa då de speglar kärnföretagen. Därefter är relationerna mel-
lan de båda viktiga marknaderna för timmerråvara avseende timmerleverantörer och 
sågverket (avsnitt 10.2) samt trähus avseende mellan hustillverkaren (via återförsälja-
re/agent och säljkontor) och huskunder (avsnitt 10.12.1). Övriga relationer mellan fö-
retag nedan är av något mindre omfattning i föreliggande arbete, men dock viktiga för 
tränätverket i allmänhet och enskilda aktörer i tränätverket i synnerhet (till exempel 
måleriet och snickerimontören för snickeriföretaget). Analysen utgör grund för vidare 
analys av inter-organisatorisk koordination (avsnitt 10.13). 
Jag väljer att sammanfatta relationerna 10.4, 10.7, 10.9 samt 10.10 i detta kapitel. De 
två förstnämnda relationerna är av indirekt karaktär och presenteras i bilaga 4. De två 
efterföljande relationerna är i sin helhet inte centrala för förståelsen av hustillverkarens 
verksamhet och affärsrelationen och sammanfattas också därför endast i föreliggande 
kapitel och placeras i bilaga för att vara referenstext och text för vidare läsning. 

10.1.2 Utgångspunkter för analys av relationer mellan företag 
Den analys som följer nedan av industriella aktörer i tränätverket är av empirinära ka-
raktär. Med empirinära avses att inga explicita relateringar till teori utförs i detta ske-
de. Dock har IMP:s interaktionsmodell, begrepp från nätverksansatsen och den affärs-
generiska modellen använts (enligt ovan), vilket påverkar urvalet av det som beskrivs, 
viss begreppsanvändning och disposition av material. Beskrivningen av relationerna 
följer interaktionsmodellens och den affärsgeneriska modellens olika delar. Denna be-
skrivning har föregåtts av ett analysunderlag (en ”berättelse”) som inte explicit inne-
höll detta perspektiv203, utan varit empirinära. Detta underlag baserades på en sam-
manställning av intervjuutskrifter, vilka utgör merparten av den insamlade empirin. 
Inom respektive kategori från IMP:s interaktionsmodell och den affärsgeneriska mo-
dellen finns de olika parternas perspektiv på relationen presenterade. Beroende på re-
spektive studerad relations karaktär kommer ett lämpligt urval av beskrivande katego-
rier från de båda modellerna att användas. Detta urval innebär bland annat att de foku-
                                              
203 Med inte explicit markeras att båda ansatserna och modellerna påverkat utformningen av intervjuguiden, men sedan ute-
lämnats vid en första sammanställning och analys för att reducera risken för en blockerande förförståelse (se avsnitt 2.2.1). 
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serade relationerna (mellan kärnföretagen) nyttjar fler kategorier än de relationer som 
studerats mer översiktigt (och i vissa fall inte är lika djupa och täta till sin karaktär, till 
exempel relationen mellan sågverket och hustillverkaren, se avsnitt 10.4). 
De båda modellernas begrepp och kategorier kan ses som så kallade lånade kategorier 
(se Strauss och Corbin, 1990; kapitel 2 och 3) för att strukturera empirin. Interak-
tionsmodellen hanterar såväl relationer i genomskärning såsom vad som äger rum i 
relationen (utbytet mellan parterna). Detsamma gäller den affärsgeneriska modellen, 
om än med en annan ansats (se jämförelsen i kapitel 5). Inom varje relation finns också 
en diskussion om en framtida utveckling av relationen. Detta är en kategori som sak-
nas explicit i de båda modellerna. Utvecklingsdimensionen har varit viktig både relate-
rat till avhandlingens ämnesmässiga tillhörighet (strävan efter förändring/utveckling 
inom ämnesområdet informatik) samt i SAIT-projektets syfte och mål. 

IMP:s interaktionsmodell 
Nedan följer de olika delar av IMP:s interaktionsmodell som används vid analys (Hå-
kansson et al., 1982; se avsnitt 5.4.2 för beskrivning). 
! Utbytes- och anpassningsprocesser (beskriver vad som händer inom och mellan 

företagen). Dessa processer har beskrivits med hjälp av handlingsgrafer inom 
SAIT-projektet och med stöd av den affärsgeneriska modellens olika faser (se 
nedan); en del av interaktionsprocessen. 

! Institutionalisering, problem- och överföringsförmåga (beskriver säljarens för-
måga att genomföra olika interaktions- och problemlösningsprocesser). 

! Begränsnings- och hanteringsproblem (till exempel leverantörens behov av att 
inrikta sig på vissa kundsegment samt hantering av olika typer av kundrelatio-
ner). Betonas i följande analys eftersom dessa utmaningar är del i koordination. 

! Interaktionsprocessen (på kort och lång sikt, inom den mer eller mindre lång-
siktiga och utvecklade relation inom vilken affären äger rum avseende institu-
tionalisering, anpassningar och investeringar). Interaktionen består av utbytes-, 
anpassnings- och problemlösningsprocesser. I den mån det är möjligt har jag 
dock valt att fokusera anpassning mellan företagen. Ett motiv till detta är att an-
passning är en viktig del i studier av koordination. 

! Parternas egenskaper (till exempel organisationsstruktur, teknik, strategi, indi-
viders mål och egenskaper). 

! Atmosfären i relationen (makt/beroende, samarbete, slutenhet/öppenhet, för-
väntningar). 

! Omgivning (exempelvis marknadsstruktur, dynamik, förväntningar). Viss data 
om omgivningen återfinns i introduktionen till nätverket i kapitel 7. Omgiv-
ningen beskrivs också i de fall detta är lämpligt i aktuellt kapitel. 

Dimensioner hos relationer 
En senare presenterad utgångspunkt vid analys av relationer mellan företag är att kart-
lägga mönster av aktiviteter och aktiviteternas länkar till varandra, vilket finns implicit 
i interaktionsmodellen. Tänkesättet presenteras av Håkansson och Snehota (1995) vil-
ka påtalar vikten av att se vilka resurser som används till utförande av aktiviteter och 
vilka resurser som i någon mening är kritiska. Viktigt är också att se hur aktörerna i 
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nätverket är sammankopplade genom olika typer av bindningar av exempelvis socialt, 
tekniskt, juridiskt och ekonomiskt slag. Författarna presenterar, avsnitt 5.4.2, olika 
dimensioner i relationer (dess substans/innehåll). Dessa är i korthet: 
! Aktivitetslänkar. Avser tekniska, administrativa, kommersiella och andra aktivi-

teter som kan länkas till ett annat företag medan en relation utvecklas. Länkan-
det av aktiviteter kan ses som en form av koordinering och uppnås exempelvis 
genom anpassning (Håkansson och Snehota, 1995, s. 54 ff.). Detta beskrivs 
bland annat i utbytes- och anpassningsprocesser samt interaktionsprocessen i 
modellen ovan. 

! Resurskopplingar. Avser olika resurser såsom tekniska, materiella och kun-
skapsmässiga som kopplar samman företag. Resurskopplingar är ett resultat av 
relationens utveckling och utgör en resurs för ett företag. Vissa resurser utbyts 
och förs över mellan företag (Håkansson och Snehota, 1995, s. 136 ff.). De re-
surser204 ett företag innehar eller kan mobilisera i relationer är viktiga för dess 
förmåga (ibid.); beskrivs bland annat i utbytes- och anpassningsprocesser samt 
interaktionsprocessen ovan. 

! Aktörsbindningar. Avser bindningar mellan aktörer som påverkar hur de olika 
aktörerna uppfattar varandra och formar dess identitet i relation till varandra 
(Håkansson och Snehota, 1995, s. 197 ff.). Bindningar etableras i interaktion 
och speglar interaktionsprocessen. Bindningarna sätter reella begränsningar för 
vilka parter företag etablerar relationer med. Aktörers uppfattningar om eget fö-
retag och affärsrelationer beskrivs bland annat inom relationens atmosfär ovan. 

Jag behandlar dimensionerna integrerat med analysen utifrån interaktionsmodellen och 
den affärsgeneriska modellen i relationerna mellan företag nedan. Ovanstående upp-
delning är en begreppsmässig precisering av interaktionsmodellen. Vidare skall inte 
länkarna, kopplingarna och bindningarna ses som fristående från varandra, utan sam-
verkande205 på olika sätt (Axelsson, 1996b). 

Affärsaktsteori: en fasmodell 
Den affärsgeneriska modellen med sina olika faser för att beskriva och analysera inter-
aktion i relationer har främst använts för att ge systematik åt den interaktion (rubrice-
rad ”interaktionsprocessen” i relationerna nedan) som behandlats inom interaktions-
modellen. Emellertid har delar av den affärsgeneriska modellen sina motsvarigheter 
inom interaktionsmodellen. Ett exempel på detta är aktiviteter tillhörande kontraktsfa-
sen som finns inom interaktionsmodellens förbindelse (förhandlingar, avtal). De delar 
av den affärsgeneriska modellen jag använt är dess sex olika faser (se avsnitt 5.6): 
! Affärsförutsättningar (innehav hos leverantör eller avsaknad hos kund av kun-

skap, kapacitet etc.) 
! Exponering och kontaktsökande (erbjudande från leverantör, behov från kund) 

                                              
204 Viktigt enligt Håkansson och Snehota (1995, s. 146) är att värdet hos resurserna ligger i deras användning som alltid är en 
kombination med andra resurser. Relationer ses inte som enkla medel för att erhålla resurser, utan som möjlighet att koppla 
samman resurser – anpassa och höja dess värde. 
205 Håkansson och Snehota (1995, s. 275 ff.) behandlar samverkan mellan dessa olika delar som utgör substansen i relationer 
genom en diskussion kring vektorer, vilka inte behandlas i denna avhandling. 
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! Etablering av kontakt och förslag (erbjudande från leverantör, behov från kund) 
! Kontrakt (utlovad leverans av leverantör och beställning från kund) 
! Fullföljande (leverans från leverantör och betalning från kund) 
! Avslutning (grad av tillfredsställelse hos kund och leverantör) 

10.1.3 Studerade relationer till privatkonsumenter 
Nedan följer relationer mellan företag och privatkonsumenter som har studerats: 
! Hustillverkaren – Huskunder (avsnitt 10.12.1) 
! Husåterförsäljaren – Huskunder (avsnitt 10.12.2) 
! Säljkontoret för hus – Huskund (avsnitt 10.12.3) 
! Husentreprenören – Huskunder (avsnitt 10.12.4) 

I avsnitten 10.12.1, 10.12.2 och 10.12.4 finns flera aktörer intervjuade. Jag vill än en 
gång markera att relationerna mer har ett kompletterande syfte för att bland annat illu-
strera vilken påverkan dessa relationer har på koordination i och av relationer mellan 
de fokuserade företagen. Analysen av företagens relationer med huskunder är sam-
manfattade och följer en empirinära (tematiserad) disposition. 

10.2 Timmerleverantörer – Sågverket 
De tre timmerleverantörerna nedan är en mjölkbonde, en pensionär och en jurist. Den-
na typ av timmerleverantörer (lokala, små och familjära) är viktiga för sågverket efter-
som företaget har ett litet eget skogsbestånd och inte önskar vara alltför beroende av 
vare sig större skogsbolag eller import av timmer. Mjölkbonden har, vilket namnet 
antyder, en annan huvudverksamhet och ett relativt stort skogsinnehav. Pensionären 
kallar sig för skogsförvaltare och har sedan en tid överlåtit skogen till sina två söner. 
Juristen äger skogsfastigheten tillsammans med två kusiner och har ärvt egendomen 
från släktingar. Eftersom skogsentreprenörer utför arbeten i sågverkets regi och är en 
viktig del i sågverkets agerande gentemot timmerleverantörer inkluderas dessa nedan. 

10.2.1 Allmänt om relationerna 
Viktigt att notera är att mjölkbonden endast levererar sitt timmer via ett skogsbolag till 
det studerade sågverket206 – de två övriga levererar direkt till sågverket. De tre timmer-
leverantörerna är olika aktiva i sin egen skog. Pensionären är mest aktiv, sedan följer 
mjölkbonden. Juristen är minst aktiv i sin skog och köper omfattande skogstjänster av 
sågverket. Pensionären upphandlar vid behov själv tjänster av entreprenörer. 

Historisk utveckling 
Relationen mellan pensionären och sågverket etablerades redan 1932 av tidigare gene-
rationer; skogsförvaltarens far och råvaruansvariges farfar. 

Första gången togs den 1932 med […] de som startade upp sågverket där […] och sedan har vi i 
princip sålt varje år till dem och sedan är det generationsskiften som har gjort att… ja det är ju nya 
ansikten, det har ju gått i arv så att säga. (Timmerleverantör, pensionär, maj 1999) 

                                              
206 Detta påverkar också följande beskrivning med avseende på att relationen till sågverket snarare beskrivs indirekt med 
hänsyn till vissa uppgifter. Denna typ av timmerleverantör är dock en viktig framtida grupp av leverantörer till sågverk efter-
som man hoppas kunna få dem som direktleverantörer. 
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Affärsrelationen mellan juristen och sågverket är betydligt yngre och etablerades 1983. 
Aktörsbindningarna mellan sågverkets råvaruansvarige/inköpare och pensionären re-
spektive juristen uppfattar jag som relativt starka, vilket kommer till uttryck nedan. 

Relationer i ekonomiska termer 
Pensionären levererar under senare år närmare 100 procent av sitt utstämplade innehav 
till det studerade sågverket. Det handelsbolag som verksamheten bedrivs inom omsät-
ter mellan 700 och 1 400 kkr. per år beroende på aktuell avverkad volym. Juristen ger 
för närvarande samtliga avverkningsuppdrag till det studerade sågverket. Samtidigt 
köper han alla skogstjänster från dem, inte sällan i anslutning till tillfällen då han bju-
der ut avverkningsuppdrag. 
För sågverket är det centralt att kombinera skogsägarnas tillgång till resurser (timmer) 
med sin egen avsaknad av resurser. Detsamma gäller juristen, men avseende sitt behov 
av skogstjänster. 

Produkter och service (utbud) 
I relationen mellan skogsägare och köpsågverk återfinns en rollfördelning då skogs-
ägare och köpsågverk samtidigt både är kund och leverantör i samma relation, enligt 
Tabell 22. Skogsentreprenörens viktiga roll relaterat till denna relation visas också. 

Tabell 22 Vara/tjänst och roller i relationen sågverk, skogsentreprenör och skogsägare 

Typ av vara/tjänst Sågverket Timmerleverantör Skogsentreprenör 
Erbjuda råvara (avverkningsuppdrag, rotposter, leverans-
timmer) 

Kund Leverantör Ev. medproducent 

Erbjuda skogstjänster Leverantör/-koordinator Kund Medproducent 

Utföra skogstjänster Kund - Leverantör 

Tabell 22 visar att skogsentreprenören har en viktig roll som extern leverantör av 
tjänster till sågverket både i samband med exempelvis avverkning av skog för en spe-
cifik affär (eventuell medproducent för att exempelvis få timmer till bilväg) eller som 
utförare av tjänster mellan avverkningar. Skogsentreprenören är också leverantör av 
tjänster till sågverket då betalningsströmmarna går denna väg. Jag väljer att kalla 
skogsentreprenören för medproducent då dennes tjänster endast är en del av den total-
affär sågverket kan erbjuda sina kunder. 
Det är inte enbart den ekonomiska ersättningen från sågverket till skogsägaren som är 
avgörande, utan köpsågverkets förmåga, utbud och kvalitet när det gäller att kunna 
erbjuda skogstjänster som skogsvård207 och skogsservice utförda av tredje part. 
De skogstjänster juristen köper av sågverket är bland annat plantering, besprutning och 
röjning. Han är mycket nöjd med utfallet och anser att sågverket arbetar effektivt. Inte 
utan viss vånda låter juristen emellertid skogstjänster utföras av en extern part. Själv 
skulle han gärna göra mer, kanske under semesterperioder, men övriga delägare ser 

                                              
207 Med skogsvård avses här tjänster som är direkt relaterade till skogens hela livscykel, från planta till ny planta, det vill säga 
markberedning, plantering, röjning, gallring och slutavverkning. Med skogservice avses här tjänster vilka är indirekt relatera-
de till skogens livscykel. Exempel på dessa tjänster är upprättande av skogsbruksplan, årsbudget, deklarationer, arvskiften, 
generationsskiften, upplåtelser, skatterådgivning, försäkring samt miljöcertifiering. 
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inte dessa arbeten som semester. Juristen är väl medveten om att sågverket anlitar en 
tredje part för att utföra dessa skogstjänster. Trots att han skulle kunna anlita dessa 
entreprenörer själv väljer han att köpa dessa via sågverket. 

[…] det är ju av bekvämlighet och jag menar jag vet ju inte om jag kanske i något fall hade kunna 
få ut någon krona mer om jag hade gått direkt. [Sågverket] tar ansvaret för att det blir bra utfört 
och att det blir riktigt rätt och alltihop det här. De tar det som att det skulle falla på dem om den 
där entreprenören bar sig illa åt eller gjorde något och de är ju stora för den lilla entreprenören att 
komma på kant med dem eller att göra ett dåligt jobb åt mig, det är en rätt stor skillnad. (Timmer-
leverantör, jurist, oktober 1999) 

Flera fördelar betonas i citatet; sågverket tar risken, koordinerar utförandet (skogsarbe-
te, transport, administration) samt är en stor kund i förhållande till entreprenören. Ju-
risten nämner också att han själv har en sämre förmåga att ge en entreprenör instruk-
tioner om vad som skall utföras och hur i förhållande till personer vid sågverket. 

Företagskultur och värderingar 
Alla tre intervjuade timmerleverantörer har långsiktiga mål med sina skogsfastigheter. 
De tillämpar en långsiktig skogsförvaltning, där det ekonomiska utfallet är viktigt, 
men där miljömässiga hänsyn också skall tillfredsställas. Dessutom finns emotionella 
och historiska värden i skogsfastigheten som också är av stor betydelse. Långsiktighe-
ten innebär också att de i sin skogsförvaltning beaktar generationsskiften och eventuel-
la framtida förändringar när det gäller ägarförhållanden genom att ”lagra” avverk-
ningsmogen skog för att exempelvis lösa ut delägare vid generationsskiften. 
Att värna om bygdens sågverk betonas i samtliga intervjuer. Allra tydligast är detta i 
intervjun med pensionären. Förutom detta betonas också i intervjuerna det centrala för 
regionala sågverk i att följa prisutvecklingen som de större företagen till stor del styr. 

10.2.2 Atmosfär i relationerna 
Att känna personer man gör affärer med och att ha förtroende för dessa är viktiga in-
gredienser i en relation som uttrycks tydligt av timmerleverantörer. Detta gör formella, 
skriftliga avtal mindre viktiga (explicita juridiska bindningar). Det studerade sågverket 
upplevs ha många fördelar genom sitt flexibla (en anpassning av aktiviteter till specifi-
ka kunder) agerande. På grund av efterfrågeöverskott under tiden för studien har tim-
merleverantörerna ett övertag i relationen (se nedan). 

Personkännedom och förtroende 
Både pensionären och juristen uttrycker hur viktigt det är att känna personerna man 
gör affärer med. Juristen underlåter att ta in anbud vid upphandling av tjänster, efter-
som han gör affärer med personer han känner till och har förtroende för: 

[…] det är nog som sagt på grund av de här relationerna att vi litar på varandra och att vi alltid har 
varit nöjda men, det är ju givet att alltså på något sätt så känns det lite fel att göra så här att inte... 
jag menar gå ut och ta in anbud […]. Men jag har så dålig erfarenhet av det här med att anlita folk 
som man inte känner till, väldigt dålig erfarenhet […] det brukar alltså inte bli billigare, men blir 
oftare mycket sämre utförande. (Timmerleverantör, jurist, oktober 1999) 

Vid exponering av avverkningsuppdrag tar juristen emellertid in anbud från olika aktö-
rer. Vid något tillfälle har till och med det studerade sågverket fått uppdraget, trots att 
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de inte lämnat det mest fördelaktiga priset. Ovanstående ser jag som exempel på starka 
aktörsbindningar mellan sågverket (råvaruansvarig) och juristen. 

Förväntningar på relationen 
Personerna vid sågverket och deras lokalkännedom värderas högt av den timmerleve-
rantör som är pensionär. Lokalkännedomen innebär att han med enkla instruktioner (en 
handritad skiss som karta) kan få berörda personer att hitta rätt i skogen. Sågverkets 
smidighet och upplevda hjälpsamhet värderas också högt av juristen. Detta är ytterliga-
re ett exempel på en stark aktörsbindning. 
Sågverkets förväntningar på timmerleverantörerna är också höga eftersom de räknar 
med att denna grupp av leverantörer blir alltmer central för deras resursförsörjning i 
framtiden. Timmerleverantörerna är också viktiga i sin roll som kunder till skogstjäns-
ter som organiseras och erbjuds av sågverket. Dessa erbjudanden kan resultera i att 
bindningen blir starkare mellan parterna. 

Anpassning 
Prisjusteringar för timmerråvara är naturliga inslag i relationerna. Storm och liknande 
drabbar timmerleverantörerna negativt eftersom sågverken justerar sina priser nedåt 
vid dessa tillfällen. Mjölkbonden upplever att priserna sjunker snabbt vid dessa tillfäl-
len. Pensionären beskriver anpassning och förhandlingsklimat på följande sätt: 

[D]et har ju aldrig varit något problem med betalningar och sådant, vi har ju alltid kunnat diskutera 
priset. Det har inte varit något tjafsande oss i mellan utan det har ju varit ge och ta. (Timmerleve-
rantör, pensionär, maj 1999) 

Att det handlar om att ”ge och ta” vid förhandling beskrivs också av juristen. Vidare 
engagerar sig pensionären i hur avverkningen skall gå till, vilka vägar som bör använ-
das och hur ris skall hanteras. Ibland skrivs sådana uppgifter också in i avtalet. Han 
värderar sedan utfallet. Vid några tillfället har det, som intervjupersonen uttrycker det, 
slarvats – men det har inte varit några problem att rätta till detta. Han beskriver också 
att inköparen vid sågverket ”vet hur han vill ha det” – detta är en fördel. 

Förbindelser (förhandlingar och avtal) 
I relationen mellan mjölkbonden och sågverket finns inga direkta avtal. Affärsuppgö-
relsen sker mellan mjölkbonden och Södra Skogsägarna och sedan mellan sågverket 
och Södra Skogsägarna. 
Pensionären lämnar ut den råvara (ofta rotposter som exponeras på detta sätt) som sö-
nernas bolag har till salu vid en viss tidpunkt för att värdera anbuden. Förhandlingarna 
med sågverket resulterar i att de kommer överens: 

Sedan har det ju varit diskussion några gånger med [det studerade sågverket] för att det har skiljt 
så lite, det kanske skiljer på en miljon: fyra, fem tusen eller något sådant och det har aldrig varit 
några problem med [sågverket]. (Timmerleverantör, pensionär, maj 1999) 

Vid affärer ombesörjer kunden (sågverket) att ett skriftligt avtal skickas till timmerle-
verantören eller upprättas på plats hos leverantören. I detta standardbetonade avtal 
finns, förutom pris, även trädslag, volym, betalningstider samt eventuella avverknings-
tidpunkter och plats. Juristen beskriver avtal och överenskommelser på följande sätt: 



Relationer i tränätverket – interaktion och koordination 

215 

Varje gång som man har en ny partner att jobba med så är man ju lite orolig och man vet inte hur 
mycket man måste… hur noggrann man måste vara och skriva kontrakt och skriva in saker. Här är 
vi ju naturligtvis idag efter alla år är vi ju på båda sidor lite så där att det är inte så noga […]. 
(Timmerleverantör, jurist, oktober 1999) 

Makt/beroende 
Makt- och beroendeförhållandet mellan timmerleverantörerna och sågverket varierar 
över tiden beroende på aktuella marknadspriser. Under tidpunkten för studiens genom-
förande rådde generellt sett brist på råvara av den typ sågverket efterfrågade i regio-
nen. Detta gjorde att sågverket var beroende av timmerleverantörerna. Enligt inköpa-
ren vid sågverket är tillgången på passande råvara att betrakta som följer: 

Det är sådant väldigt sug – allting sugs ju upp, det är som man säger… det man får tag i det tar 
man ju. (Inköpare, Sågverket, september, 1998) 

Inköparen uttrycker vidare att det är ”svårt att göra bra affärer”. Priset på råvara är kri-
tiskt för ett sågverk eftersom det står för mellan 70 och 80 procent av produktionskost-
naden. Särskilt upplevdes ett beroendeförhållande från sågverkets sida under denna 
period på grund av öppnandet av en större, konkurrerande, sågverksanläggning i regi-
onen. Detta uttrycks tydligt av både sågverkets VD och inköpare och påverkar utbud 
och efterfrågan för timmer i regionen. 

10.2.3 Interaktionsprocessen 
Interaktionen mellan parterna koncentreras ofta till de tillfällen då råvara bjuds ut av 
timmerleverantörerna. Förtroende, informell kommunikation och relativ enkelhet präg-
lar interaktionen. 

Individers erfarenheter 
Juristen beskriver att han etablerat en förtroendefull relation med den nu pensionerade 
inköparen vid sågverket. Han liknar denna relation med de historiska relationer hans 
förfäder haft med personer vid lokala sågverk. Just detta förtroende gör att han till ex-
empel avstår från att be om fakturor där specifikation av maskin-, personal- och trans-
portkostnader finns. Han nöjer sig med detta tack vare sitt förtroende för aktörer vid 
sågverket, trots att han enkelt skulle kunna få specifikationen i sin hand. 
Pensionärens erfarenheter av relationen och interaktion är positiva. Företrädarna har 
lätt att förstå varandra på grund av liknande referensramar och god lokalkännedom. 
Mjölkbonden har som nämnts tidigare ingen direkt affärsrelaterad interaktion med per-
soner vid sågverket. Däremot är han personligt bekant med inköparen och får enligt 
egen utsago ”reda på vad som händer på sågen”, ofta i det lokala jaktlaget. 

Vardaglig interaktion 
Prislistor för olika produkter skickas ut till skogsägare och innehåller priser till vilka 
sågverket är villiga att köpa olika produkter. Detta är en del i exponering och kundens 
uttryck av behov. Vissa produkter som sågverket har särskilt behov av vissa perioder 
på året kan vara kompletterade med en så kallad bonus under en tidsbegränsad period. 
Till prislistorna bifogas ofta information (till exempel nyheter om sågverket). Annon-
ser förekommer också i branschtidningar. 
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Mjölkbonden beskriver sågverkens aktiviteter (kontaktsökande) för att köpa timmer på 
följande sätt: 

De annonserar i tidningen också, nej det är väl inte så att de åker runt och tjatar det är det ju inte... 
De kanske kunde lägga lite mer krut på det om de ville ha tag i timmer. (Timmerleverantör, mjölk-
bonde, maj 1999) 

Liknande kommentarer finns också från juristen som menar att om man inte har så 
bråttom så ringer nog företrädare för sågverket förr eller senare för att uttrycka sitt 
timmerbehov. Pensionären beskriver kommunikationen med sågverket som traditio-
nell, processen har sett likadan ut i många år. Endast vid ett fåtal tillfällen har sågver-
ket efterfrågat råvaror med specifika egenskaper och dimensioner. 
I de fall timmerleverantörerna upplever att de vill realisera sin leveranskapacitet, tar 
ofta de kontakt med sågverket för att gå vidare mot ett kontrakt. Dessa administrativa 
aktiviteter utförs som tidigare nämnts av personer vid sågverket. 
Enligt inköparen vid sågverket har situationen med distribution av prislistor förändrats. 
Numera är det nästan en anpassad lista till varje leverantör. Tidigare behövdes endast 
ett fåtal listor; uttryck av behov är därmed mer differentierat. Förhandlingsklimatet har 
blivit hårdare enligt inköparen – marginalerna mindre. Han upplever också en osäker-
het från timmerleverantörer som kanske får upp till tio listor från olika sågverk. I sam-
band med inköp och förhandling kan inköparen besöka leverantören personligen, 
bland annat för att besiktiga råvaran. Detta är dock mindre vanligt vid upprepade affä-
rer eftersom inköparen då anser att han lärt känna både person och råvaruområde. 
När sedan arbete utförs i sågverkets regi (fullföljande av överenskomna uppdrag), för-
ser de skogsägaren med information om status: 

Han [inköparen] ringer ofta och säger att vi börjar på torsdag eller nu har vi börjat, nu började vi i 
måndags utan att jag, jag har aldrig begärt… men han gör det så det vet vi. […] Sedan får vi ju de 
här datalistorna allteftersom det mäts in och då ser vi ungefär vad det håller på att bli av det och 
sedan så kommer slutredovisningen […]. (Timmerleverantör, jurist, oktober 1999) 

Under arbetets gång eller i anslutning till genomförande sker också kontakter från in-
köparen vid sågverket för att höra sig för om kundens tillfredsställelse (del i avslut-
ningsfasen). Leverantörens tillfredsställelse kontrolleras ej av kunden. 

10.2.4 Begränsnings- och hanteringsproblem 
Ur sågverkets perspektiv är det svårt att hantera inköp av råvara från olika timmerleve-
rantörer, med olika förädlingsgrad, tillgänglighet och vid olika tidpunkter på säsongen. 

Titta på hela säsongen så är det alltid problem efter semestern. Starten på året är alltid jobbigt. Det 
finns för lite i lager och sedan bara växer det och sedan i slutet på säsongen så är det åt helvete för 
mycket. Så det är ju den störningen att få en balans i flödet, det är ju en jättestor fråga egentligen. 
Sedan är det givetvis väder och vind då, men det är det ju alltid så det är ju ingenting som man kan 
göra någonting åt. Men just det här att man måste försöka få ett jämnare flöde på något vis det är A 
och O. (Inköpare, Sågverket, mars, 2000) 

Sågverket försöker få avverkningsuppdrag från mindre skogsägare på våren för av-
verkning till sensommaren/hösten. Detta för att få ett jämnt råvaruflöde eftersom större 
leverantörer sällan håller leveransplaner i början av hösten, utan levererar senare. 
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Att erbjuda attraktiva tjänster som leverantör är ett sätt att också få skogsägare som 
timmerleverantörer. Sågverkets förmåga att organisera och marknadsföra tjänster har 
hittills inte varit särskilt utvecklad och tydlig. Tjänsteförsäljning hamnar mellan två 
roller eftersom försäljning av sågade trävaror sköts av VD och inköp av råvara hante-
ras av råvaruansvarig (som därmed ser sig främst som inköpare av timmer, inte säljare 
av tjänster). Att särskilt avsätta resurser för att kunna erbjuda tjänster till skogsägare är 
sannolikt nödvändigt för framgång vid råvaruförsäljning. 

10.2.5 Framtida utveckling av relationen 
Ur de utvecklingsidéer som uppkommer i intervjuer och i dialog mellan parterna väljer 
jag ut två relaterade områden; att utveckla och organisera skogstjänster samt att mer 
tydligt exponera tjänster. 

Att utveckla och organisera skogstjänster 
Intervjuer visar att skogsägarna övergripande är nöjda med sågverkets förmåga när det 
gäller inköp av sågtimmer och som leverantör av skogstjänster. En utvecklingspotenti-
al finns dock. Leverantörerna har ett antal övergripande krav när det gäller att kunna 
utveckla affärsrelationen med köpsågverket sett ur ett skogsägarperspektiv. Kraven 
kan diskuteras utifrån fyra nyckelord; utbud, närhet, flexibilitet och stabilitet. 
Vad gäller utbud så finns önskemål om att sågverket skall organisera utförande av fler 
och mer kvalificerade skogstjänster. Närhet kan innebära olika saker. Geografisk när-
het innebär bland annat låga transportkostnader och bra ekonomiskt nettoutfall. Närhe-
ten kan också innebära god lokalkännedom. Närhet kan också gälla värderingar och att 
exempelvis ha en god skogskänsla. Till exempel bra miljömässigt genomförda avverk-
ningar och små markskador. Flexibilitet kan gälla förmågan att med kort varsel utföra 
skogstjänster (till exempel vid storm). Krav på flexibilitet kan också vara att stå för 
utbetalning av ersättning rätt i tiden. Stabilitet slutligen är att sågverket bör vara en 
säker betalare och ha hög precision vid utförande av skogstjänster och dess överens-
stämmelse med åtaganden. 

En mer tydlig exponering av tjänster 
Ett exempel på att sågverket är svaga på att exponera sitt tjänsteutbud beskrivs av ju-
risten. Han uppfattar det som att han av en tillfällighet började diskutera tjänster med 
sågverket. Inga organiserade aktiviteter för att marknadsföra tjänster har nått honom. 
Tydligt uttryckta krav från sågverken om vad som behövs för specifika råvaror skulle 
enligt pensionären göra att han bättre kunde välja vad som skulle avverkas. Detta ses 
som en möjlighet för skogsägaren att också kunna värdera viss råvara på ett bättre sätt 
och kunna ge mer i ersättning till timmerleverantörer. Med en sådan precision i pris-
sättning kan också råvara med sämre prestanda betinga ett lägre pris.208 

10.2.6 Avslutande reflektion 
Relationerna ovan präglas av att timmerleverantörerna initialt är aktiva för att sälja sin 
råvara. Om sedan överenskommelse träffas mellan parterna tar sågverket över en stör-

                                              
208 Sågverket har efter att ha tagit del av intervjumaterial och analys uppmärksammat denna fråga och har förändrat sitt sätt 
att presentera tjänster. Bland annat exponeras tjänster tillsammans med distribution av prislistor till timmerleverantörer. 
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re del av aktiviteterna vad gäller administration (avtal, fakturering etc.). Sågverket är 
beroende av de studerade timmerleverantörerna och försöker, genom att erbjuda tjäns-
ter, vara attraktiv både som kund och leverantör. 

10.3 Sågverket – Snickeriföretaget 
Nedan presenteras affärsrelationen mellan sågverket och snickeriföretaget. 

10.3.1 Allmänt om relationen 
Relationen mellan företagen är att betrakta som mogen, stabil men samtidigt dynamisk 
(föränderlig). Flera förändringar har genomförts genom åren som bidrar till ökad 
effektivitet och starkare bindningar mellan företagen. 

Historisk utveckling 
Relationen mellan sågverket och snickeriföretaget etablerades i början på 1980-talet 
och har utvecklats successivt genom åren. Utvecklingen och fördjupningen i relationen 
består bland annat i effektivisering av interaktion, leverans av nedtorkade, specifika 
dimensioner och kvaliteter av sågade trävaror. 
Initiativet till relationen togs av snickeriföretaget som hade behov av att köpa torkade 
trävaror av sågverket, då de själva inte ägde och önskade någon torkutrustning. Detta 
samarbete krävde inte någon nyinvestering av sågverket, eftersom de redan ägde 
torkutrustning. Förutom att torka egna sågade trävaror köper också sågverket in träva-
ror av andra sågverk i passande dimensioner för att torka och kunna leverera till snick-
eriföretaget. Valet kommenteras på följande sätt: 

Det finns väl några sorter här som man har svårt att klara som man själv får köpa in. Jag har upp-
levt det så att det är bättre att de köper in det och vi utnyttjar deras torkar. Dels har vi inga torkar 
och dels så har jag nog aldrig upplevt någon som har torkat bättre. De kan ju det här. (Deläga-
re/inköpare, Snickeriföretaget, april, 2000) 

I ovanstående citat kan resonemanget liknas vid nyttjandet av komparativa fördelar 
(”den som är bättre på att utföra en aktivitet får göra det”). 
Under år 2000 har också sågverket tagit beslut om att investera i maskiner för att kun-
na exaktkapa ämnen och även tillverka så kallad limfog med snickeriföretaget som 
huvudsaklig och kravställande kund. Ett tecken på djupet i samarbetet, förutom nyss 
nämnda aktivitetsanpassning, avspeglas också i att erfarenheter kring investering i ma-
skinutrustning utbyts med snickeriföretagets inköps- och produktionsansvarig för att 
berika och underlätta inköpet för ansvarig vid sågverket (en stark aktörsbindning). I 
samband med fokusering av dyaden mellan dessa företag har diskussioner om alloke-
ring av resurser, aktiviteter och kunnande blivit än mer central. 

Relationen i ekonomiska termer 
Snickeriföretaget köper (år 1999) endast cirka 1 500 m3 av de cirka 40 000 m3 virke 
som sågverket producerar, men står för en större andel ekonomiskt sett. Snickeriföre-
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taget köpte under 1999 sågade varor motsvarande tio procent av sågverkets omsätt-
ning209 av sågade trävaror räknat i kronor. 

Produkter och service (utbud) 
Sågverket anser att de i sin egenskap av att vara ensamleverantör till snickeriföretaget 
har stora krav på sin egen verksamhet. Det upplevs som synnerligen viktigt att klara av 
sina åtaganden som exklusiv leverantör och kunna tillhandahålla resurser. Snickerifö-
retaget är ledande kund till sågverket, och ger sågverket förutsättningar att använda 
denna kapacitet och detta kunnande även i sitt agerande gentemot andra kunder. 
Om reklamationer förekommer skickar snickeriföretaget varorna generellt sett tillbaka 
till leverantörerna. Vad gäller sågade produkter upptäcks kvalitetsbrister i träet först 
vid det tillfälle man skall använda produkterna – ingen ankomstkontroll finns. Rekla-
mationshanteringen bygger på förtroende genom långsiktigt samarbete. Det är ingen 
som nekar vid reklamationer enligt inköparen vid snickeriföretaget. Reklamationer 
förekommer mycket sällan. 

Företagskultur och värderingar 
Snickeriföretaget betecknas som ”ganska likt” sågverket vilket är positivt enligt såg-
verkets VD. Detta gäller storlek och kultur enligt denne respondent. Att man förstår 
varandra betecknas som viktigt och relationen betecknas också i hög grad som person-
beroende. Likheten i företagskultur och omvärldsfokusering, med det studerade såg-
verket och andra på marknaden förekommande sågverk, uttrycks inte lika harmoniskt 
av företrädare för snickeriföretaget. Ledningen för snickeriföretaget ser sig själva som 
mycket kundorienterade jämfört med sågverket, och kanske framförallt jämfört med 
sågverk i allmänhet. Sågverk anses i hög utsträckning ägna uppmärksamhet åt sina 
leverantörer. Detta ses som en stor skillnad i perspektiv och kultur mellan snickeriföre-
taget och sågverk. Det studerade sågverket ses dock som relativt bra – för att vara ett 
sågverk enligt snickeriföretaget. Det finns en vilja att förändras och utvecklas i relation 
till snickeriföretaget – om än något konservativ, enligt snickeriföretaget. 

10.3.2 Atmosfär i relationen 
Atmosfären i relationen kan på en övergripande nivå sammanfattas som en djup, lång-
siktig relation med en tyngdpunkt på initiativ från snickeriföretaget och en anpass-
ningsstrategi från sågverket. 

Närhet – en djup och långsiktig relation 
VD vid sågverket kännetecknar relationen med snickeriföretaget som den djupaste 
affärsrelationen de har. Endast en annan kund kommer i närheten (se avsnitt 10.3.4). 
Att vara en dominerande leverantör av vissa kvaliteter och dimensioner till snickerifö-
retaget upplevs som ett särskilt ansvar, vilket bland annat visas i följande citat: 

                                              
209 Viktigt att notera dock är att snickeriföretaget köper varor med hög förädlingsgrad från sågverket. Denna typ av produkter 
har den högsta vinstmarginalen i sågverkets utbud. Således är snickeriföretaget en av de största kunderna vad gäller köp av 
varor med hög vinstmarginal och därmed viktiga för sågverkets ekonomiska resultat. Detta gör att jag ändå betraktar det som 
en relativt stark ekonomisk bindning. 
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[…] det ställer ju också ansvar på oss att hålla varorna, men också på honom [inköparen på snicke-
riföretaget] att verkligen ha sin planering att fungera och säga till långt i förväg. (VD, Sågverket, 
september 1998) 

Detta ansvar för resursförsörjning innebär både möjligheter och hinder för sågverkets 
verksamhet (se vidare avsnitt 10.3.4). 
Snickeriföretaget betecknar relationen med sågverket som ett långvarigt och lyckat 
samarbete, vilket bland annat visas genom följande citat: 

[...] långvariga relationer har byggts upp, man vet vad man får. Man byter inte leverantör i ett så-
dant läge. (VD, Snickeriföretaget, oktober, 1998) 

Vidare beröms också den enkla, men effektiva kommunikationen gällande produkter i 
lager (se interaktionsprocessen, nedan). 

Förväntningar på relationen 
Sågverkets syn på relationen med snickeriföretaget präglas bland annat av att de ser 
positivt på en efterfrågan av vidareförädlade produkter. Denna efterfrågan uttrycks 
tydligt av snickeriföretaget som också har förväntningar på en god kvalitet i inköpta 
trävaror och en god leveransprecision. Förväntningar på en lagerhållning och korta 
ledtider vid leverans finns också från snickeriföretagets sida. 

Anpassning 
Sågverket upplever ett väl fungerande och enkelt system för att exponera sitt färdigva-
rulager gentemot snickeriföretaget som kund. Detta lager betraktas som ett separat ”la-
ger i lagret” enligt produktionschefen vid sågverket. Detta kan ses som en strukturell 
anpassning (lageryta) och en teknisk (en vy ur IT-systemet beskriver vilka produkter 
som är lämpade för snickeriföretaget). Denna vy utgör ett exempel på en länk mellan 
resurser i de båda företagen. Det är också möjligt att se dessa handlingar som admi-
nistrativa bindningar respektive tekniska dylika till följd av anpassning. 
Den lagerhållning av trävaror sågverket har åt snickeriföretaget ses inte enbart som en 
service till dem som kund, utan en förutsättning för att sågverket skall kunna leverera 
torkade trävaror inom rimlig tid – oavsett aktuell kund. Ett citat som också beskriver 
sågverkets anpassning till snickeriföretaget är: 

Vi har ändrat dimensionerna och indirekt då produkterna […] och kanske i första hand för att pas-
sa hans [kundens] produktion. (VD, Sågverket, september, 1998) 

Sågverket har ökat sin förädlingsgrad; de kapar och sorterar virke exklusivt åt snickeri-
företaget. Detta kan också ses som en anpassning, en anpassning till snickeriföretagets 
krav på produkter. I samtal med en av delägarna till snickeriföretaget, som också är 
inköpare, kring relationen med sågverket framkommer också att de som kunder påver-
kar leverantören (sågverket) i stor omfattning och att detta är naturligt: ”det är vi som 
bestämmer vad vi skall köpa helt enkelt”. 
Den påverkan som inköparen utövar, beskrivs på följande sätt av honom själv: 

Men visst pratar man mycket, vilket jag gör med de här [sågverket, måleriet och snickerimontören] 
fram och tillbaka då blir det ofta så att de blir påverkade från vår sida. (Delägare/inköpare, Snicke-
riföretaget, april, 2000) 
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Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
De båda parterna diskuterar kundens förväntade volymbehov en gång per år och priser 
för ramavtal två gånger per år. Sågverket håller vissa produkter (virke i vissa dimen-
sioner och kvaliteter) i lager åt snickeriföretaget. Diskussionerna med snickeriföretaget 
upplevs som öppna, lugna och präglade av en hög andel samförstånd: 

[…] vi slåss inte om de där sista örena. Så förhandlingarna är oftast ganska lugna […] det är inga 
stora skillnader […] det finns ingen anledning för mig att räkna upp några jättesiffror och ingen 
anledning för han [inköparen på snickeriföretaget] att pressa. (VD, Sågverket, september, 1998) 

Inköparen vid snickeriföretaget beskriver förhandlingarna på följande sätt: 
[…]det väl aldrig några problem. […] en förhandlingssak, det är det hela tiden. Kommer det väl på 
förhandlingsbordet så löser det sig … säger att nu behöver jag mer då fungerar ju allting som så att 
då är det bara löpa på, men den dagen du sätter dig ner så kommer du alltid fram till någonting… 
(Delägare/inköpare, Snickeriföretaget, april, 2000) 

För att, som inköparen vid snickeriföretaget uttrycker det, ”ha koll på marknaden”, 
köper man ibland in material från andra leverantörer, än det studerade sågverket. Den-
na marknads- och priskännedom tas med vid förhandling enligt ovan. 

Makt/beroende 
Snickeriföretaget upplever att de kan ställa krav på anpassning hos sågverket utifrån 
sina egna behov. Snickeriföretaget har ett övertag gentemot sågverket. Samtidigt är 
snickeriföretaget beroende av sågverket eftersom de sågar, torkar och förädlar vissa 
produkter som är kritiska resurser för snickeriföretaget. Nyinvestering i utrustning för 
exaktkapning och limning gör sågverket än mer beroende av snickeriföretaget, efter-
som de binder resurser främst ämnade för denna relation. 
I samband med perioder av kvalitetsförsämring upplever VD vid sågverket att kunden 
(snickeriföretaget) utnyttjat dessa till sin fördel i kontakter med bland annat produk-
tionschefen. Detta för att se till att kvalitetssorteringen i produktionen skall passa hans 
företags önskemål som kund. 

10.3.3 Interaktionsprocessen 
Nedan beskrivs och analyseras interaktionsprocessen mellan aktörer inom de båda fö-
retagen. Bland annat presenteras erfarenheter om den vardagliga interaktionen. 

Individers erfarenheter 
Relationen beskrivs av sågverket som bra, gedigen och mogen. Det finns också en 
uppfattning om att individer i båda företagen har fått lära sig av varandra över tiden 
(utbyte av erfarenhet, skapande av förtrogenhet; kunskapsmässiga bindningar). 
Ett generationsskifte hos sågverket har påverkat relationen till snickeriföretaget, enligt 
inköparen i snickeriföretaget. Bemanningen hos snickeriföretaget har varit densamma 
över tiden medan sågverket bytt personer på ett antal befattningar. Snickeriföretaget 
upplever att de i högre utsträckning får ringa, påminna och ”dubbelkolla” vad som sker 
på sågverket gällande deras leveranser. 
Personer från de båda företagen besöker varandra som led i ett erfarenhetsutbyte. In-
köparen från snickeriföretaget besöker till exempel sorterare av produkter hos sågver-
ket för avstämning av levererad kvalitet. Detta upplevs både positivt och negativt av 
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sågverket. Positivt med avseende på att detta gör att parterna har en tät dialog, negativt 
med avseende på att sorterare ofta levererar för hög kvalitet tiden efter besöket, snarare 
är rätt kvalitet. Kunden har därmed en direkt påverkan på de gällande normerna för 
sortering. Detta märks vid den uppföljning av sågutfall som sågverksledningen gör. 

Vardaglig interaktion 
Den löpande kontakten med snickeriföretaget som kund sker ofta mellan produktions-
ansvarig på sågverket och inköparen. Kommunikationen kan karaktäriseras strikt be-
hovsprövad och har en låg grad av IT-stöd. De flesta beställningarna från snickeriföre-
taget sker per telefon. Beställning görs utifrån ett av sågverket skickat telefax innehål-
lande en specifikation av vad som finns i lager av vissa dimensioner och kvaliteter (se 
Bilaga 5). På denna blankett markerar sedan snickeriföretaget sitt produktbehov med 
kryss, vilket utgör beställningen – detta är att se som en ömsesidig överenskommelse: 

Sedan skickar vi över en spec. på vad vi har i lager till han [inköparen på snickeriföretaget] så får 
han kryssa för vad han vill ha, så beställer jag bil. (Produktionschef, Sågverket, oktober, 1998) 

Avrop av tillgängliga sågade varor i de aktuella dimensionerna utefter förhandlat ram-
avtal beskrivs på ”samma” sätt av inköparen vid snickeriföretaget: 

När de har fått de här kvalitéerna så skickar de specen till mig och jag går igenom den här specen 
och tittar hur jag vill ha det här klyvt och hyvlat. Skickar tillbaka det här till dem så att de klyver 
och hyvlar det här, lägger det här i ett lager hos sig och hela tiden skickar över ett lagersaldo till 
mig. Utifrån det tar jag de här listorna, […] vilka paket som jag vill ha, faxar tillbaka det till 
dem… nästa leveranstid bestämmer vi då. Och sedan skickar han ut det på en bil. Vi kör alltid ful-
la bilar. (Delägare/inköpare, Snickeriföretaget, april, 2000) 

Lagersaldo telefaxas cirka en gång per vecka. Leverans av sågade trävaror sker unge-
fär var fjortonde dag, ibland tätare om så behövs. Sedvanlig betalning sker efter leve-
rans. 
Kommunikation kring beställningar, dess status och förekommande reklamationer sker 
ofta per telefon. Inköparen vid snickeriföretaget har ofta kontakt med flera personer 
vid sågverket; VD, produktionschef, sågförman och sorterare. Inköparen har ibland 
svårt att nå rätt person via telefon. 

10.3.4 Begränsnings- och hanteringsproblem 
Ovan nämndes problem och möjligheter med att ha en djup affärsrelation. Möjligheter 
för sågverket är att de har en kund som efterfrågar förädlade produkter, med god 
vinstpotential. Däremot är aktörer i sågverket tveksamma till hur många kunder av 
snickeriföretagets karaktär de klarar av med nuvarande resurser och organisering, vil-
ket kan ses som ett begränsnings- och hanteringsproblem. Att relationen kräver särskilt 
uppmärksamhet och följsamhet från sågverket uttrycks också av bland annat produk-
tionschefen på sågverket avseende mängden varierande efterfrågade produkter: 

[…] hur ser du då som produktionsansvarig på att ha fler sådana kunder? 
Som det är just nu räcker det med honom210 […] det här sortimentet. Det är ju det som krånglar till 
att han har så många olika sorter. Det har vi aldrig med någon annan. (Produktionschef, Sågverket, 
oktober, 1998) 

                                              
210 Notera att snickeriföretaget betecknas som ”honom” syftande på inköparen som också är delägare. 
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Lagerutrymmen och kapacitet i anläggningar för trätorkning är också något som kan 
vara ett hinder för sågverket vid relationer med fler kunder som liknar snickeriföreta-
get (resurskopplingarna till det studerade snickeriföretaget är starka). Att försöka skaf-
fa sig fler kunder av detta slag bör därmed övervägas noga också enligt företagets VD. 
Det finns endast en kund som är i närheten av den komplexitet den aktuella relationen; 
en dansk kund inom byggvaruhandeln. 

10.3.5 Framtida utveckling av relationen 
Två tydliga områden för framtida utveckling som framkommit i studien av relationen 
är utvecklingen av ett möjligt IT-system för att stödja kommunikation mellan parterna 
samt sågverkets investering i ny produktionsutrustning. Snickeriföretaget har, som ti-
digare nämnts, också investerat i maskiner under perioden. 

Utveckling av IT-system som stöd för interaktion 
Vad gäller exponering av specifikt lager via telefax och beställning har VD på sågver-
ket och inköparen på snickeriföretaget under år 2000 diskuterat att utveckla det till att 
snickeriföretaget skall kunna se en vy från sågverkets databas avseende det specifika 
lager som sågverket tillhandahåller. Huruvida detta skall genomföras eller ej beror 
dock på den potentiella besparing det kan medföra för både köpare och säljare. Inga 
beslut är fattade inom studiens tidsramar. 

Kompetensutveckling 
Krav från snickeriföretaget på ökad förädlingsgrad i produkter som köps från sågver-
ket upplevs av VD ställa högre krav på organisationens medarbetare bland annat kun-
nande om träet som material, men även kvalitetsbedömning och specialanpassning. 

Förändring och investering i ny produktionsutrustning 
Snickeriföretaget vill driva på förändringar hos sågverket. De har vid flera tillfällen 
tagit viktiga initiativ. Detta gäller exempelvis inköp av anläggning för tillverkning av 
limfog som inköparen upptog diskussionen om redan vid början av 1990-talet. Snicke-
riföretaget såg att denna typ av tillverkning skulle vara passande för sågverket, efter-
som de torkar ned virke till åtta procent fuktkvot. Denna låga fuktkvot är en förutsätt-
ning för senare limning. Snickeriföretaget ser dock att sågverket vid denna tidpunkt 
inte ”vågade” investera i utrustning för tillverkning av limfog. Detta gjorde att företa-
get också tvingades välja en annan leverantör av limmade träprodukter – något man 
gärna skulle vilja ha köpt av det studerade sågverket. Man köpte dock fortfarande alla 
sågade trävaror med vissa dimensioner från sågverket och transporterade till företaget 
som limmar produkterna. 
I samband med att sågverket gått samman med ett annat regionalt sågverk under 1999 
såg dock inköparen att utrustning för limfog kunde vara aktuellt att diskutera igen. Han 
har också framfört direkta önskemål om att göra detta gentemot sågverket i en bland-
ning av hot och möjlighet211. Hotet består i att snickeriföretaget måste söka leverantö-
rer som klarar att uppfylla deras produktkrav. Möjligheten består i att inte bara få torka 

                                              
211 Under juni 2000 fattade sågverkets styrelse beslut om att investera i utrustning för att tillverka limfog. Detta ingår i ett 
investeringsprogram för att öka förädlingsgraden i sina produkter. Det studerade snickeriföretaget är en central kund. 
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egna produkter, utan också trä som snickeriföretaget köper in från andra leverantörer. 
Denna diskussion uppkom vid en workshop inom ramen för SAIT-projektet där samtal 
kring utveckling av affärsrelationer fördes. 

10.3.6 Avslutande reflektion 
Denna relation har successivt utvecklats och fördjupats med tiden. Snickeriföretaget är 
en ledande kund avseende förädlade produkter till sågverket med aktivt formulerade 
höga krav på förändring i både processer och produkter. Sågverket lägger mycket av 
interna resurser för att tillgodose snickeriföretagets krav (de har en hög prioritet) – an-
passningsgraden är hög. Samtidigt finns en återhållsamhet vid investeringar. Påtagliga 
bindningar, länkar och kopplingar mellan företagen existerar. 
Enkel och effektiv administration och kommunikation vid utbyte anses viktiga i rela-
tionen. Förhandlingar om priser för produkter som utbyts kännetecknas av en hög 
kontinuitet och långsiktighet. 

10.4 Sågverket – Hustillverkaren 
Relationen mellan sågverket och hustillverkaren existerar, men är betydligt svagare än 
de relationer som följer det i huvudsak studerade tillverkningsflödet i nätverket. Af-
färsrelationen är också oregelbunden. Dock finns sågverkets sågade trävaror, via 
snickeriföretaget, i hustillverkarens produkter. Se bilaga 4. 

10.5 Snickeriföretaget – Måleriet 
Affärsrelationen mellan snickeriföretaget och måleriet är mycket tät och stark- ofta har 
anställda svårt att tillräckligt särskilja de båda företagens verksamhet åt med avseende 
på planering och administration. Snickeriföretaget är tydligt dominerande i relationen. 

10.5.1 Allmänt om relationen 
Parternas förhållande är inte okomplicerat, eftersom måleriet är fysiskt beläget mitt i 
produktionsprocessen i samma fastighet som snickeriföretaget. Att se måleriet som en 
bland flera leverantörer uttrycks som ömsesidigt viktigt – men svårt: 

Nej, det [måleriet] ser jag väl som en leverantör då. Det är ju jag den enda som gör egentligen fast 
det tycker jag är jävligt viktigt. Det är väl det som kanske är svagheten ibland… man ser att de ska 
bara finnas där, men så är det inte. För det är ändå så att för att jag ska ställa krav i den dörren där 
materialet kommer ut så måste de också kunna ställa krav på oss i den här ändan, vilket gör att 
många här tycker att vi fick in det här och det ska de ta hand om oavsett hur det är. Men då kan du 
ju inte ställa kraven där borta om du inte ställer krav på oss själva heller, därför måste vi se dem 
som en underleverantör. (Delägare/inköpare, Snickeriföretaget, april, 2000) 

Delägaren identifierar svårigheter för produktionspersonalen att se måleriet som en 
extern leverantör – vilket betonas i ett genuint kund- och leverantörsförhållande. Han 
ser inte att de ”tänker i de banorna” eftersom företaget tidigare haft ett eget måleri. 

Historisk utveckling 
Vid snickeriföretagets flytt till nuvarande verksamhetsort fanns måleriet på samma ort. 
Snickeriföretaget tillfrågade vid detta tillfälle om måleriet ville ta ansvar för ytbehand-
ling av deras produkter, eftersom snickeriföretaget inte ville ha detta inom sin egen 
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juridiska enhet; måleriet accepterade uppdraget. Motiven som lyfts fram av måleriet 
för att snickeriföretaget inte själv önskade ytbehandla är följande: 

Skälet när de började var att de tyckte att det var en jobbig bit, med stora problem. De hade svårt 
att få kompetenta målare. […] jag tror att de upplever att det har varit skönt att slippa den här bi-
ten, jag vet att de hade mycket reklamationer och sådant… (Ägare212, Måleriet, oktober, 1999) 

Måleriets komparativa fördelar som professionell ytbehandlare lyfts fram som ett vik-
tigt motiv till att inte placera ytbehandling inom ramen för snickeriföretagets juridiska 
enhet. En lyckosam kombinering av resurser förefaller ha etablerats. 
Till en början var företagen geografiskt åtskilda och transporter skedde med lastbil av 
produkter mellan produktionsanläggningarna. Vid ytterligare en flyttning av snickeri-
företaget år 1996 inom samma ort till nya lokaler uppkom ledig yta. Följande beskriv-
ning görs av en av ägarna till måleriet: 

[…] vi fick hyra en del här och hamnade mitt i deras produktionskedja. (Ägare, Måleriet, oktober, 
1999) 

Relationen i ekonomiska termer 
Snickeriföretaget svarade för cirka 90 procent av måleriets totala omsättning under 
1999. Under 1998 var motsvarande siffra cirka 70 procent. En tydlig ekonomisk bind-
ning existerar därmed. Den utveckling vilken måleriet genomgått kan bland annat 
speglas i deras årsomsättning som under samarbetet med snickeriföretaget hittills ökat 
från 100 kkr. till cirka 4 000 kkr. Nyanställningar och nyinvesteringar har varit nöd-
vändiga för att kunna erbjuda ytbehandling i paritet med efterfrågan. 

Produkter och service (utbud) 
Måleriet har bland annat investerat i ny miljöanpassad lackeringsutrustning och ser att 
de inte skulle kunna gjort detta utan relationen till snickeriföretaget. Denna resursan-
skaffning kan därmed ses som ett resultat av de kopplingar som vuxit fram i relationen 
med snickeriföretaget. En viktig del i motiven till investering i just sådan utrustning 
var ökade, tvingande, krav från myndigheter avseende reducering av utsläpp av miljö-
farliga ångor/lösningsmedel. Investeringen används också för ytbehandling åt andra 
kunder, av vilka många i allt högre utsträckning efterfrågar vattenbaserade lacker. Vad 
gäller den miljöanpassade ytbehandlingsutrustningen och lacken så identifierar inter-
vjupersonen den som ömsesidigt viktig för de båda företagen. Ägaren till måleriet an-
ser också att den är ett underutnyttjat argument i snickeriföretagets marknadsföring för 
kunder att just välja deras produkter. 

Företagskultur och värderingar 
Ägarna till de båda bolagen känner varandra innan en affärsrelation etablerats och har 
sina hem i samma lilla samhälle. De ger uttryck för många liknande värderingar vid 
intervjutillfällen och besök på företagen; aktörsbindningen är mycket stark både på 
lednings- och operativ nivå. Parterna har också gemensamma intressen för den miljö-
anpassade ytbehandlingen. 

                                              
212 Viktigt att notera är att den intervjuade delägaren också är, likt i många andra mindre företag, direkt operativ i produktio-
nen. Detta är en viktigt notering också i anslutning till urval av respondenter, då dessa personer har ägarintressen i bolaget, 
tillhör ledning och samtidigt utför operativa uppgifter. 
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10.5.2 Atmosfär i relationen 
Relationen är djup och förefaller svår att bryta utan höga kostnader för båda parter. 
Atmosfären är kollegial, men inte kravlös. 

Närhet – en djup och långsiktig relation 
Företagen arbetar mycket nära varandra. De finns i samma lokaler, medarbetare träffar 
varandra både på lednings- och operativ nivå, vilka ofta är sammanflätade (täta aktivi-
tetslänkar). Lokaliseringen stärker och fördjupar banden mellan företagen; vilket torde 
kunna ses som en resurskoppling. Samverkan kring att utveckla ytbehandling och tek-
niker finns – om än inte omfattande investeringsekonomiskt, utan mer kunskapsmäs-
sigt (gemensamma krav på ytbehandling etc.). 

Förväntningar på relationen 
Snickeriföretaget ger uttryck för vikten av att de två parterna ställer krav på varandra. 
Detta kan ses som ett led i att utveckla produktionen som helhet och produkternas 
egenskaper och kvalitet. Implicit finns också en strävan efter en ökad produktionsvo-
lym. Måleriets ägare har också förväntningar på att den miljöanpassade produktionen 
kan användas i snickeriföretagets marknadsföring i större utsträckning. 
Förväntningar relaterade till mer daglig hantering och administration (till exempel un-
derlag för fakturering) finns också redovisade nedan. 

Anpassning 
Måleriet anpassar sig i mycket stor utsträckning till snickeriföretagets produktionstakt 
och –volym, produktionens tidsmässiga placering och önskade produktegenskaper. 
Länkarna mellan aktiviteter är synnerligen starka. 
Måleriet har tvåskift och utför ytbehandling åt snickeriföretaget i huvudsak på dagtid, 
medan andra kunder i huvudsak hanteras på kvällstid. Ett annat exempel på att måleri-
et följer snickeriföretagets produktionstakt återfinns i en kortare tidshorisont; variatio-
ner över veckan. En tendens är att efterfrågan på ytbehandling är större i slutet av 
veckorna. Detta är något som diskuterats ett flertal gånger mellan aktörer i snickerifö-
retaget och måleriet och vad som upplevs under senare år är att variationen minskar 
över veckan. Måleriet anpassar också i hög utsträckning sitt utbud av ytbehandling (till 
exempel klarlack eller vit lasyr) efter snickeriföretagets krav. Aktörer från de båda fö-
retagen har gemensamt beslutat om val av lackleverantör, lack och typ av lack. 
Inköparen i snickeriföretaget anser att måleriet ”får litet väl mycket emellanåt” av 
snickeriföretaget vad gäller underlag för produktion och administration: 

Det är vi som får producera, tycker jag, lite mycket underlag då till dem för fakturering och hela 
den här biten, vi producerar ju till och med en exakt spec. vad de ska få in och måla till oss, varen-
da bit, med priset på. 
Så ni gör deras fakturor? 
Ja, det kan man säga. För vad de gör är att de räknar ut meterantalet gånger det priset som vi har 
satt på. (Delägare/inköpare, Snickeriföretaget, april, 2000) 

Snickeriföretagets framtagning av underlag kan också ses som en anpassning. En an-
passning till att måleriet har ytterst liten administration och kanske heller inte intresset 
av att administrera. Resurser för administration finns därmed mer koncentrerade till 
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snickeriföretaget med tydliga kopplingar till måleriet; aktiviteter och länkar däremel-
lan är integrerade mellan de båda företagen. Administrativa bindningar är påtagliga. 

Samarbete 
Att måleriet hyr en lokal i snickeriföretagets fysiska flöde kan ses som ett väl utvecklat 
samarbete. Inom ramen för detta samarbete identifierar ägaren för måleriet såväl för- 
som nackdelar. Fördelar med att återfinnas i snickeriföretagets lokaler är bland annat 
att inga produkter packas för transport och heller inte transporteras längre avstånd. 
Måleriet har heller inget lager av snickeriföretagets produkter, utan vagnar med pro-
dukter hämtas från kundens produktion innan ytbehandling och körs helt enkelt efter 
behandling ut till kundens lokaler för emballering, eventuell sammansättning (vilket 
sköts av en annan extern entreprenör enligt nedan) och utlastning. En nackdel med 
lokalisering i snickeriföretagets anläggning är att ytan för expansion är begränsad. 
De enda reella ekonomiska investeringarna i material som de båda företagen har till-
sammans är de vagnar som produkterna transporteras i. För framtiden diskuteras att 
innefatta måleriet i snickeriföretagets lokala IT-nätverk (se avsnitt 10.5.5). 

Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
Prisförhandlingar skall ske en gång per år, men ibland kan det dröja flera år. Det kan 
också ske med kortare tidsintervall om till exempel pris på färg höjs av måleriets leve-
rantör. Priser justeras dock inte retroaktivt. Måleriet anser sig under 1999 ännu inte fått 
full ekonomisk täckning för sin nyinvestering i ytbehandlingsutrustning. 
Det finns inga skrivna avtal mellan de båda företagen och därmed inga nedskrivna, 
formella juridiska bindningar. ”Handslagsprincipen” sägs gälla. Denna informella prä-
gel återfinns också avseende volym- och tidsberäkning samt förhandlingar om priser. 
Vad gäller vilken volym som ytbehandlas för snickeriföretagets räkning och beräk-
ningen av detta så beskrivs det som följer: 

Det är lite svårt att klara av att veta hur mycket som går igenom för man gör ju några timmar här 
och några timmar där, så det får bli en uppskattning. (Ägare, Måleriet, oktober, 1999) 

Makt/beroende 
Även om snickeriföretaget utövar makt i relationen genom att vara måleriets viktigaste 
kravställare och kund samt dessutom hyresvärd (det vill säga leverantör av yta), är 
snickeriföretaget beroende av måleriet för sin produktion. Måleriets insats kan inte 
enkelt köpas av en annan leverantör eftersom de är hårt integrerade i den fysiska pro-
duktionskedjan (transport, emballering och mer utvecklade informationssystem skulle 
krävas vid val av en annan leverantör). Måleriets höga kunskap om ytbehandling och 
snickeriernas specifika egenskaper är också kritiska för kvaliteten i slutprodukten. Må-
leriets tjänster är därmed en viktig resurs att skapa sig tillgång till för snickeriföretaget. 

10.5.3 Interaktionsprocessen 
Individers vardagliga interaktion är mycket tät, vilket bland annat verkar vara relaterat 
till dess absoluta geografiska närhet och enkelhet att kommunicera. Vad gäller interak-
tion om mer strategiska frågor upplever båda parter att tillräcklig tid för detta saknas. 
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Individers erfarenheter 
Måleriet har stor kunskap om snickeriföretagets kunders behov, enligt en av delägarna 
vid snickeriföretaget. Det är ett gemensamt intresse menar han – av stor vikt. Utbytet 
mellan individer i de båda företagen är tätt, liksom länkarna mellan olika aktiviteter. 
Personernas erfarenheter om varandras verksamhet (inklusive dess styrkor och svaghe-
ter) är stora tack vara den omfattande integrationen. Vid mina besök i produktionsan-
läggningen rör sig personer från de olika företagen obehindrat över de juridiska grän-
serna som om det vore ett företag och samtalar om gemensamma utmaningar i produk-
tion, olika komponenters status och annat. 

Vardaglig interaktion 
En hög grad av informalism präglar utbytesprocessens administrativa rutiner, såsom 
produktionsplanering (vilket är avrop/beställning), avisering av levererade produkter 
och fakturering (sker med cirka två till tre veckors intervall). 
Inköparen vid snickeriföretaget känner också till att måleriet har svårt att skilja på ex-
akt hur mycket lack eller färg som går åt just till de produkter som snickeriföretaget 
köper som ligger till grund för fakturering. 
Måleriets produktionsplanering är i mycket hög utsträckning en konsekvens av snicke-
riföretagets planering eller kanske mer dess produktionsutfall vilket är exempel på en 
långtgående administrativ bindning. Måleriet får snickeriföretagets veckoplanering 
(vilket fungerar som en beställning), vilket styr deras produktion till stor del: 

Ja, vi har ju deras listor… men vi är ju helt styrda [...] vi rättar ju oss helt efter den takten och vilka 
[produkter] som de vill ha först. (Ägare, Måleriet, oktober, 1999) 

Dock ser måleriet det som att plan och utfall av produktion sällan överensstämmer och 
framförhållning som ges för egen planering är kort: 

Det är när grejerna rullar in i princip, därför att det har aldrig gått att följa den här listan det kan 
jag väl säga med en gång. Det blir alltid ett hack någonstans och sedan är den förstörd. (Ägare, 
Måleriet, oktober, 1999) 

Delägaren i måleriet och produktionsansvarig på snickeriföretaget samtalar mycket om 
vilka produkter som skall bli färdiga i vilken ordning för att kompensera bristerna med 
veckolistan ovan. Aviseringen av att produkter är färdiga och den faktiska leveransen 
sker genom att måleriet skjuter ut de vagnar som de en gång fått in i sin produktion 
men nu med ytbehandlade produkter till snickeriföretagets utlastningsavdelning. Per-
sonal från snickeriföretaget (och i förekommande fall från snickerimontören) ser då 
(genom fysisk närvaro) att produkterna är levererade till dem för vidare hantering. 
Ofta kontrollerar också personal från utlastningsfunktionen måleriets produktionssta-
tus genom att förflytta sig till produktionen: ”de är ofta och letar saker” enligt en av 
ägarna till måleriet (kontroll av produktionsstatus). Följesedlar används inte. 
Att uttrycka missnöje (reklamationer) sker direkt mellan inblandade aktörer i produk-
tionen. Det kan konkret handla om att gå tillbaka till den person man antar vara orsa-
ken till exempelvis en uppkommen repa eller en strukturförändring i ytbehandlingen. 
Reklamationshantering liknar därmed snarare företagsintern hantering av dessa brister. 
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10.5.4 Begränsnings- och hanteringsproblem 
Snickeriföretaget är måleriets största kund. Måleriet väljer i hög utsträckning att följa 
snickeriföretagets efterfrågan på ytbehandling. Vid den expansion som snickeriföreta-
get haft från 1998 till åtminstone tidpunkten för ett besök på företaget (mars 2001) har 
till och med måleriet, med nuvarande begränsningar i kapacitet/resurser, tvingats prio-
ritera ned andra kunders efterfrågan på deras tjänster. 
Måleriet betraktar det som naturligt att följa snickeriföretagets ökade efterfrågan, även 
om det får konsekvenser av detta slag och ser inget alternativ att inte göra det. Priorite-
ringen mellan olika kunder uttrycks klart och snickeriföretagets efterfrågan har högst 
prioritet. Detta motiveras bland annat med följande: 

[…] de har ju drivit vår utveckling kan man säga. 
På vilket sätt då menar du? 
Ja i takt med att de har hela tiden, från det vi inledde samarbetet så har de ju ökat hela tiden [det 
har] drivit oss utvecklingsmässigt framåt. (Ägare, Måleriet, oktober, 1999) 

Den diskussion som fördes ovan kring skiftgång i produktion, det vill säga ytbehand-
lingens placering i tid, är en begränsnings- och hanteringsproblematik. 

10.5.5 Framtida utveckling av relationen 
Bland de utvecklingsidéer som finns i relationen mellan aktörerna är implementering 
av en terminal för samverkan en punkt och en värdering av utvecklade generella for-
mer för samarbete en annan. 

Utveckling av IT-system som stöd för interaktion 
En utvecklingstanke är att även måleriet skall omfattas av det nätverk och terminalin-
vestering som görs för att spåra produkter i snickeriföretagets produktion. Här står 
snickeriföretaget för kunnande och ekonomisk investering. Även IT-infrastrukturen 
(det lokala nätverket) är deras. Med sådan utrustning ökas integrationen mellan del-
processerna i produktionen än mer också avseende information. 

Framtida samarbete 
Ägaren till måleriet ser positivt på framtiden och betraktar snickeriföretaget som en 
stabil kund. Ägarna i de båda företagen ser dock behovet av att ”sätta sig ned” vid till-
fälle och tala om hur samarbetet kan fungera ännu bättre både på kort och på lång sikt, 
men upplever att det är mycket ont om tid. 

10.5.6 Avslutande reflektion 
Snickeriföretaget är tydligt dominerande i denna relation och en påtaglig ekonomisk 
bindning existerar. Måleriet anpassar sig i hög utsträckning till snickeriets planering, 
önskemål och produktionstakt. Snickeriföretagets produkter har en hög prioritet vid 
ytbehandling, vilket påverkar det utrymme som måleriet kan ge till andra kunders pro-
dukter. Samtidigt är ytbehandling ett kritiskt moment för snickeriföretaget, vilket gör 
att de är beroende av måleriet. 
Snickeriföretaget har, genom en ökad ordervolym, bidragit kraftigt till måleriets ex-
pansion. Under denna period har, som tidigare nämnts, måleriet investerat i ny produk-
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tionsutrustning. En av måleriets ägare anser att värdet av denna investering inte åter-
speglats i priset för de produkter de levererar till snickeriföretaget. 

10.6 Snickeriföretaget – Snickerimontören 
Snickeriföretagets relation med snickerimontören är, likt relationen med måleriet, 
djup. Snickerimontören har också vuxit i takt med snickeriföretaget och har en verk-
samhet som ur ett administrations- och planeringsperspektiv är sammanvävd med 
snickeriföretaget. Även i denna relation är snickeriföretaget en synnerligen viktig kund 
– dock inte lika dominerande som i relationen ovan. 

10.6.1 Allmänt om relationen 
Snickerimontören står för sammansättning av produkter före leverans i snickeriföreta-
gets lokaler samt montering i hus ute på byggplatser (i Sverige och viktiga export-
marknader såsom Tyskland). Snickeriföretaget ansvarar för viss planering (till exem-
pel planering av router för montering), administration och fakturering åt montören. 

Historisk utveckling 
Samarbetet initierades i början av 1990-talet av inköparen på snickeriföretaget. 

Ja, samarbetet med [snickerimontören] det kom egentligen till så att det var jag som engagerade 
han till att sätta ihop [produkter] hos oss. Vi hade sådana här [produkter] som låg som monterade 
en, två eller tre delar och går till kunden så. Det ... förr så hade vi en och två man som stod med det 
jämt […] och då hade [snickerimontören] kommit igång lite och vi kände honom sedan innan där-
för gjorde jag upp med han […]. (Delägare/inköpare, Snickeriföretaget, april, 2000) 

Samarbetet startade med andra ord då snickerimontören satte samman produkter i 
snickeriföretagets fabrik. När sedan snickeriföretaget började erbjuda monterade pro-
dukter i färdiga hus på byggplatser var det naturligt, enligt inköparen, att ge uppdraget 
till den då mer etablerade leverantören. Motiven till att låta snickerimontören stå för 
dessa arbeten är flera. De som framkommer tydligt är att anställda i företaget kan pro-
dukten, håller sig ajour med förändringar i produkten, kan utföra parallella uppdrag 
samt är utbildade snickare till sitt yrke. 
Det agerande företrädare för snickeriföretaget visar i samspelet mellan snickerimontör, 
egen verksamhet samt tredje part och beskrivs på följande sätt: 

[Snickeriföretaget] har blivit spindeln i nätet. […] När vi började egentligen så var det så att jag 
hade inget kapital och så här för att ge mig in i det här. […] de försäkrade alla pengar […] och så-
dant. Så sedan har det ena gett det andra. (Ägare, Snickerimontören, februari, 2000) 

Snickeriföretagets centrala roll vid snickerimontörens etablering framkommer härmed 
tydligt. De ekonomiska och sociala bindningarna är starka. 

Relationen i ekonomiska termer 
Snickeriföretaget står för cirka 50 procent av snickerimontörens totala omsättning, vil-
ket gör den ekonomiska bindningen är stark. Snickerimontören utför också tjänster och 
levererar produkter åt andra kunder än snickeriföretaget (exempelvis inredningar till 
butikskedjor och underhåll av kommunala fastigheter). 
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Fördelningen av kostnader för, och utförande av administrativa uppgifter (fakturering, 
planering, hantering av vissa kundkontakter) mellan företagen löses genom att snicke-
riföretaget har ett påslag för att täcka administrativa kostnader. 

Men det här med att [snickeriföretaget] sköter fakturering och lite administrativa tjänster, har ni 
någon uppgörelse… vad det kostar eller…? 
Jag säger så här att vi tog 285 kronor i timmen plus resor då och de fakturerar 500 kronor i timmen 
[…]. Vi har slagit på det där några gånger för att se vad det kostar så det där är egentligen... ja, det 
är väl sådant där som vi kan i företagsbranschen som inte är spetsade ekonomer. Mellan tummen 
och pekfingret, någonstans där är det. 
Men det innebär att du kan ha väldigt lite administration eller ingen alls. Har du någon? 
Mycket lite, minst i det här landet då [skratt]. (Ägare, Snickerimontören, februari, 2000) 

Den fördelning av uppgifter och resurser som visas ovan påverkar den administrativa 
överbyggnaden (och resurser för att utföra dessa aktiviteter) de båda företagen behö-
ver. Länkarna mellan olika aktiviteter i de båda företagen är många; aktivitetsstruktu-
rerna är integrerade. Att snickeriföretaget fakturerar en del av snickerimontörens arbe-
te till en tredje part (till exempel andra snickeriföretag), i sitt eget namn bidrar till om-
sättningen. Dessa fakturor baseras på enkla underlag från snickerimontören. 

Produkter och service (utbud) 
Utbytet av produkter och service är som tidigare nämnts: sammansättning och monte-
ring av produkter (snickerimontören), utförande av administrativa uppgifter (fakture-
ring, planering, hantering av vissa kundkontakter, kreditförsäkring) (snickeriföretaget). 

Företagskultur och värderingar 
En styrka i relationen är individernas gemensamma ansträngningar för att tillgodose 
hustillverkarens behov; att montera produkten i huset under uppbyggnad. Tillsammans 
kan de göra detta och höja ett samlat ordervärde, istället för att hustillverkaren och 
dess (eller huskunders egna) husentreprenör monterar produkten. Detta kan klassifice-
ras som en resurskoppling. En montering på byggplats ger vidare en möjlighet att ut-
öva kontroll över produktens kvalitet ändå ut till dess placering i det sålda huset. Smi-
dighet, enkelhet och flexibilitet, tillsammans med en entreprenörsanda är i mångt och 
mycket gemensamma värderingar för aktörer i de båda företagen. 

10.6.2 Atmosfär i relationen 
Närhet, smidighet och tillgänglighet som nämns nedan är viktiga nyckelord för att be-
skriva atmosfären i denna relation. Högt förtroende och förtrogenhet likaså. 

Närhet, smidighet och tillgänglighet 
Tillgängligheten för snickerimontagefirmans personal bedöms som hög av snickerifö-
retaget. Leverantörens parallella uppdrag är av karaktären att de kan disponera tiden 
relativt fritt. Detta innebär att företaget kan utföra uppdrag åt snickeriföretaget, enligt 
inköparen. Alternativet att ha en av företagets egna medarbetare allokerad för sam-
mansättning och montage, även om de har kompetens för det, av produkter ses inte 
som ett reellt ekonomiskt alternativ till att köpa tjänsterna: 

[…] så fungerar all verksamhet, sätter jag dit en man som ska montera för våra gubbar, för risken 
blir ju att det här blir ett heltidsjobb, men det kanske handlar om tre dagar i veckan. Det är ändå så 



Kapitel 10 

232 

att är han är färdig så försvinner han härifrån. Så fungerar det i verkligheten. (Delägare/inköpare, 
Snickeriföretaget, april, 2000) 

Snickerimontören betonar också att flexibilitet för hans personal är viktigt: 
[…] vi är otroligt duktiga på att flytta oss. Vi är väldigt flexibla. Varje gubbe är inte van att gå på 
samma ställe […] 
Är det du som bestämmer var de ska vara? 
Ja, det är det ju… och planerar resor och så där… men det är så mycket snabba kast ibland så kan-
ske de tror att de ska vara hemma och planera, men jag säger det att du inte behöver ha någon pla-
nering, för det är mobiltelefoner på alla ställen. (Ägare, Snickerimontören, februari, 2000) 

Flexibiliteten innebär att behovet av planering är litet, enligt respondenten ovan. Kort 
framförhållning vid utförande av arbete och hög användning av mobiltelefon för avise-
ring av kommande arbeten och förflyttningar beskrivs. 

Förväntningar på relationen 
Det framkommer höga krav i relationen mellan parterna. En strävan till förbättring och 
i viss mån expansion finns. Detta samtidigt med en fortsatt och kanske än högre enkel-
het, flexibilitet och produktivitet (bland annat avseende tillgänglighet på snickerimon-
törens arbetskraft, dess inställelsetid och ledtid). 

Anpassning 
Snickerimontören anpassar sig i hög utsträckning till när och var snickeriföretaget 
önskar aktiviteter utförda. Det administrativa arbetet som utförs hos snickerimontören 
är därmed anpassat till snickeriföretagets behov, vilket är en administrativ bindning. 
Bland annat visar sig detta ovan i resonemanget kring utförandet av produktsamman-
sättning vissa dagar i veckan. Vid de tillfällen snickeriföretaget behöver snickerimon-
törens arbetskraft beskrivs denna efterfrågan på följande sätt: 

[…] de känner mina gubbar då. Det är nästan de som ropar in nästa gubbe då. Det där löser sig in-
ternt. (Ägare, Snickerimontören, februari, 2000) 

Citatet ovan visar också exempel på den anpassning av aktiviteters utförande i tid och 
rum som finns i relationen mellan aktörerna. Notera också att det med ”internt” i ovan-
stående citat menas i relationen mellan företagen. Att snickeriföretaget dessutom pla-
nerar router etc. gör att de kan påverka snickerimontören och dennes medarbetare och 
deras arbetsuppgifter och dess utförande i hög utsträckning. 
En anpassning från snickeriföretagets sida avseende hänsyn till snickerimontörens pa-
rallella åtaganden finns också, om än mindre framträdande. Anpassningen kan gälla 
utförande i tid och plats. 

Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
Det finns skriftliga avtal som reglerar timkostnader mellan företagen. Dessa är de enda 
överenskommelserna som är skriftliga mellan parterna; inga ramavtal finns. 

Makt/beroende 
Snickeriföretaget har en maktposition genom att de står för cirka 50 procent av snicke-
rimontörens omsättning. De utför dessutom viktigt administrativt arbete och hanterar 
vissa kundkontakter åt snickerimontören vilket stärker beroendeställningen (bindning-
arna). Ett omvänt beroende finns vad gäller det kunnande om produkterna i sig och 



Relationer i tränätverket – interaktion och koordination 

233 

dess sammansättning och montering snickerimontören besitter. Denna kunskap är vik-
tig för snickeriföretagets produktutveckling och den totalkvalitet produkterna får i sitt 
användningssammanhang. 

10.6.3 Interaktionsprocessen 
Individers erfarenheter av relationen är i huvudsak goda. Ett stort förtroende finns mel-
lan personer vid de båda företagen och de bidrar till ömsesidig nytta. Den vardagliga 
interaktionen är inte sällan muntlig, situationsanpassad och utgår från snickeriföretaget 
som nav. 

Individers erfarenheter 
Utöver direkt ekonomiska fördelar ses samarbetet som väl fungerande och innehavaren 
av montagefirman betraktas som en ”frisk fläkt” av personer vid snickeriföretaget. 
Relationen med snickeriföretaget präglas av enkelhet vid förhandling och löpande be-
ställningar samt ömsesidigt förtroende enligt ägaren av företaget. Att ”bygga en rela-
tion” ses också som viktigt. 

Alla som öppnar stora företag de gapar efter de stora stycken istället för att försöka bygga en rela-
tion som vi har gjort här tycker jag. Vi vet ju ungefär, vi pratar sällan med varandra, vi pratar säl-
lan affärer för det behöver vi inte. Vi litar på varandra. Vi gör upp ett pris, ett löpande pris är det 
ofta och så kör vi på det, ett år eller när det förhandlas om sedan. Dess emellan så är det de som 
beställer jobben, givetvis på ett väldigt enkelt sätt. (Ägare, Snickerimontören, februari, 2000) 

Vardaglig interaktion 
Snickerimontörens arbete detaljplaneras (tid och plats för montering) tillsammans med 
aktuell hustillverkare. Dessa tider meddelas sedan snickeriföretaget som kan samla 
ihop uppdrag som ligger nära i tiden eller geografiskt. Skall produkter för leverans 
finnas tillgängliga inför sådana arbeten förebereds detta av snickeriföretaget. 
Snickeriföretaget anger endast i förväg vilka produkter som preliminärt är sålda till 
hustillverkaren och aktuella för montage av snickerimontören (detta är beställningen). 
Avisering kan exempelvis göras på följande informella sätt: 

Det är muntligen. För att de [personal från snickerimontören] är här ganska ofta och då brukar de 
bara fråga om det är någonting på gång nu närmaste och då brukar jag säga att vecka 17 att det är 
någonting i Dresden då exempelvis. (Säljare/marknadsansvarig, Snickeriföretaget, april, 2000) 

Framförhållningen i dessa aviseringar om framtida arbete kan variera i allt från fyra-
fem månader ned till en vecka enligt snickeriföretaget. För arbeten som utförs i Tysk-
land kan också andra företag vända sig till både snickeriföretaget och snickerimontö-
ren då de känner till att montörerna ofta är i Tyskland i arbete. Detta ger inblandade 
aktörer skalfördelar, även om kontakten kan tas med snickerimontagefirman direkt så 
fakturerar snickeriföretaget den förekommande externa uppdragsgivaren. Snickeriföre-
taget fördelar kostnader till de förekommande uppdragsgivarna (däribland ofta sig 
själva) utifrån det arbete som snickerimontören utfört. 
Inga instruktioner för sammansättning eller montering delas ut av snickeriföretaget till 
snickerimontörens personal, ”de vet vad de monterar”. 
Snickerimontörens personal framför, främst genom ägaren, synpunkter på konstruktio-
ner som inte upplevs som bra vid montering i hus på byggplats. Detta framförs muntli-
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gen direkt till den aktuelle säljaren, till någon i produktionen eller till den produktions-
ansvarige. Ibland vet till och med snickerimontören vilken person i produktionen som 
kan ha begått ett fel som visat sig vid montering av produkten och går direkt till denne 
själv. Ibland uppfattas dock dessa kommentarer, även om de kan vara substantiella, 
som ostrukturerat framförda och därför svåra att ta till sig för snickeriföretaget. 
Vid reklamationer som uppstår vid montering av produkten på byggplats meddelar 
personal från snickerimontören både snickeriföretaget och hustillverkaren. Detta finns 
det dock ingen fast rutin för enligt den ansvarige säljaren. Åtgärder kan till exempel 
vara nytillverkning av någon komponent för senare montering. 

10.6.4 Begränsnings- och hanteringsproblem 
Snickerimontören har parallella större arbeten åt andra kunder som det egna företaget 
planerar och fakturerar direkt. Då hans personal befinner sig i ett visst område ger han 
snickeriföretaget möjlighet att få reklamationsåtgärder genomförda till en reducerad 
kostnad vad avser resa, men till ett något högre timpris. De potentiella begränsnings- 
och hanteringsproblemen som finns i att snickerimontören samtidigt har ansvar för 
underhåll av andra kunders fastigheter samt sammansättning och montage löses ofta 
genom att fastighetsunderhåll har karaktären av beting så att personalen snabbt kan 
infinna sig hos snickerimontören om så skulle behövas. 
Att snickeriföretaget etablerat en relation löser en del interna begränsnings- och han-
teringsproblem vad gäller sammansättning och montering enligt ovan. 

10.6.5 Framtida utveckling av relationen 
Diskussioner mellan parterna förekommer med avseende på vilken plats olika delar av 
produkten kan sättas samman och monteras, i fabrik direkt eller vid byggplats. En hög-
re grad av sammansättning av produkten direkt i fabrik är en inriktning som diskuteras. 
Snickerimontören ses som en viktig och självklar part i en sådan expansion. Var och i 
vilken utsträckning sammansättning sker påverkar också emballagets utformning och 
volym. Emballaget påverkas också om snickerimontören transporterar produkterna i 
företagets egna bilar eller om produkterna skickas med tur/linjelastbil. Att emballera 
och transportera sammansatta produkter är en stor utmaning. Att öka andelen montera-
de produkter är en, potentiellt gynnande, viktig framtida utveckling. 

10.6.6 Avslutande reflektion 
Enkelhet, förtroende och flexibilitet är nyckelord som ofta förekommer i beskrivning-
en av denna relation. Ett ansvarstagande från det dominerande snickeriföretaget fram-
kommer samtidigt som en uttalad affärsmässighet och utnyttjande av komparativa för-
delar finns. Snickeriföretaget lyfts fram som den styrande parten, som en ”spindel i 
nätet”. Även denna affärsrelation bygger på att huvudaktörerna känner varandra sedan 
tidigare – bindningarna är omfattande. 

10.7 Snickerimontören – Hustillverkaren 
Denna relation berör endast viss direktkontakt mellan snickerimontör och hustillverka-
re avseende vissa praktiska detaljer kring montage vid byggplats samt reklamations-
hantering av inredningsdetaljer. Relationen är inte på något sätt central i studerat nät-
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verk, utan används endast i sin enkelhet för att bidra till förståelsen av övriga relatio-
ner. De delar av relationen som handlar om de produkter som levereras av snickerifö-
retaget hanteras och beskrivs inom ramen för dessa i avsnitt 10.6 samt avsnitt 10.8. 
Affärsrelationen finns mer beskriven i bilaga 4. 

10.8 Snickeriföretaget – Hustillverkaren 
Följande avsnitt beskriver relationen mellan det studerade snickeriföretaget och den 
hustillverkare som ingår i nätverket. 

10.8.1 Allmänt om relationen 
Relationens historiska utveckling, tillsammans med dess ekonomiska omfattning, kul-
tur och värderingar beskrivs nedan. 

Historisk utveckling 
Relationen etablerades 1995 i huvudsak eftersom hustillverkaren var missnöjd med sin 
dåvarande leverantörs leveranstid av de specifika snickerierna. Över tiden har det eta-
blerats en god kommunikation mellan säljare/beredare vid snickeriföretaget och kon-
struktörer vid hustillverkaren. 
Utvecklingssteg för att förbättra kommunikationen mellan snickeriföretaget och hus-
tillverkaren som vidtagits under år 2000 är initiativ från snickeriföretaget att hustill-
verkarens konstruktörer skall kunna använda samma programvara som dem själva. 
Detta skulle potentiellt innebära kortare konstruktionstid är med hustillverkarens nuva-
rande CAD-program (se vidare i avsnitt 10.8.5). 
Båda företagen har expanderat under tiden för studier 1998 till 2001. Enligt hustillver-
karens VD har leveransprecisionen försämrats när snickeriföretaget också höjt sin pro-
duktionstakt. I något fall har också komponenternas ytbehandling blivit felaktig. 

Relationen i ekonomiska termer 
Under år 2000 köpte hustillverkaren produkter till ett värde av 1 250 kkr. av snickeri-
företaget. Detta motsvarar cirka fem procent av hustillverkarens totala ordervärde per 
år. Av snickeriföretagets totala omsättning motsvarar detta värde mellan två och tre 
procent. Ingen omfattande ekonomisk bindning existerar. 

Produkter och service (utbud) 
Produkter som utbyts i relationen är snickerier tillhörande trähus. Dessa snickerier har, 
relativt andra beställningar från hustillverkare till snickeriföretag, ofta en exklusiv ut-
formning och därmed ett högt genomsnittligt ordervärde. Till snickerierna kopplas ofta 
montering på plats i exporterade hus. 

Företagskultur och värderingar 
Hustillverkaren ser sig som mycket köptrygga gentemot sina leverantörer och nämner 
att det ”skall mycket till” innan de byter. Snickeriföretaget ser sig samtidigt som en 
stabil leverantör. Båda företagen arbetar explicit med hög flexibilitet i produktion och 
hög anpassning av produkter till kundkrav. Detta kommer till uttryck i respektive före-
tagskultur och verkar förenande i relationen; en värderingsmässig bindning. 
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10.8.2 Atmosfär i relationen 
Relationen innehåller övergripande en atmosfär som präglas av närhet, långsiktighet, 
ett visst ömsesidigt beroende samt en i stort fungerande kommunikation. 

Närhet – en långsiktig relation 
Relationen drivs med tidsmässigt långsiktiga förtecken. Köptrygghet, att kunden är 
nöjd med produkterna och har en låg andel reklamationer stärker detta. 
En närhet och täthet i interaktion finns mellan parterna och främst mellan inköpare, 
konstruktörer och konstruktionschef vid hustillverkaren å ena sidan och säljare hos 
snickeriföretaget. Vid snickeriföretaget ser man dessutom hustillverkaren som en vik-
tig kund efter som man är ensam leverantör av sin produkt. 
Inköparen vid hustillverkaren värderar högt vikten av att personer inblandade i interak-
tion känner varandra, inte minst för att hantera uppkommande problem och ge flexibi-
litet – en kunskapsmässig bindning finns. Vad som kan störa denna relation är att 
snickeriföretagets ansvarige säljare slutat sin anställning under december 2000. Perso-
ner hos hustillverkare känner emellertid till hans efterträdare som ”en bra person” och 
ser fram emot samarbetet. 

Förväntningar på relationen 
Den studerade hustillverkaren ses som en viktig kund, enligt tidigare. 
Företrädare för hustillverkaren uttrycker bland annat behov av en säker tillgång på 
snickerier, god kvalitet i produkter och god leveransprecision. 

Anpassning 
Att hustillverkaren meddelar sitt långsiktiga produktbehov till snickeriföretaget anses 
som positivt. Dessa aviseringar innehåller uppgifter om önskad leveransvecka, antal 
och typ. Underlag för de specifika produkterna skickas sedan till leverantören närmare 
i tiden innan tillverkning. Har inte säljaren hos snickeriföretaget fått underlagen i tid 
för att starta produktion efterfrågar han dem av hustillverkaren. Genom detta ser sälja-
ren att han tillsammans med hustillverkaren kan ha ”kontroll på beställningsflödet”. 
Vid justeringar att produktbehov från hustillverkarens sida eller olika typer av hinder 
som uppkommer hos snickeriföretaget används gemensam problemlösning: 

[Hustillverkaren] uppdaterar den här listan hela tiden för de har ju även de förskjutningar i sina le-
veranser och så försöker vi då att hjälpas åt. Blir det riktigt tajt någon gång då blir det till och med 
så att vilken dag det lastas ut huset då de måste ha [produkten] på plats och då försöker vi givetvis 
att lösa det då. Skulle det inte att gå så får vi meddela dem att detta kommer vi inte att klara av det 
här och då vet de det så då behöver de inte stå och vänta med någon lastbil om [produkten] kom-
mer eller inte kommer. (Säljare/marknadsansvarig, Snickeriföretaget, oktober, 1999) 

Citatet speglar en anpassning från båda parter vad gäller förseningar i både utbud och 
efterfrågan gentemot plan – aktiviteter och dess länkar anpassas till varandra. 
Angivelse av leveranstider upplevs som ett problem av inköparen, eftersom snickerifö-
retaget endast bekräftar leveransvecka. ”Produkterna kan komma vilken dag som helst 
egentligen” enligt inköparen. Hustillverkaren ser att de har möjligheter att påverka 
leveranstidpunkter. Snickeriföretaget anses lättare att påverka (få att anpassa sig) efter-
som de är ett litet företag: 
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[Snickeriföretaget] de är ju tillräckligt små liksom för att kunna då säga att nu har vi inte så myck-
et att göra så då kör vi fram det en vecka tidigare, men [andra, större, leverantörer] vi har jobbat 
med då går inte att diskutera. (Inköpschef och produktionschef, Hustillverkaren, mars 2000) 

Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
Det finns ettåriga ramavtal som reglerar prisnivåer mellan snickeriföretaget och hus-
tillverkaren, vilket är exempel på en juridisk bindning. I ramavtalet ingår samtliga pro-
dukttyper som efterfrågas av hustillverkaren, inklusive träslag, detaljutformning, ytbe-
handling och annat materialval. Inga volymer av produkter binds upp i avtal, men för-
väntad efterfrågan diskuteras. Om större variationer i pris för exempelvis olika träslag 
uppkommit från ett år till ett annat görs justeringar för detta i samband med förhand-
ling. Ramavtalsförhandlingarna sker mellan säljare/marknadsansvarig hos snickerifö-
retaget och inköpsansvarig hos hustillverkaren. För att försäkra sig om att prisnivån i 
avtalen är rimlig gör inköparen förfrågningar hos andra tillverkare. 

Makt/beroende 
I egenskap av att vara producenter av hus har hustillverkaren ett behov av de produkter 
snickeriföretaget erbjuder. Det finns endast ett fåtal tillverkare i Sverige av denna typ 
av snickerier. Att försäkra sig om tillgång till dessa produkter och leveranser (resurser) 
på kort och lång sikt är viktigt för hustillverkaren som uttrycker att det är viktigt att 
”ha en leverantör som är med i både med- och motgång”. I och med detta förhållande 
är hustillverkaren beroende av snickeriföretaget som ensamleverantör av dessa pro-
dukter för att kunna tillgodose sina kunders önskemål. Detta beroende är inte lika tyd-
ligt ur snickeriföretagets perspektiv, eftersom den studerade hustillverkaren är en av 
flera kunder och mer utbytbar. 
Hustillverkaren upplever att det är enklare att utöva påverkan på en mindre tillverkare 
av de specifika snickerierna än de större tillverkarna av material de har relationer med 
(se ovan). I och med detta ser de utrymmet att utöva viss makt. 

10.8.3 Interaktionsprocessen 
Interaktionen mellan personer på företagen äger till stor del rum mellan konstruktörer 
(hos hustillverkaren) och säljare (hos snickeriföretaget). Inköpare vid hustillverkaren 
interagerar med säljare vid snickeriföretaget i samband med omförhandling av ramav-
tal. Individers erfarenheter av relationen och vardaglig interaktion beskrivs nedan. 

Individers erfarenheter 
Snickeriföretaget upplever att de har ytterst få reklamationer på produkter som levere-
ras till den aktuella hustillverkaren. Detta anses bland annat bero på den snickerimon-
tör (se avsnitt 10.7) som i hög utsträckning monterar de produkter som säljs till hus-
tillverkaren. Detta ger en kvalitetssäkring fram till monterad produkt, då montaget ut-
förs av en kunnig person som är anlitat av snickeriföretaget. Inte sällan transporterar 
då också snickerimontören också produkterna då i företagets egna bilar. Detta arbets-
sätt ses som mycket positivt och framgångsrikt. 
Hustillverkaren anser också att snickeriföretaget är duktiga på att tillverka sina pro-
dukter och enligt inköparen har de ”knappt inte en reklamation på dem”. Kunskap om 
produkt och produktion anses också god hos ansvarig säljare/beredare, enligt hustill-
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verkarens inköpare. Denna liknande uppfattning om snickeriföretagets identitet påver-
kar och påverkas av interaktionen. 
Hustillverkaren har ingen kvalitetskontroll på produkten när den levereras till dem, 
utan den lastas tillsammans med andra komponenter som huset består av. Kvalitets-
kontrollen sker vid husets byggplats. I reklamationsärenden upplevs snickeriföretaget 
som ”rakryggade” och står till svars för de fel de orsakat, vilket upplevs positivt. 
Vissa konstruktörer har varit på besök hos snickeriföretaget. Detta uppskattades och 
påverkar förståelsen och sättet de själva ritar de aktuella produkterna och anpassning 
till (underlätta för) leverantörens konstruktions- och produktionsförutsättningar. 

Vardaglig interaktion 
Ansvarig säljare vid snickeriföretaget har kontakter med flera olika personer hos hus-
tillverkaren. Centrala aktörer i kontakten är konstruktionschef samt den konstruktör 
som är ansvarig för just det hus som produkten skall ingå i. Att ha direktkontakt med 
konstruktörer vid beställning och fullföljande upplevs som positivt av säljaren. Han 
uppskattar att han vet vem som konstruerat det specifika huset som leverantörens pro-
dukt skall vara en del av. Det gör det enkelt och tidseffektivt att hamna hos ”rätt” per-
son vid eventuella frågor om produktens utformning och dess funktion/passning i hu-
set. Tidigare sköttes kontakterna via en inköpare, vilket upplevdes som omständligt 
och som en omväg. De frågor som kommer från hustillverkarens konstruktörer består 
ofta av oklarheter kring standarder213. Här identifierar snickeriföretaget en möjlighet 
att reducera frågandet genom att utbilda konstruktörer i standarden. 
Ritningar utbyts i huvudsak via post. Telefax förekommer, men det händer att telefax-
en ”suddar ut siffrorna” så detta undviks för ritningar. Konstruktörer utarbetar en rit-
ning av produktens utformning med yttermått och dess relation till övriga delar av hu-
set. Utefter detta ritas produkten i detalj av konstruktörer hos snickeriföretaget. Denna 
arbetsfördelning kommenteras på följande sätt: 

[…] sedan ritar de [produkten] så att den skall passa deras maskiner. Vi har inte de programmen 
för att dimensionera [produkten], utan det gör de så pass mycket bättre. (IT-ansvarig/konstruktör, 
Hustillverkaren, oktober, 1999) 

Om beställningen gäller en relativt okomplicerad produktvariant sker en enkel beställ-
ning och en bekräftelse återkommer. Är det en mer komplex produktvariant som be-
ställs kan kontakt via telefon, telefax och e-post ske. Andelen muntlig kommunikation 
ökar med komplexitetsgraden enligt konstruktören: 

Men det är hela tiden mycket snack då – om det blir krångliga saker får man snacka mycket. Det är 
väldigt mycket muntligt. (IT-ansvarig/konstruktör, Hustillverkaren, oktober, 1999) 

Förutom kontakter mellan konstruktörer och säljare hos snickeriföretaget förekommer 
kontakter direkt med personal vid säljstödsavdelningen. Då gäller det ofta vad som 
uppfattas som specialbeställningar av hustillverkaren. Det kan också vara förfrågning-
ar från huskunden om olika typer av utformning och materialval. 

                                              
213 Till exempel tysk industristandard DIN (Deutsche Industri Normen). 



Relationer i tränätverket – interaktion och koordination 

239 

Leverans av färdiga produkter sker, vilket tidigare nämnts, ofta direkt till byggplats. I 
förekommande fall detaljplaneras snickerimontörens arbete tillsammans med hustill-
verkaren, vilket nämnts ovan i avsnitt 10.6. 

10.8.4 Begränsnings- och hanteringsproblem 
Snickeriföretaget hävdar, som tidigare nämnts, att den studerade hustillverkaren är 
viktig för dem. Inom ramen för kundkategorin hustillverkare bedömer jag dock att vid 
produktionstoppar (och förekommande begränsningar i produktions- och leveranska-
pacitet) prioriteras de hustillverkare med större tillverkningsvolym högre än den stude-
rade hustillverkaren. Möjligen kan detta förklara förskjutningar i leveranstider som 
drabbat den studerade hustillverkaren vid en högre produktionsvolym. 

10.8.5 Framtida utveckling av relationen 
En utvecklingslinje som diskuteras mellan parterna är att använda samma typ av CAD-
system. Precisering av angivna leveranstider för produkter diskuteras också. 

Utveckling av IT-system som stöd för interaktion 
I samband med att snickeriföretaget har investerat i och implementerat ett nytt CAD-
system försöker de få hustillverkaren att använda ett identiskt system. Dessa förslag 
till användning av samma system ges direkt till företrädare för hustillverkaren i sam-
band med genomförande av workshop inom SAIT-projektet. De fördelar snickeriföre-
taget identifierar med en samtidig användning är att de själva erhåller bättre underlag 
för beredning genom att få in mer fullständiga uppgifter om produktens egenskaper 
och dimensioner, tillsammans med att produkten redan är definierad i elektronisk form 
(hustillverkaren har utfört erforderliga inmatningar). De ser också möjligheten att tyd-
ligare kunna definiera möjliga varianter och utföranden. Potentiella fördelar för hus-
tillverkaren är att de får ett specialutformat IT-system för att konstruera de specifika 
snickerierna. 

Utveckling och omfördelning av aktiviteter i processer 
Vilket nämnts ovan har företagen expanderat; detta har påverkat relationen: 

Ledtiderna kanske har blivit lite kortare för att vi får beställningar lite sent emellanåt. Vi kanske 
har varit dåliga på att leverera i tid också emellanåt. (Säljare/marknadsansvarig, Snickeriföretaget, 
april, 2000) 

För att reducera ledtiden avseende administration av order finns utvecklingsidéer hos 
den ansvarige säljaren. När hustillverkaren gör sin beställning/avrop av en specifik 
produkt har de ritat den i detalj. Säljare på snickeriföretaget tar in ritningen till sig och 
stämplar på en ruta med vissa koder (ytbehandling, komponentspecifikation etc.) för 
produktion. Detta fördröjer ofta underlagets distribution till beredning och produktion. 
Idén från säljaren är att låta hustillverkaren göra den nödvändiga kodningen innan be-
ställning. Med denna omfördelning av aktivitet skulle ledtiden kortas hos snickeriföre-
taget. Den aktivitet som skulle vara kvar hos snickeriföretaget innan underlaget går till 
beredning är då endast att sätta en leveranstid i OLF-systemet. Säljaren bedömer att 
detta arbetssätt och omfördelning av aktiviteter även skulle kunna användas för andra 
hustillverkare. Denna förändring av arbetssätt kan underlättas vid samtidig användning 
av det CAD-system som beskrivits ovan; men är inte explicit beroende av dem. 
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10.8.6 Avslutande reflektion 
Relationen mellan företagen är en relation mellan två expanderande organisationer. 
Denna samtidiga expansion är både en möjlighet och ett hinder vad gäller utvecklingen 
av relationen. Utvecklingen av relationen kan gynnas av ett gemensamt initiativ kring 
användningen av ett IT-system enligt ovan och utbildning i industristandard. Kommu-
nikationen mellan konstruktörer och säljare och den förtrogenhet som finns dem emel-
lan kan emellertid förändras negativt eftersom den ansvarige säljaren slutade under 
december 2000. Konsekvensstudier har emellertid inte rymts inom ramen för denna 
avhandling, men initiala positiva signaler finns emellertid från hustillverkaren. 

10.9 Hustillverkaren – Husåterförsäljare, Sverige 
Två återförsäljare i Sverige är intervjuade, en fristående återförsäljare i Stockholm och 
en anställd säljare i Östergötland. Dessa säljare har i mångt och mycket liknande vär-
deringar om produkten hus, men inte alltid hur verksamhet skall bedrivas. Detta be-
skrivs vidare i bilaga 4 där det i relationen också framkommer hur tydligt den nya säl-
jaren påverkat säljprocesser hos hustillverkaren (huvudkontoret och andra säljare). Jag 
behandlar också problematik kring den för hustillverkaren viktiga stockholmsregionen. 
Relationen mellan hustillverkaren och återförsäljaren i Stockholm avslutades under 
våren 2000. Viktiga motiv till detta var sannolikt att parterna inte var överens om det 
skulle finnas en eller fler återförsäljare i regionen. Olikheter i uppfattningar om hur 
reklamationer och kalkyler skulle hanteras och fördelas kan också ha bidragit till att 
relationen avvecklades. Relationen med säljaren i Östergötland avslutades under årets 
första månader 2001. Detta sedan säljaren begärt att få sluta sin anställning. 

10.10 Hustillverkaren – Husåterförsäljare, Tyskland 
De två tyska återförsäljarna som medverkar i studien är verksamma i Bremen (etable-
rad 1990) respektive Dresden (etablerad 1999). Affärsrelationerna visar hur olika för-
utsättningarna kan vara med avseende på bland annat syn på konkurrens mellan leve-
rantörer, anpassning och kommunikation. Återförsäljaren i Bremen betonar vikten av 
att ha ett exklusivt samarbete med en svensk hustillverkare och påvisar en samarbets- 
och samförståndsanda. Återförsäljaren i Dresden betonar vikten av konkurrens, att 
vara representant för flera hustillverkare och önskar en utbytbarhet i leverantörer. 
För hustillverkaren är det en utmaning att kunna hantera heterogena aktörer och rela-
tioner parallellt. Beroendet av dessa två olika aktörer är relativt stort eftersom man 
saknar egna kanaler för att nå den centrala tyska marknaden (dessa två återförsäljare 
står för cirka 30 procent av exportvolymen till Tyskland). Beroendet från återförsälja-
ren i Dresden av den studerade hustillverkaren förefaller vara mindre än från aktören i 
Bremen. Se vidare bilaga 4. 

10.11 Hustillverkaren – Husentreprenören 
Relationen mellan hustillverkaren och husentreprenören finns till ytan främst till för att 
kunna erbjuda kunden ett nyckelfärdigt hus om så önskas. Vid en närmare granskning 
är dock affärsrelationen mer komplex än så; husentreprenören har ofta flera roller. 
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10.11.1 Allmänt om relationen 
Relationen mellan parterna är i vissa avseenden en mogen relation, men saknar drag av 
formalitet och gränser för utförandet av uppgifter. Att husentreprenören emellanåt 
också har rollen som säljare komplicerar relationen ytterligare. 

Historisk utveckling 
Relationen mellan hustillverkaren och husentreprenören etablerades 1985. På grund av 
en turbulent återförsäljarrepresentation i stockholmsområdet har husentreprenören tid-
vis också fungerat som återförsäljare. 

Relationen i ekonomiska termer 
Få direkta ekonomiska band finns mellan hustillverkaren och husentreprenören i och 
med att huskunder upphandlar entreprenad separerat från husstommen. I sin roll som 
återförsäljare kan relationen jämföras med tidigare relation (avsnitt 10.9 och bilaga 4). 

Produkter och service (utbud) 
Husentreprenören underlättar för hustillverkaren att sälja sina husstommar i stock-
holmområdet genom att erbjuda en totalentreprenad bestående av bland annat markbe-
redning, produktion av husgrund och sammansättning av hus. Tidvis har han också 
funktionen av återförsäljare. 
Hustillverkaren erbjuder, förutom husstomme till huskunden, monteringsanvisningar 
och profilkläder till husentreprenören. Tidvis också säljstöd. 

Företagskultur och värderingar 
Gentemot huskunden framstår ibland husentreprenören och hustillverkaren som en 
enhet. Bland annat använder husentreprenörens personal arbetskläder med hustillver-
karens varumärke och logotyp. Dock känner husentreprenören att han inte får betalt 
för sådan exponering. Detta kan ibland stå i konflikt med att han har en egen firma och 
ett eget varumärke att vårda. 

10.11.2 Atmosfär i relationen 
Atmosfären i relationen präglas bland annat av att husentreprenören upplever att han 
inte får tillräcklig uppskattning och ersättning för sina viktiga insatser. Detta sker sam-
tidigt som hustillverkaren ibland anser att husentreprenören tar för mycket betalt för 
sina tjänster (se vidare nedan). 

Husentreprenören: en underskattad aktör? 
Husentreprenören tar, i rollen som säljare, med huskunder till hustillverkaren i Små-
land. I linje med profileringen ovan känner han att inte heller detta värdesätts nog: 

Vi har ju som policy att när vi har knutit upp en kund till ett hus så tar jag kunden med mig i bilen 
och så åker vi ner till fabriken i samma veva som hans hus tillverkas. Så vi går i fabriken. Jag av-
sätter alltså 1½ till 2 dagar ifrån mitt arbete för att få kunden att känna att vi verkligen bryr oss och 
han får se att han får en produkt som han är nöjd med […] Ibland så känner jag så här att jag ska 
sitta och åka 70 mil fram och tillbaka med en helt främmande människa i bilen som man egentli-
gen inte har någonting mer gemensamt med än huset och vi ska sitta och käka på vägen ner någon-
stans och det bjuder jag naturligtvis på. (Husentreprenören, mars, 2000) 
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Förväntningar på relationen 
Husentreprenörens förväntningar på relationen uttrycks delvis ovan genom att han an-
ser att han inte får tillräcklig uppskattning och ersättning för sina insatser i något som 
gynnar inte bara hans egen verksamhet, utan också hustillverkarens försäljning av hus-
stommar och den totala kundupplevda kvaliteten. En kortare svarstid på förfrågningar 
och liknande önskas också. 
Hustillverkaren önskar en väl fungerande entreprenad i stockholmsområdet. De upp-
skattar entreprenörens tekniska kunnande, samtidigt som de anser att hans administra-
tiva förmåga kan bli bättre. 

Anpassning 
Under den tid företagen samarbetat uppskattar husentreprenören att han endast monte-
rat ett enda hus som överensstämt med de så kallade kataloghusen. Det är ofta kompli-
cerade, speciella, hus som monteras. Genom sin tidigare funktion som återförsäljare 
kan husentreprenören föra ett integrerat resonemang kring husstomme, grund, monte-
ring och detaljarbete (jämför med säljaren vid säljkontoret i avsnitt 10.9). För att erhål-
la ett totalpris för projektet, vilket han benämner husstomme samt tillhörande monte-
ring och annat arbete tar han kontakt med sina entreprenörer (exempelvis för VVS-
arbeten, målning, mattläggning och plattsättning). 
I rollen som husentreprenör och vid sammansättning av husstomme ser intervjuperso-
nen att den ritning till aktuellt hus som kommer med husleveransen kommer för sent. 
Detta hänför han till att konstruktionsavdelningen hos hustillverkaren är underbeman-
nad. Husentreprenören efterlyser mer tidsmässigt utrymme för att kunna agera med 
större framförhållning gentemot sin egen eller inhyrda personal: 

[…] det hade varit skönt om man ett par dagar innan skulle kunna sätta sig med grabbarna på mor-
gonen och ta ut ritningen och säga: – Så här ser det ut, så här är det lastat, här ligger grejerna. Du 
vet på morgonen klockan sju och vi har ställt upp kranen och när han ska ställa av och så får jag 
ritningarna, det är ett bekymmer. (Husentreprenören, mars, 2000) 

För att planera sammansättning av hus och tillhörande uppgifter använder sig husent-
reprenören av tidsplaner per byggprojekt. Detta behövs för att samordna olika initiativ 
från egen och annan personal och olika delleveranser av material. Själva husleveransen 
är också uppdelad i tre eller fyra leveranser för att kunna hanteras ute på byggplats. 
Husentreprenören själv är med vid själva montaget av huskropparna, inte för att han 
anser att han är bättre än de andra på att montera, utan för att han kan kontakta rätt 
personer hos hustillverkaren om något skulle vara oklart eller felaktigt. De kunskaps-
mässiga bindningarna, åtminstone ur husentreprenörens perspektiv, är tydliga. De ad-
ministrativa bindningarna finns också, mångt och mycket eftersom husentreprenören 
anpassat sin hantering efter hustillverkaren enligt ovan. 
När problem uppkommer vid montage förbrukar detta ofta mycket tid. Kostnader för 
resurser såsom kranbil och ett antal personer är ett faktum. Dessa kostnader regleras 
mellan parterna och är ofta föremål för diskussion samt ofta meningsskiljaktigheter. 
När det gäller dessa diskussioner präglas de ibland av misstroende och sökande efter 
den ”skyldige parten”: 

[…] de tycker ständigt att jag överdebiterar, att jag tar för mycket tid, jag tar för mycket betalt för 
det jag håller på med när det går snett. […] tänk dig i den här situationen att det är en komponent 
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som är fel. Det ska byggas torn och det där jäkla tornet det passar inte, vi får inte ihop det. Den 
första tanken som far igenom en det är att vi har gjort fel någonstans […]. Det går en massa tid va. 
Och det kan vara så att bygget stannar […] och vi är fyra man som står och glor […] Till slut så 
säger vi att det måste vara fel och så ringer vi ner och försöker att reda ut det här på telefonen och 
så är det då lite segt där nere för att de har ju alltid sin attityd att vi har gjort fel. Det är grundin-
ställningen, är det fel så har vi gjort fel. […] Men när vi gör fel så har de väldigt lite förståelse för 
att det rann iväg fem timmar på det här. (Husentreprenören, mars, 2000) 

Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
Vid tidpunkten för vår intervju föreligger inget explicit samarbetsavtal mellan parter-
na. Ett mer formellt avtal (en starkare juridisk bindning), än det aktuella handslaget 
som finns sedan 1985, är emellertid under utarbetande: 

Det avtal som vi har... vi är egentligen avtalslösa idag […] ja, det har inte känts riktigt rätt. Men nu 
har vi kommit till det läget att [VD, hustillverkare] sitter och skissar på ett avtal som vi ska ha. 
Men det har ju fungerat rätt bra utan avtal också, vi har handslag och så gör vi och så har vi gjort. 
(Husentreprenören, mars, 2000) 

Makt/beroende 
Hustillverkaren är beroende av en god representation av både säljare och entreprenörer 
i den viktiga stockholmsregionen. Husentreprenören hanterar båda dessa roller och 
innehar sedan länge ett väl etablerat kontaktnät med värdefulla underentreprenörer. 
Husentreprenören är inte lika beroende av just den studerade hustillverkaren, utan kan 
arbeta åt flera hustillverkare om han så önskar. 

10.11.3 Interaktionsprocessen 
Individernas erfarenheter av interaktionen och relationen är stora och recenseras av 
dem med blandade känslor. Emellanåt hyllar de relationen, men är samtidigt kritiska. 

Individers erfarenheter 
Ofta diskuterar husentreprenören olika konstruktions- och materialval med huskunder. 
Olika val påverkar priser. Då husentreprenören i rollen som säljare tillsammans med 
kunden försöker sänka ett redan offererat pris genom att välja billigare lösningar eller 
materialval har han inte har full insyn i kalkylerna och är tveksam till dess innehåll: 

[…] jag känner ibland som att [hustillverkaren] mörkar mot mig, om du förstår. Om vi säger att vi 
ska göra en förändring […] och sedan så frågar vi vad prisskillnaden är på det för kunden orkar 
inte med det här. Då känns det som ibland att det här avdraget blir lite mindre än vad jag trodde att 
det skulle bli. För jag sitter ju i den situationen att jag vill ju sälja det här huset till den här kunden, 
men det ska vara ett relevant pris. (Husentreprenören, mars, 2000) 

Trots sina ibland kritiska kommentarer ser husentreprenören sitt arbete som givande 
och anser att han får arbeta med entusiastiska människor och hjälpa kunder att få pre-
cis det man önskar. Hustillverkaren anses ha oerhört hög kvalitet i sina produkter. Le-
veranstider stämmer oftast och relationen anses fungera väl i det stora hela. 
Hustillverkarens VD berömmer husentreprenören i rollen som just entreprenör, men 
ser honom som en mindre väl fungerande administratör och säljare. Just uppskattning-
en i rollen som entreprenör uttrycks på följande sätt: 

Han är mer hantverksmässig. Han är oerhört duktig och kunnig så att han är en oerhörd tillgång i 
kundmöten. […] Men däremot att dokumentera […] mot en kund, det är inte hans starka sida. 
(VD, Hustillverkaren, mars, 2000) 
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Vardaglig interaktion 
I de fall husentreprenören fungerar som återförsäljare har han direktkontakt (oftast via 
telefon, eller telefax; e-post används inte) med en person på säljserviceenheten, vilken 
fungerar som kalkylator (utarbetar offerter). De priser som utarbetas skall dock alltid 
godkännas av hustillverkarens VD: 

[VD] ska godkänna allt. Det kan jag ibland uppleva som ett problem […] han är ju mycket ute och 
far och träffar mycket kunder […] jag har en känsla av att inga beslut tas egentligen utan att inte 
[VD] har varit med och det kan jag ibland uppleva som ett problem för att ibland vill man ha ett 
snabbt beslut. Jag sitter med kunder, jag vill lyfta telefonen, jag vill komma i kontakt med någon 
som är beslutsmässig […] kanske är det… är lite småföretagarköret som man har i Småland att... 
jag menar det är ingen kritik för jag förstår honom va. (Husentreprenören, mars, 2000) 

Dröjsmål vid lämnande av offert har vid några tillfällen inneburit att ”kunden kallnat” 
enligt husentreprenören. Han ser också att han inte kan uppskatta priser eftersom han 
riskerar att lova kunder priser han inte kan hålla. 
I de fall det uppstår problem i samband med montage (reklamation) är det också VD 
som är kontaktperson. Se också diskussion om interaktion kring reklamation ovan. 

10.11.4 Begränsnings- och hanteringsproblem 
VD har svårt att ägna återförsäljare och husentreprenörer på den svenska marknaden 
tillräcklig uppmärksamhet. Han är samtidigt operativt engagerad i flera av affärerna 
tillsammans med att han godkänner och fattar beslut av strategisk karaktär. Säljservi-
ceenheten och medarbetare där har också begränsat med resurser vilket gör att svarsti-
der ibland blir långa – återförsäljare och kunder får exempelvis vänta på offerter. Hus-
entreprenören själv innehar fler roller och har svårt att kombinera dessa. Samtidigt vär-
jer han sig mot att administrera. Kombinationen av dessa tre situationer ger hanter-
ingsproblem i relationen. 

10.11.5 Framtida utveckling av relationen 
De områden som väljs nedan för framtida utveckling av relationen och innehåller 
nyckelord såsom rutiner, ansvar, kommunikation och arbetsdelning. 

Ansvarets räckvidd gentemot huskunder? 
Vad som bland annat berörs är vilket ansvar hustillverkaren kan förväntas ta vad gäller 
exempelvis säljfrämjande åtgärder, exponering av varumärke, reklamationer och lik-
nande gentemot huskunden. Vem skall exempelvis stå för kostnaden för att en kund 
skall få se sitt hus produceras i fabriken? Här finns oklarheter att arbeta med. 

Relationen mellan husentreprenör, återförsäljare och hustillverkare? 
Arbetsdelning, kommunikation och rutiner mellan rollerna husentreprenör, återförsäl-
jare och hustillverkare behöver renodlas och klargöras. Att bättre dokumentera över-
enskommelser samt att finna bättre media för kommunikation. 

10.11.6 Avslutande reflektion 
Husentreprenören utför ett centralt arbete i stockholmsregionen genom att erbjuda 
kanske främst sina tjänster och kontaktnät inom entreprenad för att huskunder skall 
kunna köpa ett nyckelfärdigt hus om de så önskar. I ovanstående analys förekommer 
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missnöje kring ersättning och uppskattning från husentreprenören riktat mot hustill-
verkaren. Vidare finns ansvarsgränser, aktivitetsstrukturer, kommunikation och be-
slutsfattande som kan ses över. Att använda begreppet ”hatkärlek” som sammanfattan-
de omdöme om denna affärsrelation förefaller lämpligt. 

10.12 Relationer mellan företag och huskunder 
Relationerna mellan hustillverkaren och privatkonsumenterna är viktiga för att förstå 
den interaktion och koordination som äger rum mellan kärnföretag och medproducen-
ter (bland annat återförsäljare). Denna empiri är att se som kontext till fokuserade rela-
tioner. En koncentration till delar av empirin med betydelse för förståelsen av kärnfö-
retagens verksamhet (intern och extern) har gjorts med särskilt intresse för kommuni-
kation och koordination. Empirin innehåller i huvudsak konsumenternas uppfattningar 
om företagen (hustillverkaren inklusive säljaren, återförsäljaren och husentreprenö-
ren); undantaget är avsnitt 10.12.2 där återförsäljarens perspektiv dominerar. 
Inom respektive relation presenteras tema genererade från empirin som berör de foku-
serade nyckelorden kommunikation, interaktion och koordination. Inte sällan handlar 
det om upplevda problematiska situationer från ett huskundsperspektiv. 

10.12.1 Hustillverkaren – Huskunder 
Nedan beskrivs kommunikation och koordination mellan hustillverkaren och två hus-
kunder; en på Värmdö och en i Åkersberga. 

Långtgående anpassning till kundkrav 
Aktörer hos hustillverkaren upplevs av huskunden på Värmdö som ”proffsiga”, ”re-
korderliga”, ”gedigna” samt ”ärliga”. De ansågs också ha förmågan att justera sitt pris 
beroende på val av konstruktion och material bättre än konkurrenterna. Flexibiliteten 
beskrivs också på följande sätt: 

Så jag tycker att [hustillverkaren] har varit väldigt flexibla, kanske nästan… ibland kan man tänka: 
att de vågar va? (Huskund, Värmdö, februari, 2000) 

Vid oklarheter kring specifikationer och dylikt har det funnits ett givande och tagande 
från parternas sida enligt huskunden på Värmdö. Detta har tagit sig uttryck i att hus-
kunden givit avkall på vissa av sina krav, medan hustillverkaren gjort detsamma. Hus-
kunden sökte på egen hand en fönstertillverkare som inte var ordinarie leverantör till 
hustillverkaren. Detta var inga problem enligt huskunden. Fönstertillverkaren har efter 
detta byggprojekt sedan valts som en av hustillverkarens leverantörer. 

Brister i intern kommunikation och koordination 
De beställningar som gjorts av huskunden i Åkersberga har i många fall varit avvikan-
de från det hustillverkaren är vana att hantera. Bland annat beställdes en trätrappa som 
inte skulle vara ytbehandlad. Denna beställning nämns av huskunden som ett exempel 
där fel höll på att få långtgående konsekvenser. I en pärm med ritningar över vad som 
beställts fick kunden se att trappan inte var specificerad enligt hennes beställning. Vid 
detta tillfälle togs kontakt med konstruktörer hos hustillverkaren för att påtala avvikel-
sen. Beställningen av trappan hade då gjorts – men produktion ej startat. Ändring kun-
de genomföras. Beställning av golvlister samt fönster- och dörrfoder är ännu ett exem-
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pel på en situation där förväntningar inte stämt överens. I detta fall hann dock, till 
skillnad från trappan ovan, materialet levereras. Huskunden reflekterar över vad som 
gått fel under beställningen; en hypotes hon uttrycker är att det inte internt hos hustill-
verkaren var kommunicerat och specificerat vilka dimensioner listerna skulle ha, utan 
att konstruktören helt enkelt valde lister/-foder av standardtyp. 
Exemplen ovan visar att brister i hustillverkarens interna verksamhet blir synlig för 
huskunder. Möjliga förklaringar till att bristerna uppkommer är att kundens behov inte 
kommuniceras från personer med kundkontakt till konstruktörer. Att inte se till att be-
ställningar utförs enligt överenskommelse med kunder kan ses som bristande koordi-
nation (etablering av koordinationsförutsättningar, nå resultat och följa upp). 

Interaktionsprocessen – etablering av direktkommunikation 
Exempel på personer vid hustillverkaren som huskunder kan ha direkt kommunikation 
med är konstruktörer och VD. Viss direkt kommunikation återfinns också nedan. 
Hustillverkarens konstruktörer tar initiativ till kontakt med huskunder. Kontakter tas 
ofta vid oklarheter eller ofullständigheter i underlaget konstruktören erhållit från hus-
säljaren. Ett motiv till direktkontakter med kunder är att säljare kan vara en ”omväg”. 
Direkt kommunikation kan också initieras av huskunden. I sin kommunikation med 
hustillverkaren upplever huskunden i Åkersberga att tiden mellan framtagning av kon-
struktionsritning och produktionsstart var för kort. Bristande dialog och ifrågasättande 
från hustillverkarens sida behandlas också: 

[…] de [konstruktörerna] tolkade in sådant som inte fanns på arkitektritningen. Att dörrar att de 
såg ut på ett visst sätt […]. De har tänkt någonting annat och det hade ju varit enkelt för dem om 
de bara faxade: Hur menar du här? Det verkade som om ingen riktigt ifrågasätter någonting, utan 
vi gör det här fort, fort, fort bara som vi tycker är en rationell lösning. Men man måste förstå att en 
människa som låter rita ett specialhus har en tanke bakom varje pennstreck... och det har de inte 
riktigt. (Huskund, Åkersberga, mars, 2000) 

Huskunden i Åkersberga förhandlade om priser och husets utformning direkt med hus-
tillverkarens VD. Förhandlingarna pågick mer eller mindre intensivt i fem månader, 
enligt huskunden. Respondenten beskriver förhandlingarna som att hon själv tvingades 
vara offensiv med sina specifika önskemål i och motparten inte föreföll vana med den-
na situation. Under förhandlingen valde kunden bort en del arbete i den ursprungliga 
offerten. Vid dessa val betonar huskunden också komparativa fördelar hos olika aktö-
rer i byggbranschen. Huskunden är medveten om att direktköp innebär en del merarbe-
te, men hon ser kostnadsfördelar (uteblivna marginaler för mellanhänder). 
När en direkt kommunikation etableras mellan konstruktör eller VD och huskund torde 
detta både vara positivt och negativt ur ett kommunikations- och koordinationsper-
spektiv. Återförsäljaren, ofta en viktig aktör för att hålla samman affären, riskerar att 
”hamna utanför” de åtaganden som görs mellan huskunden och personer vid hustill-
verkaren. Detta kan också vara positivt såtillvida att kundens önskemål direkt uttrycks 
till den som konstruerar huset eller fattar andra avgörande beslut – utan mellanhänder. 
Den fördelning av arbetsuppgifter (bland annat att utföra inköp av varor och i före-
kommande fall arbete av externa entreprenörer) som görs baserat på kundens olika val 
medför att hustillverkaren anpassar sig till en koordinationslogik som kunden önskar. 
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Denna anpassning uppfattas som flexibilitet hos hustillverkaren, men bidrar samtidigt 
till att företagets personal måste hantera en mängd olika specialfall. 

Kommunikation och dokumentation av åtaganden 
Huskunden från Värmdö har främst vid affärens början haft täta kontakter med VD för 
hustillverkaren. Dialog har också förts direkt med hustillverkarens konstruktörer. 
Kommunikationen har skett via telefon, telefax, post och e-post. Huskunden sparade 
dokumentation av kommunikation via e-post med hustillverkaren, bekräftade löpande 
överenskommelser och skickade till leverantören. Detta skedde utefter ett självupplevt 
behov och ansågs av huskunden vara mycket användbart för att uppnå en spårbarhet i 
vad som överenskommits och vid vilka tillfällen. Huskundens behov av denna doku-
mentation var emellertid inte grundad på misstroende gentemot hustillverkaren utan 
fungerade mer som ”någon slags kom-ihåg-lapp” enligt kunden. 
Ovanstående situation visar att kunden efterlyser och skapar möjlighet att lagra och 
spåra tidigare åtaganden; en form av handlingsminne gällande både egna och motpar-
tens handlingar som riktats mot varandra. 

Direkt kommunikation med VD för att koordinera genomförande 
Huskundens (Värmdö) kommunikation med hustillverkarens VD etableras också vid 
de tillfällen då huskunden upplever missnöje med husentreprenörens hantering av när 
aktiviteter vid byggplatsen skall utföras: 

[…] och sedan när det gått riktigt långt då brukar [min man] skriva ett brev, ett e-mail, till [VD] di-
rekt och tala om liksom att nu har det gått så här lång tid […] så [VD] blir jättearg och då händer 
allting. Det är jättekul att se den här effekten, men samtidigt […] vill ju inte vara så ojust så att 
man ringer till [VD] hela tiden […] men på något sätt blir det alltid dit man hamnar så småningom 
när man har problem (Huskund, Värmdö, februari, 2000) 

Ovanstående situation är ett exempel på där kunden upplever ett sammanbrott i kom-
munikationen med, och koordineringen utförd av, husentreprenören. En lösning från 
kundens perspektiv blev att etablera direktkommunikation med hustillverkarens VD. 
Kontakten resulterar sedan i att VD kompenserar bristande koordinering hos den ex-
terna aktören genom att själv agera direkt mot aktuell aktör eller via husentreprenören. 

Planerat vs. utfört arbete 
En källa till irritation hos huskunden är att hustillverkaren inte har tillräcklig känne-
dom om vad som de facto är utfört vid fakturering av arbete och material till huskun-
den. Hustillverkaren baserar sig vid fakturering på vad som enligt plan borde vara ut-
fört, inte vad som de facto utförts: 

[…] det är väl det enda som varit irriterande med [hustillverkaren] har ingen koll på vad som 
egentligen hänt här. De har skickat fakturor på någonting som ska vara klar för länge sedan, men 
som inte har varit klart. (Huskund, Värmdö, februari, 2000) 

Dessa fakturor är ett exempel på att aktiviteters faktiska utförande jämfört med plan 
inte följs upp i tillräcklig utsträckning. Att följa upp (förse sig med kunskap om status) 
är en viktig handling vid etablering av underlag för koordination. Aktiviteter i dessa 
fall kan utföras av personer både inom och utanför den egna juridiska enheten; således 
finns både en intra- och en inter-organisatorisk dimension i aktuell koordination. 
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Bristfälliga interna rutiner blir synliga för kunden 
Huskunden i Åkersberga kommenterar hustillverkarens inställning till kvalitet och 
framförhållning i arbete på följande sätt: 

Jag tycker att det är väldigt dålig PR för ett företag att säga som [VD] gör att: Vi har så otroligt 
mycket att göra så att fabriken river ritningarna ur händerna på konstruktörerna. Det ger inte mig 
förtroende. Jag ser dem liksom först rita det där utan att någon har kontrollerat och alla företag 
jobbar ju efter något kvalitetscertifieringsprogram idag och vad jag förstår så håller de på att ut-
veckla ett sådant också, men de har nog en bit att gå där. (Huskund, Åkersberga, mars, 2000) 

Citat visar ett fall då huskunden fått information om företagets bristfälliga interna ruti-
ner. Den ”tidsbrist” som åberopas ovan har angivits som orsak till varför konstruktörer 
ibland missar viss detaljutformning. Detta är ett exempel på hur interna problem får 
konsekvenser för relationen till huskunden och dennes uppfattning om totalkvalitet. 

IT-baserad konstruktion vs. krav på utformning från kund 
Överföringen från arkitektritning till konstruktionsritning innebär ett byte av medium, 
vilket inte alltid är okomplicerat. Kontakt med en konstruktör hos hustillverkaren be-
skrivs på följande sätt: 

Det är så svårt att rita i datorn, säger han [konstruktören]. Ja, men jag kan inte ha … det här ser ut 
som en folkskola. Det här ska vara lite svängigt, rokoko, lite nivå... Det är så svårt, säger han på 
sin småländska. (Huskund, Åkersberga, mars, 2000) 

I ovanstående fall påverkar egenskaper hos det CAD-system som används av kon-
struktörer det sätt på vilket hus konstrueras. Restriktionerna har exponerats för hus-
kunden eftersom konstruktionen avviker från önskad utformning. Om konstruktionen 
inte är möjlig eller enbart svår att genomföra är okänt. 

10.12.2 Husåterförsäljaren – Huskunder 
Texten nedan beskriver förhållandet mellan den studerade husåterförsäljaren i Stock-
holm och hans huskunder. Relationen till huskunden på Värmdö nämns i samband 
med resonemangen kring de två första rubrikerna nedan. 

Leveransomfattning och koordination av husuppförande 
Generellt finns olika omfattning i de leveranser återförsäljare kan erbjuda huskunder. 
De kan leverera en husstomme och se till att entreprenad- och byggarbete utförs sepa-
rat. Ibland väljer huskunden själv att kanske både upphandla tjänster och produkter 
samt att utföra visst arbete själv. Många kunder önskar dock en totalentreprenad. Åter-
försäljaren berättar om när han är totalentreprenör: 

[…] det är ju mer krävande för oss för det är vi som är ansvariga för att det fungerar. Jag menar 
om vi köper upp en underentreprenör […] och han går i konkurs eller han inte gör jobbet ordentligt 
så är det vi som får stå emellan och se till att det blir fullföljt. Vi måste ju lägga på pengar för det 
att vi tar hand om det. En viss procent ifall det går år pipan och liksom betalt för den administra-
tion… (Husåterförsäljare, Stockholm, februari, 2000) 

Ovanstående variation i leveransomfattning ger olika villkor och förutsättningar för 
koordinering. I vissa fall väljer kunden att ta ett större ansvar för koordinering, i andra 
fall mindre. Denna variation är en utmaning för hustillverkaren, kunden och dennes 
återförsäljare att hantera (se likhet med resonemang i avsnitt 10.12.1). Resultatet som 
skall åstadkommas är ett uppfört hus; men aktörer som skall utföra koordinerande och 
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koordinerade handlingar är flera. Deras utgångspunkter, förutsättningar och mål kan 
vara olika; vilket kan medföra ett splittrat utförande och koordinering. 

Splittrat utförande och koordinering 
Ofta blir arbetsdelningen komplex i de fall återförsäljaren skall stå för visst arbete och 
kunden själv för annat. Detta beskrivs tydligt i följande citat: 

[…] det är väldigt komplexa kontrakt, men man ska ju undvika att det… för man ska ju helst inte 
blanda in huskunden i bygget överhuvudtaget, utan man gör klart och besiktigar sedan kommer 
han in i huset. […] När man blandar ihop rollerna så där som vi gjort blir det problem. […] om 
kunden förstör någonting i huset så är det vi som [får stå för det]. (Husåterförsäljare, Stockholm, 
februari, 2000) 

Vid samtal kring vilken inblandning, möjlighet till påverkan och insyn i leveranser och 
färdigställande det är lämpligt att huskunden har är husåterförsäljaren tydligt restriktiv: 

[…] det är det värsta som finns när kunden kommer in och går och pekar och liksom… det skall 
inte gå till så, utan ska han ha någonting så ska det gå via mig eller den som ansvarar för projektet. 
… och det är livsfarligt om kunden går ut och talar om för en entreprenör att han ska göra det och 
det… han går och bestämmer då. (Husåterförsäljare, Stockholm, februari, 2000) 

Husåterförsäljaren uppfattar att ”rätten” att koordinera vad som skall utföras av under-
entreprenörer och vid vilka tidpunkter är en angelägenhet för honom eller aktuell pro-
jektledare. Det är inte ovanligt huskunder befinner sig vid byggplats och påverkar vad 
som utförs (aktivitet och resultat) och när. Vid dessa tillfällen förekommer också 
tillägg av exempelvis elinstallationer. Husåterförsäljaren vill se detta som tilläggsbe-
ställningar och behandla dem separat från ursprunglig överenskommelse, något kun-
den inte alltid (in)ser. 
Ovanstående beskrivning visar svårigheter med flera personer ansvariga för koordine-
ring och utförande av handlingar för att nå resultat. Vissa handlingar kräver vissa för-
utsättningar (till exempel besiktning som kräver visst färdigställande) för att kunna 
utföras. Förutsättningar som extern part kan etablera genom utförande av vissa aktivi-
teter. Ansvarsgränser är också svåra att upprätthålla vid nästlade aktiviteter. Rätten att 
koordinera bör hållas samman till en aktör enligt återförsäljaren. En konsekvens av 
detta kan vara att kunden finner sitt handlingsutrymme begränsat och upplever återför-
säljaren mindre flexibel. Vinster ur ett återförsäljarperspektiv torde vara att gränser för 
ansvar och åtaganden är enklare att identifiera. 

Kommunikation i uppföljningssyfte (feedback) 
Interaktionen mellan återförsäljare och huskund är särskilt intensiv i specifikations- 
och förhandlingsfas. Kontakter med kunder efter färdigställande (leverans) i uppfölj-
ningssyfte kommenteras på följande sätt: 

Nej, det är väl väldigt dåligt med det… det får man erkänna. 
Ingen kontakt? 
Ja, om de har något att reklamera så kommer de i kontakt med oss. […] om vi använder dem som 
referenser så kommer vi i kontakt med dem. (Husåterförsäljare, Stockholm, februari, 2000) 

Kommunikation i uppföljningssyfte (att skaffa sig kunskap om utförande, status etc.) 
som en del i att etablera förutsättningar för koordination är underrepresenterad vad 
gäller initiativ från återförsäljaren. Snarare uttrycks ett eventuellt missnöje av kunden. 
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10.12.3 Säljkontoret för hus – Huskund 
Den relation som studerats mellan säljaren vid kontoret i Östergötland och huskunden i 
västra Östergötland följer nedan. 

Direkt kommunikation med produktionschef 
Denna huskund valde att anlita en lokal byggmästare för att utföra visst arbete. Efter-
som detta inte fungerade tillfredsställande etablerade kunden direkt kommunikation 
med produktionschefen hos hustillverkaren för att få hjälp med snickeriarbete. Produk-
tionschefen förmedlade då ett byggföretag i fabrikens närområde för att utföra önskat 
arbete. Detta är ett exempel på att när kundens eget ansvar för byggnationen inte fun-
gerar på grund av aktörer inte utför vad som förväntats och att de då önskar stöd av 
hustillverkaren som etablerad aktör i branschen. En problematisk situation har även i 
detta sammanhang resulterat i en direktkontakt med personal vid hustillverkarens hu-
vudkontor. Det arbete som utförts av byggföretaget är mycket uppskattat av huskunden 
och snickarnas vana att hantera hustillverkarens produkter omnämns särskilt positivt. 

Ansvar för koordination av husuppförande 
Huskunden önskar, åtminstone under intervjun och pågående byggnation, att de givit 
hustillverkaren ett större ansvar för koordinering av aktörer och handlingar husuppfö-
rande. Inte minst med tanke på ovissheten kring pris: 

[…] som jag ser det idag så hade jag ju inte tvekat utan att ta fast pris på alltsammans. Man hade 
känt sig betydligt lugnare. Ett paket. Det hade ju definitivt varit bättre. Men vi tyckte att det var för 
dyrt och det sa även [säljaren]… (Huskund, Västra Östergötland, oktober, 2000) 

Långtgående anpassning till kundkrav 
Även denna kund berömmer hustillverkarens tillgodoseende av krav: 

[…] de är väldigt mottagliga för vad man tycker. De vill ju försöka vara kunden till lags och det är 
ju ganska självklart. Men allting verkar jättebra, men jag är frustrerad över den myckna arbetsåt-
gången då så, vi är väl lite osäkra på var det kommer att sluta det hela kostnadsmässigt. (Huskund, 
Västra Östergötland, oktober, 2000) 

Hustillverkarens långtgående anpassning till kundkrav har emellertid inneburit svårig-
heter för köparen att planera sin del av insatsen (arbetstid och kapital) i huset enligt 
citatet ovan. Detta torde också kunna hänföras till huskundens ovana att hantera bygg-
processer och kunskap om komponenternas egenskaper. Anpassning som underlättat 
för huskunden har varit att hustillverkaren med god flexibilitet bokat om leveranstider 
för kök och annan utrustning allt eftersom byggnationen försenats. 

10.12.4 Husentreprenören – Huskunder 
Nedanstående avsnitt beskriver relationen mellan husentreprenören och de två hus-
kunderna från Värmdö och Åkersberga. 

Bristfällig koordinering av entreprenadarbete 
Att koordinera ett flertal aktörer och dessas handlingar till ett samlat resultat är ett 
komplext arbete. Bristfällig koordinering av entreprenadarbete blir synlig för huskun-
den på Värmdö, som identifierar följande: 
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 […] jag tror att [husentreprenören] skulle behöva en liten hjälpreda som höll reda på allt det han 
gör […] han kan omöjligt hålla allt i huvudet, men han försöker och det går inte. (Huskund, 
Värmdö, februari, 2000) 

Uppförandet av husstommen upplevdes fungera bra, medan installationer av bland an-
nat elektriska applikationer ses som misslyckat. Bland annat beror detta på dålig tids-
precision och avsaknaden av att ge nödvändiga förutsättningar. 

[…] då drog det ut på tiden och elektrikern…där blev det ju jätteflopp då egentligen. De visste ju 
knappt…de hade nästan inga ritningar och de visste knappt vad de skulle göra och när och sedan 
tog det väl en tre veckor innan de var här då från det var planerat att de skulle komma. […] [Hus-
entreprenören] har hela tiden trott att de är klara. (Huskund, Värmdö, februari, 2000) 

Citatet visar också brister i kommunikation avseende uppföljning av åtaganden mellan 
husentreprenören och dennes entreprenörer i sin tur. Detta, tillsammans med otydlighet 
i beställning, visas också tydligt i följande citat: 

[…] tydligen är det så att kontakterna mellan honom och vissa entreprenörer inte funkar. Han sä-
ger: ”då fixar ni det här” och då menar [husentreprenören] att då gör ni det snart, medan de här un-
derentreprenörerna tänker att ”Jag har inte tid nu, jag gör det om två veckor”. […] sedan när vi 
ringer då och säger att: ”Du när kommer elektrikern nu då?”, ”Vad då, vad pratar ni om, är inte de 
klara?”, ”Nej, de har inte ens varit här”! Va!? (Huskund, Värmdö, februari, 2000) 

Framförhållning i tid och bristen på samlat utförande av aktiviteter är också föremål 
för kritik. Huskunden uttrycker att det är onödigt att hantverkarna får åka ”fram och 
tillbaka” så många gånger på grund av att de inte riktigt vet vad som skall göras. 
Huskunden beskriver ovan en mängd situationer där bristfällig koordinering får konse-
kvenser för uppförande av huset. Bland annat visas ett otillräckligt handlingsminne 
(vilka åtaganden och koordinerande handlingar som utförts), uteblivna eller ofullstän-
diga underlag för utförande av handlingar, bristfällig uppföljning av externa aktörers 
aktiviteter och dess beroenden (bland annat sekventiella/tidsmässiga). 

Förutsättningar för koordinering av arbete 
Tillgängligheten för, och tolkningen av, vad som ingår i en överenskommelse är också 
föremål för kritik. Vid tillfälle har huskunden åberopat entreprenadkontraktet i detalj: 

Det var många gånger i kontraktet så läste vi då att det här och det här ingår. Sedan pratade vid 
med [husentreprenören] och sa: ”Du, det här har ni inte gjort någonting åt”, ”Nej, det ingår inte”, 
”Jo, men det gör det”. Titta här”, ”Det var konstigt. Det måste jag gå hem och titta på” […] och 
det visade sig att han hade inte rätt kopior i kontraktet ens. (Huskund, Värmdö, februari, 2000) 

Presenterad situation anknyter till bristfälliga underlag ovan. I detta fall är underlaget 
för koordinering hos entreprenören av en gammal (tidigare) version jämfört med det 
kontrakt huskunden har. Informationshanteringen är bristfällig. Bristande informa-
tionshantering påverkar också husentreprenörens goda vilja att vara smidig och tillmö-
tesgående vid kunders tilläggsbeställningar. Hans erfarenhet säger dock att vad gäller 
antal förbrukade timmar är det nästan alltid olika uppfattningar mellan honom och 
kunden. Husentreprenörens underlag är ofta otillräckliga i sådana diskussioner. 

Kunden kompenserar bristande koordinering från husentreprenören 
Vid de fall huskunden uppfattat att de ”inte fått någon kontakt” med husentreprenören 
har de själva talat med kontrakterade hantverkare och koordineras deras handlingar 
gentemot varandra för att erhålla önskat resultat: 



Kapitel 10 

252 

[…] när vi inte fått respons därifrån och det går väldigt lång tid känner man att […] och då ringde 
jag honom [elektriker] och sa att: ”du nu är målaren här, ska du komma?” (Huskund, Värmdö, feb-
ruari, 2000) 

På ett liknande sätt som beskrivs i relationen mellan hustillverkaren och kunden 
(10.12.1) då kunden etablerar en direkt kommunikation med VD finns här exempel på 
tillfälle där kunden etablerar direkt kommunikation och i detta fall koordinerar externa 
entreprenörer. Även denna kommunikation och koordination initieras efter ett upplevt 
missnöje (avsaknad av eller brister i koordinering av handlingar och dess resultat). 
Generellt upplevs dock husentreprenören som duktig, tjänstvillig och tillmötesgående. 

Anpassning till kunders vilja och kompetens för att koordinera 
Husentreprenören beskriver relationen till kunden i Åkersberga på följande sätt: 

[Hon] är ju lite speciell sådär. […] vi letade efter hus och hon vill förverkliga någonting nu då som 
hon har gått och känt i hjärtat rätt länge och hon har gott om pengar […] hon är ju fältherre därute. 
Jag menar jag ger mig aldrig in i en diskussion […] om jag ser att det här vill hon ha, utan då gör 
vi som hon vill. (Husentreprenören, mars, 2000) 

Husentreprenören väljer här att respektera och anpassa sig till den specifika kundens 
vilja, och kompetens att koordinera för att ”förverkliga någonting” (ett visst resultat). 

Entreprenören som legitim mellanhand 
Huskunden i Åkersberga beskriver relationen till husentreprenören som väl etablerad 
och förtroendefull, baserad på ett tidigare genomfört projekt. Hon låter också husent-
reprenören legitimera hustillverkaren: 

[…] jag tyckte att det borgade då för att det var kvalitet eftersom jag litar på [husentreprenören] så 
tänkte jag det att han skulle ju inte hålla på i så många år med någonting som inte var bra. (Hus-
kund, Åkersberga, mars, 2000) 

Husentreprenören har också fungerat som, vad huskunden kallar för rådgivare under 
byggnationens gång även då huskunden själv köpt tjänster. Förutom att vara rådgivare 
har husentreprenören fungerat som kontaktperson gentemot hustillverkaren – dock inte 
i samtliga ärenden, utan till exempel som mellanhand i kommunikationen med kon-
struktörer. Även snickare anställda hos husentreprenören har haft denna roll. 
Huskunden i Åkersberga uppfattar att entreprenörens roll som mellanhand är viktig för 
att se till att hon får vad hon vill ha. Dock anser hon att husentreprenören i detta fall 
inte alltid är tillräckligt bestämd och rak i sin kommunikation med hustillverkaren för 
att se till att det som beställts också levereras. Huskunden uttrycker också att hon 
ibland upplever det som ”inte lönt” att framföra negativ kritik till husentreprenören, 
utan hon går direkt till hustillverkaren (ofta VD). Detta trots att hon egentligen anser 
att det är hans uppgift som mellanhand: 

Eftersom jag känner [husentreprenören] sedan så länge så kan jag prata väldigt öppet med honom, 
det är ingen obekant person för mig. Men… jag känner inte att det riktigt lönar sig att puckla på 
honom när det har kommit fel grejer från [hustillverkaren]. Jag tycker egentligen att det är hans 
sak. Han ska se det där […]. (Huskund, Åkersberga, mars, 2000) 
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10.12.5 Sammanfattning företagens relationer med huskunder 
Analysen ovan visar att företagens relationer med huskunder påverkar och påverkas av 
kommunikation och koordinering inom företagen samt mellan de företag som samver-
kar för att skapa värde för huskunden. Följande punkter är en sammanfattning av tema: 
! En långtgående anpassning från företagen till huskundens krav (avseende pro-

dukt, process och kundens egen önskan att koordinera) som påverkar det interna 
handlingsutrymmet, resurser, logik och samverkan med medproducenter (leve-
rantörer och andra kunder). 

! Brister i både intra- och inter-organisatorisk kommunikation och koordination 
(till exempel mellan hustillverkaren och medproducenter) blir synliga i relatio-
nen till huskunden. 

! Kommunikations- och koordineringsinitiativ från kunder vid uppkomna brister i 
egen (företagens) kommunikation och koordinering (ovan) som utesluter centra-
la aktörer och riktas mot nyckelpersoner inom det egna företaget (hustillverka-
rens VD, produktionschef och konstruktörer). 

! En variation i fördelningen av koordinerande handlingar beroende på hur 
framgångsrik processen anses vara. Vid missnöje med processen tas initiativ en-
ligt ovan. Dessa initiativ kan medföra att en förändring i fördelning av koordi-
nerande handlingar görs. Till exempel utför VD vid hustillverkaren ett antal ko-
ordinerande handlingar för att komma till rätta med vissa problem (inte sällan 
påtalade av huskund) vid uppförande av hus. Kunden kan också överta koordi-
neringen, vilket var fallet då kunden på Värmdö koordinerade underentreprenö-
rer istället för husentreprenören. 

! Bristande lagring av utförda handlingars förutsättningar, innehåll och före-
kommande konsekvenser (till exempel åtaganden från husentreprenör gentemot 
huskunder). Dessa brister blir synliga bland annat i kontakter med huskunden 
och ger bristfälliga underlag för koordinering (se nedan). 

! Brister i underlag för koordinering. Otillräckliga (ofullständiga), icke kommu-
nicerande och icke uppdaterade underlag är exempel på brister, vilka är en kon-
sekvens av bristande lagring enligt ovan. 

! Brister i uppföljning av planerade handlingar jämfört med utförda handlingar, 
vilket ger svaga koordineringsunderlag och ibland otillräckliga möjligheter till 
utveckling och lärande. 

10.13 Koordination i tränätverket 
Följande avsnitt innehåller en analys inriktad på koordinering utförd av kärnföretagen i 
tränätverket. Mina utgångspunkter är data om relationerna som presenterats i avsnitten 
10.2 till och med 10.11 där åtminstone ett av kärnföretagen finns representerade. Även 
relationer till andra aktörer i företagens omgivning inkluderas sekundärt. 

10.13.1 Inter-organisatorisk koordination – kärnföretag 
I följande avsnitt återfinns en tydlig inter-organisatorisk dimension i koordinering. 
Sågverket, snickeriföretaget och hustillverkaren är som valda kärnföretag primära ut-
gångspunkter för analys. De olika handlingar som utförs av studerade aktörer väljer 
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jag att kategorisera nedan bland annat med avseende på föremålet (objektet och sub-
jektet) för koordinering. Denna kategorisering ligger bland annat till grund för de re-
sultat som redovisas i kapitel 16. 

Sågverkets koordinering i relationer 
Nedan följer en beskrivning och analys av ett antal handlingar utförda av företrädare 
för sågverket gentemot aktörer i sin omvärld214; det organisatoriska nätverk man är en 
del av. Dessa handlingar kan betecknas som inter-organisatoriska till sin karaktär då de 
påverkar och påverkas av aktörer utanför den egna juridiska enheten. 

 

Figur 17 Sågverket; studerat ur ett inter-organisatoriskt koordinationsperspektiv 

I Figur 17 visas olika handlingar som aktörer i sågverket (till exempel VD, inköpare, 
administratör och produktionschef) utför som påverkar ett urval av omgivande aktö-
rer215. Dessa handlingar kan indelas i olika kategorier: 
! Påverka externa aktörers operativa handlingsförutsättningar, genomförande och 

uppföljning sker exempelvis vid sågverkets försök att styra avverkningstidpunkt 
och mängd genom att ge olika ekonomiska incitament för avverkning då de 
själva behöver råvara för att klara åtaganden mot sina kunder216. Ytterligare ex-
empel på inter-organisatorisk koordination är när sågverket hanterar externa 
skogsentreprenörers samt transportörers genomförande av arbete i tiden, plats 
för utförande och innehåll på uppdrag av timmerleverantörer. Sågverket koordi-
nerar också innehållet i administrativa processer (avtal och prislistor) gentemot 
timmerleverantörerna för att kunna köpa in råvara. 

                                              
214 Relationen med hustillverkaren (se avsnitt 10.4) är inte inkluderad i analysen av koordination. Relationen är snarare indi-
rekt och saknar, i detta sammanhang, meningsfulla koordinationshandlingar. 
215 Organisatoriska aktörer vilka inte fokuserats i studien ingår i denna uppräkning som tidigare nämnts. Detta för att illustre-
ra den kontext tydligt där sågverket finns. 
216 Att koordinera inflöde av råvara från olika aktörer är centralt för att få inleveranser som motsvarar sågverkets efterfrågan 
baserat på produktion för lager och direkta kundorder. 
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! Etablera ramavtal (en form av ekonomisk styrning till avtalade priser) med 
återkommande kunder för att stärka relationer (bindning). Snickeriföretaget är 
en sådan kund där ramavtal finns. 

! Påverka aktörers värderingar. Genom att tillhandahålla ett attraktivt utbud av 
tjänster samt att profilera sig som ”bygdens sågverk” vill sågverket påverka 
främst skogsägarnas värderingar att välja dem som kunder och leverantörer; 
dessas efterfrågan av skogstjänster kan vara ett utfall av detta. I någon mening 
innebär detta försök till koordination av utbud och efterfrågan. 

! Påverka kunden att efterfråga en ny produkt, eller en produkt med andra egen-
skaper än vid tidigare leveranser. Exempel på påverkan för att få timmerleve-
rantörer att istället för att utföra skogsnära aktiviteter (till exempel planering, 
röjning och avverkning) själva efterfråga detta. Denna påverkan syftar till att 
flytta utförandet och koordinationen av skogstjänster till sågverket. 

Vilket tidigare nämnts har sågverket under perioden för studien varit relativt pressade 
av höga råvarupriser och låga priser för sågade trävaror. Flera aktiviteter sågverket 
utförde under denna period var därför av anpassande karaktär för att snarare låta sig 
koordineras av exempelvis det studerade snickeriföretaget eller större timmerleveran-
törer. Det egna handlingsutrymmet kan därmed sägas vara begränsat under denna peri-
od för sågverkets vidkommande. De ovan nämnda mer proaktiva handlingarna i syfte 
att påverka genomförs dock för att reducera den mer passiva anpassningen som nämnts 
och öka sitt handlings- och koordinationsutrymme. Detta är också ett tydligt exempel 
på hur olika affärsrelationer är beroende av varandra och påverkar företagets agerande 
och position i ett nätverk. 
En delikat avvägning i sågverkets strävan efter ökat handlingsutrymme, kanske främst 
gentemot timmerleverantörer, är att inte störa det förtroende som finns mellan parter-
na, bibehålla kontinuitet och vara en stabil partner. Det sker också en ömsesidig an-
passning gentemot timmerleverantörer. Sågverket tillåts (av timmerleverantörer) också 
att koordinera exempelvis skogsentreprenörer i egenskap av sin storlek som kund och 
branschkunskap, eftersom detta kan ge komparativa fördelar (sågverket kan nyttja sin 
position bättre än en enskild skogsägare, se avsnitt 10.2). 
Figur 17 visar att initiativen från sågverket gentemot snickeriföretaget är begränsade. 
Snickeriföretaget är en synnerligen aktiv part, vilket också visas nedan. 

Snickeriföretagets koordinering i relationer 
Nedan följer en analys av ett antal handlingar utförda av företrädare för snickeriföreta-
get gentemot aktörer i sin omvärld; det organisatoriska nätverk man är en del av. Des-
sa handlingar kan betecknas som inter-organisatoriska till sin karaktär eftersom de på-
verkar och påverkas av människor utanför den egna juridiska enheten. 
Figur 18 visar olika handlingar som aktörer (främst de två ägarna och särskilt inköpa-
ren/produktionsansvarige) i snickeriföretaget utför som påverkar ett urval av omgivan-
de aktörer. 
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Figur 18 Snickeriföretaget; studerat ur ett inter-organisatoriskt koordinationsperspektiv 

Handlingar från Figur 18 kan indelas i olika kategorier: 
! Begära att en aktör etablerar grundläggande förutsättningar för att kunna ut-

veckla ny handlingsförmåga (till exempel nyetablera och investera i verksamhet 
för sammansättning och montering av snickeriprodukter). Ett exempel är hand-
lingar från i snickeriföretaget för att få aktörer att etablera ny snickerimontage-
verksamhet ovan (se också avsnitt 10.6). En koordinerade aspekt av detta är att 
snickeriföretaget ser till att montörens kompetens och kapacitet möter deras ef-
terfrågan bättre än om de utför aktiviteterna internt (komparativa fördelar). 

! Begära att leverantören utvecklar för denne explicit ny handlingsförmåga (ut-
veckla nya produkter eller tjänster, till exempel tillverkning av limfog). Detta 
återfinns exempelvis benämnt uppmaning till ”expansionsinitiativ” från aktörer 
i snickeriföretag till sågverk i Figur 18. Likt kategorin ovan handlar koordina-
tionsaspekten om övertygelsen om att ha funnit en allokering av aktiviteter där 
leverantörens kapacitet och förmåga bättre svarar mot efterfrågan än vid intern 
produktion. Intern koordination avlastas också och resurser kan ägnas åt vad 
man definierar som kärnkompetens. 

! Utveckla leverantörens befintliga handlingsförmåga (till exempel varianter på 
befintliga produkter, såsom ytterligare nedtorkning av trä, mer exakt eller an-
passad kapning av virke). Återfinns exempelvis benämnt uppmaning till ”föräd-
lingsinitiativ” från aktörer i snickeriföretag till sågverk i Figur 18 (från avsnitt 
10.3). Ytbehandling med nya medel från måleriet kan också räknas till denna 
kategori, vilket tillsammans med sågverkets utveckling också kan ses som en 
breddning av sortiment (vilka produkter som erbjuds). Koordinationsaspekt, se 
kategorin ovan. 

! Påverka externa aktörers operativa handlingsförutsättningar, genomförande och 
uppföljning sker vad gäller exempelvis snickeriföretagets avisering av egen pla-
nerad produktion som koordinerar målerifirmans produktion (ersätter en formell 
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egen produktionsplanering). Snickeriföretaget tar också fram fakturaunderlag 
(se avsnitt 10.5). Ytterligare ett exempel på denna variant av koordinerande 
handling från snickeriföretagets aktörer är då de hanterar snickerimontörens 
fakturering (betalningsströmmar) av utförda tjänster samt tider (när) och route 
(plats) vid utförande av tjänster både till sin egen organisation och till tredje 
part. Slutligen avser också snickeriföretaget att få konstruktörer hos hustillver-
karen att använda deras egen CAD-programvara för att erhålla bättre kvalitet i 
underlag till egen produktion (se avsnitt 10.8). Detta initiativ syftar också till att 
reducera totala ledtider (bland annat genom bättre förutsättningar för intern ko-
ordination) och kan också underlätta konstruktionen hos hustillverkaren. De tre 
exemplen återfinns i Figur 18. Ytterligare en påverkan som finns är den som 
sågverkets inköpare utövar gentemot personer (deras normer och värderingar) 
vid sågverkets kvalitetssortering. Denna kan relateras till operativt genomföran-
de (se avsnitt 10.3) genom påverkan av urvalet vilket virke som sorteras och le-
vereras till snickeriföretaget. 

! Etablerar ramavtal med återkommande kunder för att stärka relationer (bind-
ning). Hustillverkaren är en sådan kund. 

! Påverka aktörers värderingar. Inköparen vid företaget ser att han kan koordine-
ra genom ”prat” med aktörerna i nätverket (se till exempel avsnitt 10.3.2 avse-
ende personal vid sågverket) och påverka värderingar. Syftar på en övergripan-
de nivå till att få värderingar i linje med den egna organisationens mål och där-
med bidra till handlingar som medel för att nå önskat resultat. 

! Påverka kunden att efterfråga en produkt med andra egenskaper än vid tidigare 
leveranser. I fallet med snickeriföretagets påverkan på en hustillverkare (inte 
den här studerade) att efterfråga en produkt med högre standard skedde detta för 
att åstadkomma en minskad komplexitet i egen produktion samt att öka värdet 
för den sålda produkten. Snickeriföretaget levererade tidigare denna produkt till 
den studerade hustillverkaren. Detta kan ses som att externt riktade handlingar 
som avser att styra kundens efterfrågan påverkar det egna utbudet, produktionen 
och de koordinerande handlingar som utförs internt i företaget. Antagandet om 
minskad intern komplexitet genom färre varianter sägs ge minskad komplexitet 
i koordination. 

Företagets två ägare arbetar medvetet med att inte själva tillverka de produkter de an-
ser att andra kan göra bättre; torkning, kapning, lagerhållning, sammansättning och 
montering samt ytbehandling är exempel på detta. De tillvaratar därmed komparativa 
fördelar och kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Notera särskilt att de har varit 
med att aktivt bygga upp kapacitet och kunnande särskilt hos måleriet, snickerimontö-
ren samt i något mindre omfattning hos sågverket. 
Företagets ägare ger uttryck för att de i rollen som kunder har en naturlig roll som 
kravställare. Detta gäller bland annat krav på sågverkets lagerhållning. Handlingarna 
ovan visar snickeriföretagets mycket aktiva roll i att påverka aktörer i sin omgivning; 
och särskilt medproducenter i form av leverantörer (sågverket, snickerimontören och 
måleriet). Snickeriföretaget benämns också som ”spindeln i nätet” (avsnitt 10.6.1) vil-
ket förefaller vara en mycket passande liknelse för att beskriva företagets roll i det stu-
derade nätverket (se imaginatörsbegreppet, avsnitt 11.3.2). 
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Hustillverkarens koordinering i relationer 
Nedan följer en beskrivning och analys av ett antal handlingar utförda av företrädare 
för hustillverkaren gentemot aktörer i sin omvärld. Dessa handlingar kan betecknas 
som inter-organisatoriska till sin karaktär. 

 

Figur 19 Hustillverkaren; studerad ur ett inter-organisatoriskt koordinationsperspektiv 

Figur 19 visar olika handlingar som aktörer i företaget utför som påverkar ett urval av 
omgivande aktörer. Handlingarna kan indelas i olika kategorier: 
! Begära att en aktör etablerar grundläggande förutsättningar för att kunna ut-

veckla ny handlingsförmåga. Hustillverkarens rekrytering av nya återförsäljare 
och deras uppbyggnad av verksamhet är ett exempel. Denna uppbyggnad stöds 
ekonomiskt från hustillverkaren under ett initialt etableringsskede. Att etablera 
affärsrelationer är på en övergripande nivå att koordinera olika aktiviteter och 
aktörer för kunna erbjuda marknaden hus (”sälja hus”). I detta finns val av ex-
tern säljrepresentation. 

! Utnyttja mer av leverantörers befintliga handlingsförmåga (till exempel varian-
ter på befintliga produkter, eller en högre volym). Att köpa monteringstjänster 
av firman för snickerimontage för export i högre utsträckning är ett exempel. 

! Påverka externa aktörers operativa handlingsförutsättningar, genomförande och 
uppföljning sker vad gäller exempelvis etablering av rutiner för återförsäljare 
och husentreprenör. Hustillverkaren vill också utföra prissättning centralt vilket 
är ett sätt att koordinera kalkylaktiviteter och därmed också prissättning (aktivi-
teternas resultat). Ett område där hustillverkaren både vidtar koordinerande 
handlingar, men samtidigt säger sig inte vilja göra det i större utsträckning är 
avseende de kontakter med underentreprenörer som husentreprenören och åter-
försäljare har för att huskunden skall kunna få ett nyckelfärdigt hus. Här sker 
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mer sporadisk koordinering av handlingsförutsättningar, genomförande och 
uppföljning, ofta utifrån kundupplevda problem (se avsnitt 10.12). Hustillverka-
ren har möjligheter att koordinera leveranser av produkter från snickeriföretaget 
(och dess tidsmässiga förhållande till andra aktiviteter) på ett smidigt sätt, vilket 
exempelvis behövs när arbete vid byggplats är försenat (se avsnitt 10.8). 

! Etablerar ramavtal (en form av ekonomisk styrning till avtalade priser) med 
återkommande kunder för att stärka relationer (bindning). Återförsäljare i Bre-
men är en sådan kund. 

! Påverka aktörers värderingar. Genom en medveten användning av ett varumär-
ke samt säljstödsmaterial (exponering via hemsida på Internet, broschyrer etc.) 
avser hustillverkaren att påverka såväl återförsäljare, som husentreprenörer och 
huskunder (brukare) och deras värderingar. Värderingarna syftar till att åstad-
komma handlingar i linje med att exempelvis vilja representera hustillverkaren 
(som entreprenör och säljare) och utföra handlingar för att stödja deras uppfyl-
lelse av mål. För potentiella kunder gäller det för hustillverkaren att få dem att 
efterfråga just deras produkter, med de värden och ideal dessa står för. Att få 
tyska återförsäljare att använda ett nytt varumärke (synligt för huskunden) är 
också ett exempel, tillsammans med att de ”…någorlunda inordnar sig i vårt sätt 
att tänka” (anpassning av tanke och handling till hustillverkaren). 

! Påverka återförsäljaren att efterfråga en produkt med andra egenskaper än vid 
tidigare leveranser. I sitt arbete med att standardisera komponenter avser hus-
tillverkaren att styra efterfrågan av hus med ett högre innehåll av standardisera-
de komponenter (underlätta intern koordination av konstruktions- och produk-
tionsaktiviteter). En konsekvens av detta är att arbeta med att styra efterfrågan 
för komponenter från återförsäljare så att det motsvarar det mer standardiserade 
utbudet. Återförsäljaren kan sedan föra vidare denna påverkan till huskunder. 

Hustillverkaren har i vissa avseenden ett centraliserat beslutsfattande, vilket påverkar 
förutsättningar för partners i nätverket att bedriva verksamhet. Ett exempel är att VD:s 
formella beslut behövs i vissa frågor som rör prissättning, vilket påverkar återförsäljare 
som ibland klagar över långa svarstider. Detta centraliserade beslutsfattande (sätt att 
koordinera) internt hos husföretaget får därmed konsekvenser hur återförsäljare och 
entreprenörer kan agera gentemot befintliga eller potentiella huskunder. 

10.13.2 Inter-organisatorisk koordination – handlingsexempel 
Ser jag till de externt riktade handlingarna som visas i Figur 17, Figur 18 och Figur 19 
samt de media med vilka dessa kommuniceras så presenteras en sammanfattning och 
klassificering av handlingar, aktörer, mål/intention och media i Tabell 23, Tabell 24 
och Tabell 25. Dispositionen av koordinationssituationer kan jämföras med analysen i 
kapitel 9. I ett inter-organisatoriskt sammanhang har jag dock inte explicit nyttjat 
Mintzbergs perspektiv på koordinering eftersom de avser organisationsintern koordi-
nering. På en övergripande nivå används dock här handling, huvudaktörer och mål. 

Inter-organisatorisk koordination: sågverket 
Tabell 23 innehåller ett urval av handlingar av inter-organisatorisk karaktär utförda av 
aktörer vid sågverket. I tabellerna nedan väljer jag också att förtydliga vilka media 
som används. 
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Tabell 23 Inter-organisatoriska koordinationshandlingar (sågverket), ett urval 

Koordinerande hand-
ling 

Huvudaktörer Koordinerad önskad handling utförd av extern 
aktör (mål/intention) 

Media 

Påverka leverantörs 
operativa handlingar 

VD och inköpare, sågverket / 
timmerleverantörer 

Att leverera timmer med lämpliga dimensioner och i 
lämplig omfattning passande sågverkets behov av 
råvara (beroende av annat råvaruinflöde). 

Samtal och skriftliga 
anbud 

Påverka aktörers värde-
ringar 

VD och inköpare, sågverket / 
timmerleverantörer 

Att köpa skogstjänster anordnade av sågverket och 
även välja sågverket som kund för timmer (att 
påverka värderingar för att erbjuda och efterfråga). 

Samtal och skriftliga 
utskick 

 
Vilket tidigare nämnts begränsas sågverkets handlingsutrymme av en trängd situation 
på marknaden för både råvaror och sågade trävaror. Timmerleverantörer är i huvudsak 
föremål för koordinerade handlingar. Huvudsakligt medium som används för koordi-
nering är samtal (dialoger med andra aktörer i nätverket) och utskick. 

Inter-organisatorisk koordination: snickeriföretaget 
Tabell 24 innehåller ett urval av koordinationshandlingar av inter-organisatorisk 
karaktär (riktning) utförda av aktörer vid snickeriföretaget. 

Tabell 24 Inter-organisatoriska koordinationshandlingar (snickeriföretaget), ett urval 

Koordinerande hand-
ling 

Huvudaktörer Koordinerad önskad handling utförd av extern 
aktör (mål/intention) 

Media 

Begära att en aktör 
(potentiell leverantör) 
etablerar grundläggan-
de handlingsförmåga. 

Ägare, snickeriföretaget / 
ägare, snickerimontageföretag 

Nyetablera verksamhet för sammansättning och 
montering av snickeriprodukter som snickeriföreta-
get ej önskar utföra inom egen juridisk enhet (se till 
att montörens kompetens och kapacitet möter 
deras efterfrågan) 

Samtal 

Begära att en leverantör 
utvecklar sin befintliga 
handlingsförmåga 

Ägare, snickeriföretaget / VD, 
sågverket 

Utveckla befintlig handlingsförmåga (till exempel att 
tillverka varianter av befintliga produkter; exaktkap-
ning av virke anpassat till snickeriföretagets behov). 
En allokering av aktiviteter där leverantörens kapa-
citet och förmåga bättre svarar mot efterfrågan än 
vid intern produktion. Intern koordination avlastas 
också och resurser kan ägnas åt kärnverksamhet 

Samtal 

Påverka leverantörs 
operativa handlingar 

Ägare, administratör, säljare, 
snickeriföretaget / ägare och 
medarbetare snickerimontage-
företag alternativt måleri 
Ägare, snickeriföretaget / 
konstruktörer, hustillverkaren 

Utföra lämplig operativ handling (till exempel mon-
tering eller ytbehandling) anpassad till snickeriföre-
tagets produktion 
Utföra och inkomma med konstruktionsritningar 
(från CAD-system) som håller en god kvalitet, i rätt 
tid, i elektronisk form och med möjlighet att använ-
da direkt i eget IT-system för CAM 

Samtal, kopia av 
veckolista (produk-
tionsplan) till måleri, 
routeplanering till 
snickerimontör 
Initiativet muntligt. 
Operativt utbyte elek-
troniskt. 

Påverka kunds värde-
ringar (stimulera efter-
frågan) 

Ägare, snickeriföretaget / 
inköpare, hustillverkaren 

Efterfråga en produkt med egenskaper som 
överensstämmer med den produktion och det utbud 
snickeriföretaget exponerar till annan kund 

Samtal 

 
Personer vid snickeriföretaget (främst inköparen som också är produktionschef och 
delägare) är mycket aktiva i utförandet av inter-organisatoriska handlingar och koordi-
nation vilket framkommit i tidigare analys och även syns i Tabell 24. Även för dessa 
handlingar är muntlig dialog mellan aktörer mest använt media. 
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Inter-organisatorisk koordination: hustillverkaren 
Tabell 25 innehåller ett urval av handlingar av inter-organisatorisk karaktär (riktning) 
utförda av aktörer vid hustillverkaren. 

Tabell 25 Inter-organisatoriska koordinationshandlingar (hustillverkaren), ett urval 

Koordinerande hand-
ling 

Huvudaktörer Koordinerad önskad handling utförd av extern 
aktör (mål/intention) 

Media 

Begära att en aktör 
(potentiell leverantör217) 
etablerar grundläggan-
de handlingsförmåga. 

VD och exportchef, hustillver-
karen / nya återförsäljare 

Nyetablera verksamhet för försäljning av hus till en 
geografiskt avgränsad marknad (att bygga upp en 
struktur/förutsättningar och kunna koordinera olika 
försäljningsrelaterade aktiviteter och aktörer för 
kunna erbjuda marknaden sina hus) 

Samtal 

Utnyttja mer av leveran-
törers befintliga hand-
lingsförmåga 

VD och konstruktionschef, 
hustillverkaren / ägare, snicke-
rimontageföretag 

Använda extern resurs i högre utsträckning än 
tidigare för genomförande av uppdrag 

Samtal och skriftlig 
beställning 

Påverka leverantörs 
operativa handlingar 

VD och marknadsavdelning, 
hustillverkaren / återförsäljare 
och entreprenörer 

Att återförsäljare och husentreprenörer agerar enligt 
uppsatta rutiner avseende försäljning och kalkyle-
ring (central prissättning etc.) 

Samtal, vissa �styrdo-
kument� 

Påverka aktörers värde-
ringar218 

VD och marknadsavdelning, 
hustillverkaren / återförsäljare, 
entreprenörer och huskunder 

Att bli positivt inställda till hustillverkaren som 
företag och deras produkter och dela värderingar 
relaterade till det aktuella varumärket 

Samtal, säljmaterial 
(skriftligt, hemsida på 
Internet), säljträffar 

Påverka kund- och 
leverantörs efterfrågan 
(efterfråga produkt med 
vissa egenskaper) 

VD och marknadsavdelning, 
hustillverkaren / återförsäljare, 
entreprenörer och huskunder 

Att sälja hustillverkarens produkter och välja en 
högre grad av standardiserade komponenter (åter-
försäljare) 
Att montera hustillverkarens produkter (se ovan) 
och erbjuda kompletterande kringtjänster till hus-
kund (husentreprenör) för att nå ett komplett, upp-
fört hus 
Att köpa ett hus från hustillverkaren (ofta med 
uppfattningen att det är ett skräddarsytt hus) till ett 
rimligt pris 

Samtal, säljmaterial 
(skriftligt, hemsida på 
Internet), säljträffar 

 
Hustillverkaren har en mer aktiv användning av varumärke för att påverka värderingar 
än de övriga aktörerna i tränätverket. De använder påverkar värderingar för att koordi-
nera återförsäljares, husentreprenörers och huskunders handlingar. Hustillverkarens 
handlingar riktas främst gentemot deras avsättningsmarknad och mindre gentemot le-
verantörer. Här finns det emellertid avsaknad av beskrivna (och standardiserade) pro-
cesser hur försäljning och kontakter med huvudkontoret (hustillverkaren) bör gå till, 
vilket är en förlorad möjlighet till koordinering. I kommunikation med avsättnings-
marknaden använder de i ökande omfattning sin hemsida på Internet. 

                                              
217 Här används termen leverantör för att markera att husåterförsäljare erbjuder sin förmåga att sälja hus åt hustillverkaren. 
Återförsäljare är samtidigt kunder till hustillverkaren om de köper huset för att sälja det vidare till en huskund (brukare). 
218 Kan ses som ett led i att påverka efterfrågan, nedan. 
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11 Relationer i tränätverket – teoribaserad analys 
Kapitel 11 innehåller analys av relationer mellan företag som presenterats i kapitel 
10. Den analys jag utför nedan utgår från teorier om relationer mellan företag. Nät-
verksansatsen relateras också till studerade affärsrelationer och diskuteras bland an-
nat med avseende på identifierad dynamik i studerat nätverk. Avslutningsvis för jag en 
diskussion om kärnföretagen och mänskliga aktörer som imaginatörer. 

11.1 Analys av affärsrelationer 
För utökad förståelse av de relationer mellan företag219 som beskrivits i kapitel 10 rela-
teras nedan empiri till en delmängd av den teori som återfinns i kapitel 5. I relateringen 
används, i nämnd ordning, teori om relationer från Oliver (1990) tillsammans med re-
lationers egenskaper baserat på Gummesson (1995), Moss Kanter (1994) samt nät-
verksansatsen för att analysera relationer mellan företag. 
Utifrån Olivers (1990) studier och Gummesson (1995) disponeras empirin enligt de 
studerade relationernas karaktär. Vid tillämpning av Moss Kanters (1994) karaktäristi-
ka hos framgångsrika relationer använder jag istället författarens kategorier som ut-
gångspunkt vid disposition av empirin. Analysen utifrån nätverksansatsen bygger på 
en liknande disposition, där centrala tema från ansatsen styr disposition av empiri. 

11.1.1 Varför samarbete i relationer? 
Utifrån Olivers (1990, s. 242 ff.) sex huvudmotiv till varför organisationer väljer att 
samarbeta analyseras nedan relationer mellan företag i tränätverket. 
Motiven från Olivers (1990) studier är i korthet: (1) nödvändighet, (2) asymmetri, (3) 
ömsesidighet/reciprocitet, (4) effektivitet, (5) stabilitet/förutsägbarhet och (6) legitimi-
tet. Jag väljer att studera dessa nedan för att utveckla förståelsen för varför företagen 
etablerat och bibehåller relationer. I samband med denna analys väljer jag att komplet-
tera med ett antal (vilka jag finner tillför analysen dimensioner som inte explicit finns i 
annan teori i detta avsnitt) egenskaper hos relationer som Gummesson (1995) presen-
terar från relationsmarknadsföring: (7) förtroende/risktagande/osäkerhet, (8) frekvens/-
regularitet/intensitet, (9) närhet och distans samt (10) personliga/sociala egenskaper. 

Relationen mellan timmerleverantörer och sågverket 
I avsnitt 10.2 återfinns beskrivning och empirinära analys av relationen mellan 
timmerleverantörer och sågverket. I tider av brist på timmerråvara finns (2) asymmetri, 
(8) makt, i form av att timmerleverantören har en råvara som ett köpsågverk av det 
studerade slaget inte har. Denna asymmetriska relation kan dock svänga beroende på 
tillgången på importerat timmer, väderlek och aktörernas finansiella situation. I rela-
tionen mellan parterna finns också viss grad av (3) ömsesidighet/reciprocitet i form av 
gemensamt gynnande intressen avseende ett intresse för att bygdens skog används på 
ett ändamålsenligt sätt. Vilket tidigare nämnts finns en närhet (9) avseende timmerle-

                                              
219 Relationerna mellan företag och privatkonsumenter (huskunder) finns därmed inte med här, utan följande analys är kon-
centrerad till relationer mellan företag. Relationerna mellan företag och huskunder har tidigare analyserats med en mer empi-
rinära ansats och är att betrakta som komplement till studerade relationer mellan företag. 
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verantörerna och sågverket. Närheten kommer bland annat i uttryck i geografisk närhet 
och värderingsmässig sådan. Att respektive part skall ha en långsiktig affärsverksam-
het är också viktigt då sågverket behöver råvara samtidigt som de regionala timmerle-
verantörerna behöver avsättning för sin skog. Aktörerna är också ömsesidigt kunder 
och leverantörer till varandra. Ett högt förtroende (7) förefaller finnas mellan parterna. 
Vissa personliga och sociala egenskaper (10) lyfts fram också, särskilt från skogsägare 
(pensionär och jurist) avseende sågverkets inköpare. 
Vad gäller (4) effektivitet uppnås sannolikt komparativa fördelar för flera timmerleve-
rantörer i de fall sågverket till exempel ombesörjer avverkning och skogsvård. Detta 
eftersom skogsägare i allt större utsträckning minskar sin självverksamhet och erfor-
derliga investeringar i skogsmaskiner och dylikt blir alltmer omfattande. Variationer i 
arbetsdelning mellan timmerleverantörer och sågverk förekommer beroende på i vilket 
skede utbyte sker. Rotpost, avverkningsuppdrag och timmer vid bilväg är olika möjli-
ga stadier för hantering av råvaran och affärsuppgörelser. Olika stadier har olika bety-
delse för respektive aktörs interna effektivitet. Intensiteten (8) är hög i interaktionen 
koncentrerad till avverkningstillfällen, däremellan finns perioder av låg intensitet. Fle-
ra kontakter per år tas normalt. 
För sågverket är det viktigt med relationer till privata timmerleverantörer eftersom de 
kan ge (5) stabilitet i råvarutillförsel. Därmed absorberar denna typ av relation delar av 
den ovisshet som finns kring råvaruleveranser från större timmerleverantörer. 

Relationen mellan sågverket och snickeriföretaget 
I avsnitt 10.3 återfinns beskrivning och empirinära analys av relationen mellan sågver-
ket och snickeriföretaget. Även i denna relation finns inslag av (2) asymmetri. Snicke-
riföretaget har relativt sett lättare att finna alternativa leverantörer (de har redan kom-
pletterande leverantörer av vissa kvaliteter och dimensioner) än vad sågverket har att 
finna avsättning för anpassade produkter framställda för snickeriföretaget. Detta är 
också uttryck för ett maktförhållande (8). Samtidigt har snickerföretaget ett beroende 
av att få råvaror och halvfabrikat snabbt och tillförlitligt, vilket ger ett beroende från 
deras sidan gentemot sågverket. 
En (3) ömsesidighet i relationen mellan parterna finns med avseende på att de ofta har 
en satisfierande prissättning för de produkter som utbyts (istället för att vid varje till-
fälle finna det pris som tillfälligt gynnar den ena parten). Viktigt för båda parter är att 
ha en affärspart som är ekonomiskt uthållig, är värderingsmässigt nära (9), och har ett 
gott och stabilt utbud respektive god och stabil, eller ökande, efterfrågan. Denna ömse-
sidighet torde stärkas genom den ökade förädlingen (specialiseringen). Vad gäller in-
terna fördelar för (4) effektivitet och den arbetsfördelning av torkning, exaktkapning 
av ämnen och beslutad tillverkningen av limfog får sågverket god utdelning på sin yta 
på fabriksområdet, hög beläggning i sin torkanläggning och god användning för tidiga-
re virkesspill (genom att dessa kan användas i tillverkning av limfog). Snickeriföreta-
get kan genom att förlägga limning, torkning och kapning hos en underleverantör ägna 
sig åt den verksamhet de både behärskar bäst och har högst lönsamhet på – snickeri. 
Även här handlar det om att använda fabrikens begränsade yta på ett bra sätt. Båda 
parterna tar risker (7) i detta förhållande – med tanke på att sågverket är en stor leve-
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rantör för vissa produkter och sågverket gör investeringar som mycket kan hänföras till 
en kunds efterfrågan. Förtroendet (7) uppskattas som ömsesidigt högt. 
Låga kostnader för kommunikation i relationen är ett kännetecken. Detta eftersom par-
terna har en god kännedom om varandra tillsammans med enkla men effektiva proces-
ser och system för kommunikation. Detta är en del i båda parters interna effektivitet 
(4). Interaktionen sker med hög frekvens (8), ibland flera gånger per arbetsdag. 
Vad gäller (5) stabilitet och förutsägbarhet är den kännedom som nämndes ovan vik-
tig, med återkommande stabilt utbud och stabil efterfrågan. En pålitlighet och regulari-
tet (8) värderas högt, som inköparen vid snickeriföretaget uttrycker det: ”[…] man vet 
vad man får. Man byter inte leverantör i ett sådant läge…”. Ett möjligt inslag av (6) 
legitimitet finns i det att sågverket levererar produkter med hög förädlingsgrad till 
snickeriföretaget och därigenom kan utnyttja detta (referensobjekt) i relation till för-
handling med potentiella kunder. Snickeriföretagets inköpare och dennes personliga 
och sociala egenskaper (10) tillsammans med sågverkets VD präglar relationen. 

Relationen mellan sågverket och hustillverkaren 
I avsnitt 10.4 återfinns beskrivning och empirinära analys av relationen mellan sågver-
ket och hustillverkaren. Interaktionen i denna relation är inte särskilt frekvent (8) och 
vad som återfunnits är att parterna har ett (3) ömsesidigt intresse i god kvalitet i virke. 
Jag upplever också att det finns ett förtroende mellan parterna (7) som inte operationa-
liserats genom att göra affärer. Båda parter påtalar att det är motiven till att relationen 
kommit till stånd. Sågverket fungerar emellertid endast som kompletterande leverantör 
av vissa virkestyper till hustillverkaren och har rollen att (5) stabilisera inflödet av rå-
vara. Relationen med sågverket absorberar därmed en ovisshet (resursbrist, fluktuatio-
ner) i hustillverkarens relationer till andra sågverk. 

Relationen mellan snickeriföretaget och måleriet 
I avsnitt 10.5 återfinns beskrivning och empirinära analys av relationen mellan snicke-
riföretaget och måleriet – en relation som till viss del präglas av det Oliver (1990) be-
nämner (1) nödvändighet. Statliga krav vad gäller utsläppsnivåer vid ytbehandling har 
blivit allt strängare. Kraven innebär att omfattande produktions- och reningsutrustning 
behövs för att klara dessa. Snickeriföretaget hade inte vare sig intresse av, eller kom-
petens för att klara dessa krav – måleriet var dock redan etablerat och behövde endast 
göra tilläggsinvesteringar för att klara statliga krav. 
Asymmetri (2) förekommer i relationen eftersom snickeriföretaget är en dominerande 
kund, med stor makt (8), till måleriet med ett ordervärde på upp till 90 procent av de-
ras omsättning. Kunden är även hyresvärd, utför administrativa tjänster och kontrolle-
rar mycket av informationsflödet. Vad gäller (3) ömsesidighet och närhet (9) existerar 
den parallellt uttryckt i gemensamma mål i att ha en god ytbehandling, uppfylla miljö-
krav, dela lokalkostnad och ha låga kostnader för administration, emballage och trans-
port. En gemensam investering i vagnar för att transportera snickerier har också gjorts. 
Ett ömsesidigt risktagande (7) i relationen finns i och med det starka beroendet, till-
sammans med högt ömsesidigt förtroende. 
Intern (4) effektivitet ur snickeriföretagets perspektiv uppnås genom att de inte behö-
ver utföra ytbehandling utan kan ägna sig åt snickeri. De får genom samlokaliseringen 
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låga kostnader (se ovan). Ur måleriets perspektiv erhåller desamma kostnadsfördelar 
vad gäller transport och emballage. Kostnaden för kommunikation med företrädare för 
och medarbetare i snickeriföretaget är också låg då de finns i den absoluta närheten. 
Administration utförs också av snickeriföretaget vilket gör att måleriets personal kan 
ägna sig åt det som de upplever att de är bäst på – ytbehandling. Måleriet behöver hel-
ler inte har någon större yta för att lagra de produkter som skall ytbehandlas och har 
ytbehandlats då denna yta finns hos snickeriföretaget. 
Vad gäller stabilitet (5) har måleriet ett stabil köpare av deras tjänster, liksom snickeri-
företaget har en stabil leverantör. Vidare finns sannolikt inslag av legitimitet (6) för 
snickeriföretaget eftersom måleriet använder miljöanpassad ytbehandling. 
I denna relation är delägarnas personliga och sociala egenskaper (10) också centrala 
för uppkomsten och utvecklingen av samarbetet. Operativa personer har också mycket 
kontakt med varandra, vilket gör att även dessas personliga och sociala egenskaper är 
viktiga för ett fungerande utbyte. 

Relationen mellan snickeriföretaget och snickerimontören 
I avsnitt 10.6 återfinns beskrivning och empirinära analys av relationen mellan snicke-
riföretaget och snickerimontören. Även i denna relation finns inslag av asymmetri – 
men samtidigt ett påtagligt ömsesidigt intresse för att etablera och utveckla verksam-
het. Snickeriföretaget står för cirka 50 procent av snickerimontörens omsättning, vilket 
ger leverantören en maktposition (8). Ömsesidigheten (3) och den värderingsmässiga 
närheten (9) i relationen finns i form av gemensamma mål att en kund skall köpa en 
snickeriprodukt med god kvalitet och vara nöjd. Att sätta samman produkten i fabrik 
eller montering vid byggplats ger företagen ett högre ordervärde och goda marginaler. 
Effektivitet (4) ur kundens perspektiv är att kostnader för reklamationer, transport, 
emballage och monteringsanvisningar kan hållas låga. Snickeriförtaget nyttjar dessut-
om sin befintliga administration för att utföra tjänster åt snickerimontören. Snickeri-
montören bidrar dessutom med kunskap om produkten och erfarenhet från samman-
sättning vilket används för att utveckla produkten. Snickeriföretaget behöver dessutom 
inte ha egen personal för att sätta samman eller montera produkterna. Ur montörens 
perspektiv kan de ägna sig åt kärnverksamhet; att montera snickerier och hålla nere 
kostnader för administration. Snickerimontören kan dessutom få god finansiell täck-
ning för sina uppdrag på distans (resemontage) genom att ha flera uppdragsgivare. In-
teraktionen mellan parterna är mycket frekvent och intensiteten (8) är hög. 
Snickerimontören (5) absorberar också ovisshet åt snickeriföretaget eftersom de är 
kompetenta snickare som sätter samman och monterar snickerierna (”kan produkter-
na”) ofta utan skador vid transport och på byggplats. Kvaliteten har därmed förutsätt-
ningar för att bli bättre än om icke kända personer med lägre kompetens monterar 
snickerierna. Snickerimontören ger sannolikt snickeriföretaget ett bättre (6) rykte och 
image än om relationen inte skulle etablerats. I relationen har ömsesidiga risker (7) 
tagits, exempelvis i samband med etablering och försäkring mot kreditförluster. Åter-
igen är kombinationen av personliga och sociala egenskaper (10) hos aktörerna centra-
la för relationens etablering och dess framväxt. Förtroendet mellan parterna är högt, 
även om montagefirmans ägare ibland avfärdas genom att ”prata för mycket”. 
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Relationen mellan snickerimontören och hustillverkaren 
Relationen mellan snickerimontören och hustillverkaren går i hög utsträckning via 
snickeriföretaget. Detta gör bland annat att direkt interaktion mellan parterna inte är så 
frekvent (8). Ömsesidighet (3) och en viss närhet (9) återfinns i gemensamt gynnande 
mål avseende nöjda huskunder med snickerier av god total kvalitet. Genom relationen 
kan båda parter erhålla (4) effektivitetsfördelar i form av stordrift: snickerimontören 
kan utföra fler arbeten under samma resa och hustillverkaren kan få fler uppdrag ut-
förda vid samma tillfälle till en eller flera huskunder vilket ger en lägre kostnad för 
iordningställande och/eller reklamationsåtgärder. Reduktion (5) av ovisshet förekom-
mer eftersom det är svårt för hustillverkaren att få tag i kompetenta snickare. 

Relationen mellan snickeriföretaget och hustillverkaren 
Relationen mellan snickeriföretaget och hustillverkaren är delvis initierad på grund av 
att kunden kände ett missnöje med sin dåvarande leverantör av aktuella snickerier. Det 
kan spegla att snickeriföretaget har en produkt vilken är nödvändig för hustillverkaren 
att erbjuda för att kunna sälja ett komplett hus (en (2) resursbrist). Detta ger ett visst 
maktövertag (8) för snickeriföretaget, som samtidigt inte är lika beroende av denna 
hustillverkare. Snickeriföretaget är också ensam leverantör till hustillverkaren av just 
denna produkt; ett risktagande från hustillverkaren (7). 
Ömsesidighet (3) i form av för båda parter gynnsamma mål utgörs av att sälja hus med 
dessa snickerier inkluderade (och i förekommande fall monterade på plats av snicke-
rimontören). Det finns också potentiellt gemensamma mål i form av att använda ett 
gemensamt CAD-system – vilket kan ge lägre konstruktions- och beredningskostnader 
och en potentiellt sett högre kvalitet i den totala produkten. Parterna har också ett ge-
mensamt intresse, närhet (9) av att leverera snickerierna i rätt tid till byggplats – något 
som kan justeras gemensamt beroende på hur en faktisk byggprocess utfaller. En lig-
getid på byggplats gynnar ingen av parterna då det kan skada snickerierna och därmed 
orsaka kostnader för reklamation och kunders missnöje (lägre totalkvalitet). Vad gäller 
(4) effektivitet gynnas båda parters interna effektivitet av att det föreligger relativt 
goda rutiner för utbyte av information (kommande snickeribehov, avrop, konstruktion 
och leverans) samt att parterna känner varandra och känner till vem som vet vad. Hus-
tillverkaren genomför ej kvalitetskontroll av inköpta snickerier vilket gynna den inter-
na effektiviteten. Produkterna behöver ofta inte lastas, utan kan levereras direkt till 
byggplats. Stabilitet/förutsägbarhet (5) och förväntningar på regularitet (8) finns i och 
med etableringen av relationen, vilket nämndes initialt, kom till stånd på grund av 
missnöje med dåvarande leverantörs leveransförmåga- och precision. I och med rela-
tionen till det studerade snickeriföretaget kan hustillverkaren därmed få snickerier med 
bättre leveransprecision och därmed reducerad relativ osäkerhet. Aktörer från de båda 
företagen har täta kontakter (8). 
I denna relation betonas inte de personliga och sociala egenskaperna (10) hos 
huvudaktörerna lika högt som i fallet mellan sågverket och snickeriföretaget. Det som 
nämns är egenskaperna hos den ansvarige säljaren hos snickeriföretaget som slutat. 

Relationen mellan hustillverkaren och husåterförsäljare 
Hustillverkaren och husåterförsäljaren (avsnitt 10.9) har ett gemensamt intresse ((3) 
ömsesidighet, gemensamt gynnande mål) att producera och marknadsföra för markna-
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den attraktiva hus med ett ekonomiskt överskott (hustillverkaren) och erhålla provision 
vid försäljning (fristående husåterförsäljare). Ur hustillverkarens perspektiv kan det 
gynna den interna effektiviteten (4) att låta en extern återförsäljare ta hand om försälj-
ning av hus. Motiv för detta kan vara att en återförsäljare känner en region bättre och 
därmed har bättre kontakt med marknaden. Detta innebär lägre kostnader för att nå 
avsättningsmarknaden (marknadskanal) än vid egen försäljning. Vidare läggs också 
ansvaret för att anpassa säljkapacitet till efterfrågan över på en extern part, vilket kan 
gynna den interna effektiviteten i vissa marknadssituationer. Effektivitet för husåter-
försäljaren ligger bland annat i att kunna erbjuda en produkt som är så attraktiv för en 
marknad som möjligt. Återförsäljaren får också stöd för vissa säljfrämjande åtgärder 
(till exempel marknadsföring) vilket är positivt för intern effektivitet. Slutligen vad 
gäller (6) image/rykte kan båda vinna på om den affärsparten har ett bra varumärke. 
Förtroende, risktagande och osäkerhet (7) varierar mellan de olika relationerna hustill-
verkaren har med återförsäljare och husentreprenörer. Relationen till återförsäljaren i 
Dresden och Stockholm är präglad av lägre förtroende än relationen till återförsäljaren 
i Bremen. Den värderingsmässiga närheten (9) förefaller också vara störst till den sist-
nämnda återförsäljaren, liksom långsiktigheten och regulariteten (8). Återförsäljaren i 
Dresden är angelägen om att markera sin maktposition som en fristående säljare och 
representant för flera tillverkare. Detta är också relaterat till hans person (10). Dessa 
drag fanns också vad gäller återförsäljaren i Stockholm – men i mindre omfattning. 
Återförsäljaren i Bremen har, kanske också grundat i hans person, en mer förtroende-
full relation till hustillverkaren och ser vikten av samarbete framför konkurrens. 

Relationen mellan hustillverkaren och husentreprenören 
I avsnitt 10.11 återfinns beskrivning och empirinära analys av relationen mellan hus-
tillverkaren och husentreprenören. Vid en relatering av detta material till de sex olika 
motiven ovan finns bland annat ett gemensamt mål i att erbjuda hus och tillhörande 
produkter och tjänster anpassade till kundkrav. Detta är ett (3) gemensamt gynnande 
mål för de båda parterna – att ha en hög (anpassad) kvalitet i den totala produkt en 
huskund köper (husstomme från hustillverkaren samt uppförande och entreprenad av 
husentreprenören). Hustillverkaren ser flera fördelar för den interna effektiviteten att 
låta en extern aktör sköta koordineringen av entreprenader och hanterar endast i 
undantagsfall detta inom eget företag. Husentreprenörer anses ofta ha bättre kontakt 
med lokala eller regionala aktörer. För husentreprenören innebär denna delning att den 
interna effektiviteten kan hållas relativt god eftersom han har ett omfattande 
kontaktnät och snabbt kan mobilisera aktivitet. Att hustillverkarens produkter har en 
god kvalitet med avseende på dess monterbarhet gynnar också tid för färdigställande. 
Husentreprenören ger hustillverkaren ett (6) gott rykte i de fall kunden är nöjd. Hus-
entreprenören bidrar också till hustillverkarens varumärke då hans personal ekiperas 
av hustillverkaren. Hustillverkarens produkter gynnar också entreprenörens verksam-
het och kundernas uppfattning och produkterna upplevs positivt. 

11.1.2 Relationer mellan företag utifrån Moss Kanter 
Följande avsnitt baseras på Moss Kanters (1994) (Tabell 6) karaktäristika hos vad som 
benämns framgångsrika relationer. Följande Tabell 26 utgår från karaktäristika enligt 
teorin och exemplifieras genom empiri (studerade relationer mellan företagen). 
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Tabell 26 Tränätverkets relationer utifrån Moss Kanter 

Karaktäristika Sammanfattad innebörd Relation i tränätverket, exempel 
Individuell 
förträfflighet 

Båda parter kan ge ett väsen-
ligt bidrag till relationen. 

Särskilt starkt förefaller detta vara i relationerna mellan sågverket och snickeriföre-
taget och mellan snickeriföretaget och måleriet. Något svagare mellan snickeriföre-
taget och hustillverkaren, åtminstone ur snickeriförtagets perspektiv. 

Den relation där det ömsesidiga bidraget är svagt är mellan hustillverkaren och 
återförsäljaren i Dresden. Åtminstone enligt den retorik återförsäljaren använder sig 
av. Relationen mellan sågverket och timmerleverantören/mjölkbonden är också 
svag, liksom relationen mellan sågverket och hustillverkaren. 

Betydelse Relationen är kongruent med, 
och viktig för att nå respektive 
parts strategiska mål. 

Utifrån sågverkets perspektiv är relationer med privata timmerleverantörer av stor 
betydelse. Relationen mellan sågverket och snickeriföretaget är av stor betydelse för 
båda, liksom mellan snickeriföretaget och måleriet. Mindre symmetrisk betydelse i 
relationerna mellan snickeriföretag och snickerimontör samt mellan snickeriföretag 
och hustillverkare (se �ömsesidigt beroende� nedan. Hustillverkarens relation med 
återförsäljare (särskilt i Bremen) är central för båda, i mindre omfattning i Dresden 
och Stockholm. 

Ömsesidigt 
beroende 

De båda parterna behöver 
varandras resurser och förmå-
ga; en komplementaritet finns. 

Särskilt tydligt mellan sågverk och snickeriföretag och mellan snickeriföretag och 
måleriet. Mindre symmetriskt behov mellan timmerleverantörer och sågverk, snicke-
riföretag och snickerimontör respektive hustillverkare samt mellan hustillverkare och 
entreprenör respektive återförsäljare. 

Investering Parterna är redo att investera i 
relationen eller varandras 
verksamhet. 

De rent ekonomiska investeringarna i varandras verksamhet är små. Däremot finns 
mer indirekta investeringar i form av kunskap och relationer. Största ömsesidiga 
investeringsviljan bedömer jag finns mellan sågverket och snickeriföretaget samt 
mellan snickeriföretaget och snickerimontören respektive måleriet samt mellan 
hustillverkaren och återförsäljaren i Bremen. 

Information Relativt öppen kommunikation 
mellan parterna förekommer 
kring relationen för att kunna 
lösa gemensamma uppgifter. 

Öppen kommunikation förekommer i flera studerade relationer, till exempel mellan 
sågverket och snickeriföretaget och mellan snickerimontören och måleriet respektive 
snickeriföretaget. I studerade relationer finns också några exempel på där aktörer 
anser att otillräcklig öppenhet i kommunikationen finns. Ett exempel är när husent-
reprenören upplever att hustillverkaren �mörkar� kalkylunderlag vid prisberäkningar. 

Integration Att utveckla länkar och ge-
mensamma sätt att arbeta 
som får relationen att fungera 
smidigt. Bygger på breda 
kontakter och ett ömsesidigt 
lärande. 

Återigen är det relationerna mellan sågverket och snickeriföretaget samt mellan 
snickeriföretaget och snickerimontören respektive måleriet som märker ut sig. Sedan 
följer hustillverkarens relationer med entreprenör och återförsäljare. 

Institutionalise-
ring 

Relationen ges en formell 
status med definierat ansvar 
och beslutsprocesser. Översti-
ger utbyte mellan de personer 
som skapade relationen. 

Vad gäller formell status, ansvar och processer är relationerna mellan kärnföretagen 
samt snickeriföretaget och måleriet respektive snickerimontören tillsammans med 
hustillverkaren och husentreprenören respektive återförsäljare att betrakta som 
tydliga. Graden av insitituationalisering förefaller hög också mellan sågverk och 
timmerleverantörer. 

Integritet Ett beteende som skapar 
ömsesidigt förtroende mellan 
parterna bland annat genom 
att inte missbruka information. 

Integriteten upplevs som hög i samtliga relationer, med något svagare sådan avse-
ende relationen mellan hustillverkare och återförsäljare i Dresden respektive Stock-
holm. Relationen till husentreprenören har, bland annat beroende på aktuella hän-
delser, ofta hög integritet. 

 
Utifrån Moss Kanters (1994) beskrivning av framgångsrika relationer och den empiri 
som presenteras i Tabell 26 förefaller relationerna mellan sågverket och snickeriföre-
taget samt mellan snickeriföretaget och måleriet uppfylla flest karaktäristika. Mindre 
framgångsrika enligt jämförelse med refererad källa är relationerna mellan hustillver-
karen och säljaren i Dresden samt Stockholm. I fallet med hustillverkarens relation 
med säljaren i Dresden så är den emellertid viktig för hustillverkarens närvaro på den 
tyska marknaden, men åtminstone retoriskt framställd som mindre viktig av återförsäl-
jaren. Relationen mellan hustillverkaren och återförsäljaren i Stockholm är avslutad. 
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11.1.3 Relationer mellan företag utifrån nätverksansatsen 
Vid en explicit relatering av de studerade relationerna (mellan företag i nätverket) och 
nätverksansatsen finner jag övergripande att relationernas karaktär och tillhörande in-
teraktion i mångt och mycket överensstämmer med grundantaganden i ansatsen. I någ-
ra fall finns vad jag uppfattar som avvikelser vad gäller graden av symmetri mellan 
parterna (rollfördelning och makt) mellan analyserad empri och nätverksansatsen. Jag 
väljer att betona nedanstående tema här, baserat på nätverksansatsen. I övrigt hänvisas 
till tillämpningen av IMP:s interaktionsmodell och centrala tema såsom resurskopp-
lingar, aktörsbindningar och aktivitetslänkar tidigare i avhandlingen. 

Marknadens kännetecken 
Att ett begränsat antal kunder ofta svarar för en stor del av ett säljande företags av-
sättning är tydligt i relationerna som återfinns i tränätverket. Särskilt tydliga exempel 
finns i relationen mellan snickeriföretaget och måleriet, mellan snickeriföretaget och 
snickerimontören samt mellan hustillverkaren och en svensk återförsäljare. Många av 
kunderna är också att beteckna som i något avseende speciella (heterogena) med sina 
unika krav på varor, tjänster och i vissa fall produktion. Snickeriföretaget har exem-
pelvis tydligt avvikande krav jämfört med trävaruagenter i relationen till sågverket (se 
avsnitt 8.1.2). Hustillverkaren har vidare specifika krav på snickeriföretag, montör och 
återförsäljare. Hägg och Johanson (1982) beskriver bland annat heterogenitet som en 
viktig utgångspunkt i nätverksansatsen; vilket innebär att företagen inte är oberoende 
av varandra med avseende på till exempel beslut kring leverantörers utbud. 

Aktörer formar marknaden – möjligheter och begränsningar 
Att aktörer i företagens egna beteenden formar marknaden är tydligt – samtidigt är 
handlingsutrymmet inte sällan begränsat, vilket påverkar utveckling (Hägg och Johan-
son, 1982 samt Lundgren och Snehota, 1998). Detta antagande redovisas i nätverksan-
satsen och har också återfunnits empiriskt i form av till exempel att snickeriföretagets 
fortsatta fokusering av snickeriproduktion delvis är avhängt sågverkets vilja att öka sin 
förädling av produkter. Vidare är också sågverkets vilja att producera mer sågat virke 
av vissa dimensioner och kvaliteter avhängt den avverknings- och leveransvilja som 
finns hos regionala timmerleverantörer. Detta påverkar förstås också de förväntningar 
hustillverkaren kan ha på de produkter som levereras från snickeriföretaget och som de 
i sin tur kan erbjuda sina återförsäljare och som kan nå husköparen. Andra företags 
och dessas aktörers vilja och incitament för att förändras, påverkar i högsta grad ett 
enskilt företags handlingsutrymme och dess möjligheter att utvecklas. 

Långtgående specialisering 
Flera av de studerade företagen har långtgående specialisering, vilket är centralt i nät-
verksansatsen (se till exempel Hägg och Johanson, 1982 samt Lundgren och Snehota, 
1998). Snickeriföretaget med sin fokusering av kärnverksamhet och nischproduktion 
av snickerier, måleriet med sin vattenbaserade ytbehandling särskilt anpassad till 
snickeriföretaget och snickerimontören med sin specialkompetens för att sätta samman 
och montera vissa typer av snickerier. Vidare har hustillverkaren en specialisering i 
sina produkter anpassade till kundkrav och sitt ansvar endast för husbyggsatsen (nor-
malt ej entreprenad), viss egen försäljning, husentreprenören (koordinering av exem-
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pelvis sammansättning och entreprenad) samt husåterförsäljaren (inriktad på försälj-
ning i en viss region). Sågverket har en lägre grad av specialisering då en del av deras 
produktion är av bulkkaraktär – i övrigt är de i relationen till snickeriföretaget och yt-
terligare en kund att anse som långt framme vad gäller specialisering. Att specialise-
ring ökar behovet av vissa leverantörers varor är tydligt exempelvis i fallet snickerifö-
retaget (bland annat råmaterial med vissa egenskaper och lagerhållning efterfrågas) 
samt hustillverkaren (snickeriprodukter med vissa egenskaper och en flexibilitet i leve-
ranskapacitet tillsammans med höga krav på precision). 
Specialisering kan ses som ett led i att finna ändamålsenliga kombinationer av resurser 
(se till exempel Lundgren, 1992) hos de olika företagen. 

Karaktäristika hos relationer 
De karaktäristiska drag hos affärsrelationer som lyfts fram från nätverksansatsen (se 
till exempel Håkansson och Snehota, 1995, s. 6 ff.) är i huvudsak väl överensstäm-
mande med det studerade tränätverket – några karaktäristika presenteras nedan. 

Långvariga relationer – en kontinuitet 
Flertalet studerade relationer i tränätverket är långvariga, som de karaktäriseras av nät-
verksansatsen (se till exempel Axelsson, 1996b). Båda parterna är aktiva i relationen – 
om än med varierande tyngd och intensitet. Ofta förefaller det också vara just interak-
tion och inte agerande och reagerande. Här upplever jag dock att empirin och särskilt 
relationerna mellan snickeriföretaget och sågverket, snickeriföretaget och måleriet 
samt snickerimontören innehåller mer av agerande (påverkan) från den snickeriföreta-
get i varje relation och reagerande (anpassning) från de senare sågverket, måleriet och 
snickerimontören, än vad som redovisas kring symmetri och ”lika aktivitet” (ibid.). 
Nätverksansatsen betonar att enskilda transaktioner eller utbytesrelationer formas ge-
nom interaktion mellan parter över tiden, vilket tydligt identifierats i studerad empiri. 

Komplexitet 
I likhet med relationsmarknadsföring (se till exempel Gummesson, 1995 om den 
månghövdade kunden och leverantören) betonas inom nätverksansatsen att relationer 
är komplexa. Komplexiteten visar sig bland annat i antalet, typer och kontaktmönster 
personer har i relationer. Påtagliga exempel på detta finns i samtliga tre kärnföretags 
interaktion och kommunikation med andra parter i nätverket. Komplexiteten gäller 
också den koordination som explicit eller implicit utövas mellan parterna i nätverket. 

Rollfördelning mellan köpare och säljare 
Enligt nätverksansatsen som den beskrivs av Axelsson (1996b) och Håkansson och 
Snehota (1995) är rollfördelningen mellan köpare och säljare relativt symmetrisk. Det-
ta är fallet i relationen mellan snickeriföretaget och hustillverkaren. I övriga relationer 
finner jag dock en tyngdpunkt på snickeriföretaget (i relation med måleri, snickeri-
montör och delvis sågverk) respektive sågverket (i relation med timmerleverantörer); 
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vilket gör att jag kan klassificera dem som mindre symmetriska än vad jag uppfattar 
nätverksansatsen i allmänhet menar att relationer mellan företag är220. 

Makt- och beroendeförhållande mellan köpare och säljare 
Även beroendeförhållandet mellan köpare och säljare beskrivs vara relativt symmet-
riskt enligt nätverksansatsen. För denna punkt vill jag likt stycket ovan och för samma 
relationer som punkten ovan, se mindre symmetriska relationer än vad som förefaller 
avses i nätverksansatsen. De koordinerande handlingar som utförs från snickeriföreta-
get gentemot främst måleriet och snickerimontören är exempel på asymmetri. 

Låg grad av formalisering 
Relationerna i tränätverket påvisar en låg grad av formalisering; skriftliga kontrakt 
finns i vissa relationer men har ofta en underordnad roll. De formella kontrakten är 
ofta vad respondenterna benämner som ”inte aktuella” och ”bör ses över”221. 

Interaktionsprocessers karaktäristika 
Ett antal karaktäristika avseende interaktionsprocesser inom relationer betonas också 
av nätverksansatsen. Dessa relateras till studerad empiri nedan. 

Aktiv anpassning och koordination 
Enligt nätverksansatsen sker ofta en aktiv anpassning till, och koordination av andra 
företags rutiner inom relationer (se till exempel Elg och Johansson, 1992 samt Hägg 
och Johanson, 1982). Detta kan också ses som en del i att marknaden kännetecknas av 
heterogenitet – varje relation är speciell, liksom den aktiva anpassningen och koordi-
nation som kan ske mellan parterna. Givet ett heterogenitetsantagande kan jag identifi-
era en tydlig påverkan av utbudet för insatsfaktorer i relationen mellan snickeriföreta-
get och sågverket (där företrädare för snickeriföretaget påverkar utbudet av sågat vir-
ke, exaktkapat-, nedtorkat och limmat dylikt). Snickeriföretaget påverkar samtidigt 
utbudet av produkter med dessa komponenter genom att liera sig med snickerimontö-
ren. En aktiv anpassning till sågverkets utbud sker parallellt med detta, eftersom viss 
tillgång på råvara är utanför parternas kontroll (väderbundna händelser etc.). 

Aktiv anpassning och kompetens i interaktion och relation 
Att kontakten med andra företag kan innebära en successiv anpassning och utveckling 
av intern verksamhet är uppenbart i fallet måleri och snickerimontör vilka tätt följt 
snickeriföretaget i deras expansion. Detsamma gäller också sågverkets anpassning och 
utveckling av verksamhet för att tillgodose snickeriföretagets krav. Här handlar det 
både om aktiv anpassning och koordinering, vilket kommenterats ovan. Relationens 
del i den egna kompetensen (se Hägg och Johanson, 1982) (den organisatoriska för-
mågan) är också tydlig i ett flertal fall i det studerade tränätverket: 
Timmerleverantörer är beroende av sågverkets kompetens vid utförande av skogstjäns-
ter och ekonomifrågor. 
                                              
220 Enligt Elg och Johanssons (1992) terminologi finns en asymmetrisk anpassning mellan till exempel måleriet respektive 
snickerimontören och snickeriföretaget (de två förstnämnda har som leverantörer ett högt beroende av snickeriföretaget som 
kund) (se Figur 6). 
221 Regler och överenskommelser som Elg och Johansson (1992) nämner som en koordinationstyp i relationer (avsnitt 4.4.1) 
finns därmed mer i form av överenskommelser i betydelser ”handskakningar”, än i formella kontrakt och regler. 
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Sågverket är beroende av externa skogsentreprenörers förmåga att utföra skogstjänster 
så att de själva kan vara en attraktiv kund och leverantör. Sågverket är samtidigt bero-
ende av snickeriföretagets kompetens vad gäller vidare förädling av produkter (kun-
skap om nödvändiga maskiner, processen att exaktkapa virke och limning). 
Snickeriföretagets samlade förmåga är beroende av den kompetens sågverket har vad 
gäller råvarans beskaffenhet och förädling, måleriets kompetens att ytbehandla och 
montörens kompetens avseende sammansättning och montering av snickerier. Kun-
dens kompetens att använda produkten påverkar också brukssituationen. 
Hustillverkaren är beroende av husentreprenörens förmåga att koordinera entreprena-
der för att få ett färdigt hus. Likaså måste huset säljas till en kund, varför återförsälja-
res kompetens att sälja hus är centralt. 
Anpassningsprocesser är intressanta av tre skäl: de stärker bindningar mellan företag, 
gör relationer uthärdliga och indikerar att det finns utrymme för förbättringar inom 
relationer (Johanson och Mattsson, 1987). Anpassningar kan gälla produkter, produk-
tion och rutiner. Ser jag till exempel till måleriets anpassning av sina produkter (ytbe-
handling enligt önskemål från snickeriföretaget), sin produktion (produktionsvolym 
och –takt) följer måleriet snickeriföretaget; produktion åt andra kunder sker på kvälls-
tid i mån av tid) samt rutiner (produktionsplanering följer snickeriföretaget). 
Bindningarna mellan företagen har stärkts genom anpassning avseende till exempel 
sågverkets investeringar i produktionsutrustning och rutiner för att passa snickeriföre-
tagets efterfrågan av produkter. Att missnöje hanteras inom relationer (relationens ut-
härdlighet) är också tydligt vad gäller relationer mellan samtliga kärnföretag. Rekla-
mationer hanteras därmed genom vad Hirschman (1970) kallar för loyalty och voice. 
Den ömsesidiga kunskap om varandras verksamhet (förutsättningar, villkor etc.) som 
är en viktig del i en ömsesidig orientering mellan företag på en industriell marknad 
enligt Johanson och Mattsson (1987) anser jag vara hög mellan kärnföretagen inom det 
studerade tränätverket. Hustillverkaren meddelar sitt långsiktiga produktbehov till 
snickeriföretaget för att dessa skall kunna ha en produktionsberedskap när väl avrop 
kommer till dem; detta för att personer vid hustillverkaren känner till snickeriföreta-
gets höga orderingång och samtidigt önskar leveranser i tid. Snickeriföretaget har 
mycket god kännedom om måleriets och snickerimontörens kapacitet och kunnande 
eftersom de till stor del planerar deras verksamhet också. För att dessa aktörer skall 
kunna försörja snickeriföretaget med efterfrågade produkter har snickeriföretaget 
hjälpt aktörerna att expandera. Snickeriföretaget har därmed aktivt påverkat utbudet på 
insatsfaktorer (se till exempel Hägg och Johanson, 1982). Den ömsesidiga kunskap 
som beskrivs här är sällan nedtecknad, utan är mer subtil, baserad på personers upple-
velse av situationer utvecklad under längre tid (se Johanson och Mattsson, 1982). 

Socialt utbyte 
I de relationer som studerats mellan aktörer i tränätverket har flertalet existerat under 
en längre tid (se också nedan). En gemensam historia refereras exempelvis ofta i inter-
vjuer med personer som agerar timmerleverantörer, sågverk, snickeriföretag, måleri, 
snickerimontör, husentreprenör och hustillverkare. Det sociala utbytet är ofta omfat-
tande, även om aktörerna vanligen inte träffas privat. Timmerleverantörer har exem-
pelvis haft relationer med flera generationer inom ägarfamiljen för sågverket liksom 



Kapitel 11 

274 

snickeriföretaget haft med sågverket. En, med tiden tilltagande, förtrogenhet med var-
andras styrkor och svagheter som personer finns och uppstår genom kommunikation. 
Hur väl man känt varandra ställs på sin spets först när en person slutar vid ett företag; 
exempelvis en produktionsansvarig person vid sågverket. Detta påverkade relationen 
till inköparen på snickeriföretaget och intuitionen om vad som skulle produceras var 
inte lika uppenbar längre. Liknande exempel finns också vad gäller byte av konstruk-
törer hos hustillverkaren. Se Hägg och Johanson (1982) om socialt utbyte. 

Stabilitet och förändring 
Det nät av relationer vilka utgör industriella marknader som i sig är stabila (köptrohet, 
tidsdimension), men ändå i förändring överensstämmer också på flera punkter, se av-
snitt 11.2 för ett vidare resonemang kring dynamik och förändring i nätverk. 

Samarbete och konflikt 
Att både samarbete och konflikt existerar inom en och samma relation är särskilt tyd-
ligt i relationen mellan hustillverkaren och husentreprenören. Episoder av konflikt 
finns också i samarbetet mellan sågverket och snickeriföretaget; en samförstånds- och 
affärsinriktad interaktion dominerar dock i relationen. Samtliga studerade relationer 
har inslag av samarbete och konflikt, med variationer över tiden och i tyngdpunkt. 
Konflikt exempelvis om råvarans kvalitet mellan sågverket och snickeriföretaget före-
faller också ha, vilket Håkansson och Snehota (1995, s. 9) beskriver, vitaliserat rela-
tionen och utvecklat den. 

Rutinisering 
Flera studerade relationer visar att institutionaliserade mönster växt fram genom inter-
aktion mellan aktörer. Detta snarare än explicit design av arbetssätt och rutiner. I 
kommunikationen mellan sågverket och snickeriföretaget finns insitutionaliserade 
mönster för exponering av utbud och beställning. Institutionaliserade mönster fram-
växta över tid kan vid interaktion vara svårt att skapa sig en mening om för nya aktö-
rer. Exempel på detta finns i relationen mellan säljaren och hustillverkare, där mer ex-
plicita och artikulerade kommunikationsmönster efterlyses. Rutiner är viktiga för att 
kunna ägna tid åt problemlösning och annan reflektion. 

11.2 Dynamik i tränätverket 
Det studerade tränätverket är trots, eller tack vare, sina långsiktiga relationer, dyna-
miskt med avseende på förflyttningen av olika aktiviteter, resurser och kompetens mel-
lan aktörer. Förändring förefaller vara ett naturligt tillstånd och en förutsättning för 
viss förändring, vilket betonas av Easton (1992), Gadde och Håkansson (1992), Ham-
markvist et al. (1982) samt Mattsson och Hultén, (1994). Samtidigt som nätverket är 
dynamiskt kan det, i parallell med som Johanson och Mattsson (1987) uttrycker det, 
betraktas som stabilt. Dynamiken kommer ofta till uttryck i interaktionen och utföran-
det av enskilda transaktioner (till exempel i effektiviseringen av en beställning från 
snickeriföretaget till sågverket) men utförs inom ramen för en stabil relation. 
I Figur 20 visas dynamik med avseende på bland annat aktivitetsmönster (vem som 
utför olika aktiviteter över tiden och dess beroenden) och resurskonstellationer (bland 
annat avseende kompetens) i tränätverket. Se också Håkansson och Snehota (1995). 
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Figur 20 Dynamik/omkonfiguration i tränätverket 

Figur 20 (och de fylligare pilarna med ordningstal) visar olika förflyttningar av aktivi-
teter från vissa juridiska enheter och personer till andra. Dessa förflyttningar består av: 
(1) Utförande av skogstjänster (exempelvis plantering, röjning och gallring) förflyttas 

från timmerleverantörer till studerat sågverk. Kompetens för utförande flyttas från 
skogsägare till externa skogsentreprenörer (i regi av sågverket) och sågverket. 

(2) Utförande av sortering, kapning, torkning, lagerhållning och eventuellt också lim-
ning förflyttas från snickeriföretag (möjligen också andra leverantörers utförande i 
framtiden) till sågverket. Snickeriföretaget bidrar med kunskap för att sågverket 
skall kunna utföra nämna aktiviteter. 

(3) Montering av snickeridetaljer ombesörjs av snickeriföretaget, inte av hustillverka-
ren. Kunskap om montering finns hos snickerimontören som agerar för snickerifö-
retagets räkning vid byggplats. 

(4) Ytbehandling/målning av ett från snickeriföretaget juridiskt fristående företag. 
Kunskap om ytbehandling var en trång resurs hos snickeriföretaget, vilket gjorde 
att man valde en extern (mer kompetent) utförare för detta. 

(5) Sammansättning (i fabrik) och montering (på byggplats) av snickeridetaljer utförs 
av en fristående snickerimontör. Kan i det sistnämnda fallet också ses som en om-
fördelning av kunskap och utförande av arbete från husentreprenör (eller kund om 
så är fallet) till snickerimontör. 

(6) Kalkylering av priser och detaljspecifikation av hus från säljare till hustillverkare. 
Viss kalkylering och specifikation görs av säljare idag – hustillverkaren vill utföra 
detta i större utsträckning. 
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(7) Kundens (brukarens) specifikation av hus via hustillverkarens hemsida på Internet. 
Baseras på urval av standardiserade komponenter för att få en upplevt unik pro-
dukt. en framtida idé och önskvärd allokering av arbete. 

Förflyttningarna kan vara resultat av både att välja anpassning (till exempel att följa ett 
marknadsbehov) och utöva påverkan (till exempel att stimulera utbud eller efterfrågan) 
till eller från aktörer i nätverket. 

11.2.1 Endogena och exogena faktorer vid förändring i nätverk 
Två typer av förändringar diskuteras av Håkansson och Snehota (1995, s. 271 f.) ut-
ifrån förändringsfaktorer som kallas endogena och exogena. Dessa kan exemplifieras i 
studerad empiri enligt nedan. Endogena faktorer utgår från att kollektiva aktörer (före-
tag) i nätverk initierar förändring i en relation, vilket i det studerade nätverket kan vara 
när snickeriföretaget agerar för att sågverket skall öka förädlingsgrad i produkter eller 
när måleriet ökar sin produktionskapacitet genom nyinvestering i måleriutrustning. 
Exogena faktorer är till exempel förändringar i generella ekonomiska villkor såsom 
social, teknisk (till exempel nya tekniska lösningar) och kulturell utveckling som ska-
par nya grundförutsättningar (ibid., s. 270). Håkansson och Snehota (1995, s. 273) 
nämner också att dynamik/förändring i nätverk påverkas av entreprenörers handlingar 
(jämför imaginära organisationer i avsnitt 11.3). Delägaren i snickeriföretaget som 
också är inköpare och produktionsansvarig är en tydlig entreprenör i studerat nätverk. 
Förändringarna ovan kan vara endogena för en annan aktör i nätverket. 
Viktigt är att förändring i nätverk både kan orsakas av endogena och exogena faktorer 
(ibid.) samt att förändring betraktas som evolutionär. En sådan förändring som identi-
fierats i tränätverket är måleriets investering i en miljöanpassad produktionsutrustning. 
Denna förändring initierades av ändrade lagkrav (en exogen faktor) och snickeriföre-
tagets krav på högre tillverkningskapacitet och god kvalitet (endogen faktor). En en-
dogen förändringsfaktor kan därmed följa på en exogen dylik då aktörer anpassar sig 
till nya villkor för företagande. Ett sådant exempel från studerat nätverk kan vara det 
faktum att allt fler skogsägare inte är bosatta vid sin skogsfastighet och heller inte öns-
kar vara aktiva i sin skog på grund av att de har en annan huvudsyssla. I och med den-
na exogena faktor öppnar sig en marknadsmöjlighet för sågverket att erbjuda dessa 
skogsägare tjänster samtidigt som de kan öka sannolikheten att erhålla dessa kunder 
som leverantörer av timmerråvara. Förändringar (endogena faktorer) vidtas av sågver-
ket för att kunna erbjuda dessa tjänster bland annat genom att förändra sina aktiviteter 
för marknadsföring och sina relationer till externa skogsentreprenörer som skall utföra 
skogstjänsterna åt sågverket. 
I nätverket har också förändring i relationer (aktivitetslänkar, resurskopplingar och 
aktörsbindningar) uppkommit som modifierar desamma genom att aktörerna tillsam-
mans upptäcker och experimenterar med bättre lösningar (Håkansson och Snehota, 
1995, s. 284) till exempel avseende sin vardagliga interaktion. Jag ser den enkla men 
effektiva kommunikationen mellan snickeriföretaget och sågverket som ett exempel på 
interaktion som förfinats genom åren eftersom aktörer sökt enklare och mer effektiva 
lösningar. Detta gemensamma sökande efter bättre lösningar fortsätter som tidigare 
nämnts genom diskussioner kring ett ändamålsenligt IT-system. 
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11.2.2 Omfördelning av aktiviteter i nätverket 
Vissa rörelser (omfördelning av aktiviteter) i tränätverket kan kallas för outsourcing 
(se till exempel Axelsson, 1998; Castells, 1998). I Figur 20 är till exempel förflytt-
ningen av utförande av skogsnära arbete från skogsägare till sågverk (som i sin tur lå-
ter externa entreprenörer utföra arbetet) (1) att likna vid outsourcing. Snickeriföreta-
gets inköp av produkter med högre förädlingsgrad kan ses som en outsourcing av akti-
viteter de själva tidigare utfört till sågverket (2). Detta gäller också utförandet av ytbe-
handling som övergått till måleriet (4) samt sammansättningen av produkter i fabriken 
som förflyttats till snickerimontörens firma (5) – allt detta för att snickeriföretaget av-
ser att ägna sig åt det de definierar som kärnverksamhet. 

11.2.3 Aktörers position i nätverket 
Axelsson (1996b, s. 224) samt Elg och Johansson (1992) presenterar ett antal viktiga 
punkter för att bedöma olika aktörers relativa positioner i ett nätverk. Centralitet och 
hierarki är två faktorer för att bedöma positioner (se avsnitt 5.4.3) 
Inom tränätverket har sågverket, åtminstone för timmerleverantörer och skogsentre-
prenörer en viss centralitet. Jag uppfattar emellertid att den kan bli tydligare med en 
bättre förmåga att organisera skogstjänster, vilket kan skapa en naturlig träffpunkt. 
Centraliteten gentemot snickeriföretaget kan stärkas vid en ökad satsning på produkter 
anpassade till specifika kunders behov. Den hierarkiska dimensionen följer sannolikt 
resonemanget kring centralitet för sågverkets vidkommande. 
Snickeriföretaget har en position med hög centralitet (en ”spindel i nätet” och en träff-
punkt/nod i nätverket för flera aktörer). Snickeriföretagets position är mer central för 
sågverket, måleriet och snickerimontören än för hustillverkaren. I analysen av koordi-
nerande handlingar med inter-organisatorisk riktning är också snickeriföretaget place-
rat högt vad gäller hierarki – särskilt gentemot måleriet, snickerimontören och sågver-
ket; inte lika tydligt gentemot hustillverkaren. 
Hustillverkaren har en central position i förhållande till husentreprenör, säljare, åter-
försäljare och huskunder. De är en nod för husbyggande. Centralitet gentemot övriga 
delar av nätverket är inte så hög. Hustillverkarens hierarkiska position är svagare gent-
emot de aktörer som finns närmast avsättningsmarknaden. Återförsäljarna har stora 
möjligheter, liksom husentreprenören, att påverka utfallet i hustillverkarens rörelse. 
För ytterligare exempel från empiri hänvisas till analys av respektive relation. 

11.3 Aktörer i tränätverket som en imaginär organisation 
I nedanstående avsnitt tillämpas centrala resonemang och begrepp från perspektivet 
imaginära organisationer (se avsnitt 5.5) på de studerade kärnföretagen och dess omgi-
vande aktörer inom tränätverket. 
Jag väljer nedan att betrakta vart och ett av företagen och dess omgivning som imagi-
nära organisationer för att se vilka olika bilder som framträder. 

11.3.1 Sågverket som ledarföretag, imaginatör 
Det studerade sågverket har vissa likheter med vad som beskrivs vara en imaginär or-
ganisation (se Figur 21). Betydelsefulla aktörer och resurser (privata skogsentreprenö-



Kapitel 11 

278 

rer, skogsägare, agenter och det studerade snickeriföretaget) återfinns både innanför 
och utanför företagets juridiska gräns. Dessa aktörer bidrar med resurser, till exempel: 
kunskap om skogsbruk och regionala/lokala förutsättningar, skogsmaskiner (skogsent-
reprenörer), skogsägare (rotposter, avverkningsuppdrag eller avverkat timmer), kun-
skap om och kontakter med utländska kunder (agenter) samt kunskap om förädling och 
användning av sågade trävaror (studerat snickeriföretag). 

 

Figur 21 Sågverket som en ledare av ett imaginärt system222 

Sågverket har emellertid inte den tydliga ledarroll Hedberg et al. (1994) vill tilldela en 
imaginatör – framförallt inte avseende relationer till större skogsbolag och vid försälj-
ning på export. Sågverket är trängda av det generella läget både på råvaru- och avsätt-
ningsmarknad vilket begränsar deras handlingsutrymme. Vad som ändå talar för att 
deras handlingsutrymme potentiellt sett kan öka är satsningar på en koordinerande roll 
vad avser utförandet av skogstjänster (med hjälp av externa skogsentreprenörer) och 
erbjudande av dessa till privata skogsägare samt en investering och satsning på ökad 
förädling av produkter (en annan produktmix). Att satsa på mindre, privata och regio-
nala leverantörer hellre än större skogsbolag som partnerföretag (medproducenter) och 
etablera ett ömsesidigt förtroende i relationerna torde också öka möjligheten att bedri-
va framgångsrik verksamhet. 
Vidare saknar sågverket kontroll över en del av leverans- och betalningssystemet samt 
kundkommunikation (brukare) företrädesvis med kunder på exportmarknaden. Här 
finns inte sällan starka, lokalt förankrade agenter som mellanhänder till en kundbas på 
exportmarknaden. Personal- och affärsidé samt en stark förenande kultur, vilket också 
betonas som centralt inom perspektivet imaginära organisationer existerar i den expli-
cita form som Hedberg et al. (1994) beskriver. Kärnan i det egna företaget har dock 
lokala organiseringsteorier (se Hellgren och Löwstedt, 1997) och ett för flera gemen-
samt språkbruk bland annat baserade på kollektiv värdegemenskap (i huvudsak inom 
de juridiska gränserna och koncentrerat till ägarfamiljen). 

                                              
222 Denna och följande beskrivningar av kärnföretag som ledare av imaginära system utgår från en grundmodell av Hedberg 
et al. (1994, s. 19). Se också Figur 10 i avsnitt 5.5. 
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Den ägarförändring som ägt rum har reducerat sågverkets trängda position och innebu-
rit en säkrare tillgång på råvara, en starkare finansiell bas samt tillgång till en större 
inhemsk kundbas. Redan under intervjuer med sågverkets VD under hösten 1998 ut-
pekades en bättre råvarutillgång och en starkare finansiell bas som två kärnfrågor för 
framtida överlevnad – något som i samband med fusionen förbättrats. En koncentra-
tion har också skett genom sågning av specifika träslag vid de två produktionsenheter-
na; något som kan ses som en ökad fokusering av kärnkompetens. 

11.3.2 Snickeriföretaget som ledarföretag, imaginatör 
Snickeriföretaget och främst en av delägarna (agerande som bland annat inköpare och 
produktionschef) påvisar tydliga likheter med vad Hedberg et al. (1994) beskriver som 
imaginatör och imaginär organisation (se Figur 22). 

 

Figur 22 Snickeriföretaget som en ledare av ett imaginärt system 

En stark imaginatör, inspirerande, utmanande och samtidigt ödmjuk och innehavare av 
visioner om en helhet överstigande den egna juridiska gränsen finns. Exempel på detta 
är bland annat etableringsstöd åt partnerföretagen måleriet och snickerimontören samt 
bidragen till process och produktutveckling till studerat sågverk. Måleriet som utför 
ytbehandling har vuxit tillsammans med snickeriföretaget och finns, vilket tidigare 
nämnts, inom snickeriföretagets egna lokaler. Här diskuteras också IT-lösningar för att 
stödja kommunikation och koordination med måleriet; vilket kan ses som en delning 
av en informationsteknisk infrastruktur (se Hedberg et al., 1994). Snickerimontören 
utför också arbete i form av sammansättning (i snickeriet egna lokaler) eller montering 
av produkter vid byggplats. Påverkan på köpande företag (bland annat hustillverkaren) 
och dennes utbud återfinns också. En vision om att erbjuda husköparen en totalaffär 
med den egna produkten som en kvalitetssäkrad, specialanpassad och monterad del i 
en helhet finns tydligt. Imaginatören arbetar också tydligt med att engagera personer i 
hela den imaginära organisationen för att bidra till en god total affär; en del i att skapa 
en imaginär kultur. Han ser organisationen som ett bygge som inte blir färdigt. 
Företagen har vidare vad Hedberg et al. (1994) beskriver som en gynnsam kvot mellan 
antalet engagerade och antalet anställda, vilket är typiskt för imaginära organisationer. 
Påtagliga värden finns utanför den egna juridiska enheten. Processer såsom exaktkap-
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ning, limning och annan bearbetning av trä, liksom ytbehandling finns hos partnerföre-
tag. Centrala aktörer och tillhörande resurser utanför den egna enheten är därmed 
bland annat sågverk (produkter med anpassad förädlingsgrad), ytbehandling (produk-
tionsutrustning och kunnande om ytbehandling) samt snickerimontören (produktkän-
nedom, kunskap om sammansättning och montering). 
Snickeriföretaget har under en period av volymökning koncentrerat sig på sin kärn-
kompetens (snickeri) och låtit partnerföretag ta en aktiv del i ett värdeskapande. Aktivt 
eget ifrågasättande av den aktuella kärnkompetensen förekommer. 
Den delning av infrastrukturer Hedberg et al. (1994) uttrycker som en viktig aktivitet i 
imaginära organisationer återfinns i studerad organisation. Vad gäller den fysiska 
strukturen så delas lokaler för snickeri, ytbehandling och sammansättning av produk-
ter. Snickerimontörens fordon används inte bara till att transportera montörer till 
byggplats, utan produkter transporteras vid samma tillfälle. Informationsteknik kan 
också ses som en del av infrastrukturen. 
Kontroll över leverans- och betalsystem finns både vad gäller den svenska och tyska 
marknaden. Den tyska marknaden har emellertid ett antal agenter som mellanhänder 
som komplement till direktförsäljning. 
Användning av informationsteknik för att underlätta och utveckla bedrivandet av en 
imaginär organisation är påbörjat i snickeriföretaget. Bland annat avser ledningen för 
snickeriföretaget att få en eller flera kunder att använda samma CAD-system för att 
underlätta och förbättra kvaliteten i kommunikationen. Vidare diskuteras att i högre 
utsträckning använda Internet för kommunikation med kunder (formulär för kund- och 
orderinformation finns på företagets hemsida, men kan vidareutvecklas). 
En gemensam affärs- och personalidé återfinner jag inte i den utsträckning Hedberg et 
al. (1994) betonar. 

11.3.3 Hustillverkaren som ledarföretag, imaginatör 
Hustillverkaren och dess ledning (VD och vVD/exportchef) samt konstruktörer agerar 
delvis likt vad Hedberg et al. (1994) beskriver som imaginatör och imaginär organisa-
tion. Emellertid uppfattar jag att det finns en uppenbar tvekan från ledningen och i fö-
retagets strategi avseende det erbjudande företaget skall stå för. De önskar inte till ful-
lo ta rollen som imaginatör för en totallösning till huskunder på den svenska markna-
den, utan endast förmedla uppdrag till en husentreprenör (som de har mer eller mindre 
kontakt med). De kan därför sägas ha ett kluvet förhållande till entreprenörer – både 
vill och inte vill hantera totalerbjudanden till marknaden. Kundens uppfattning om 
totalsituationen är mycket beroende av hur aktörer utanför hustillverkarens organisato-
riska domän agerar. Hustillverkaren ser sig som tvungna att agera i de fall som hus-
kunden upplever problem, till exempel med en entreprenad som egentligen inte ingår i 
hustillverkarens åtagande. 
Hustillverkarens medvetna arbete med att skapa ett attraktivt varumärke och en tillta-
lande affärsidé påvisar likheter med det Hedberg et al. (1994) betonar för imaginära 
organisationer. Varumärket exponeras flitigt via Internet och engagerade aktörer. Vad 
gäller den studerade husentreprenören så uppfattas han, och ibland återförsäljare, som 
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ett med hustillverkaren vilket överensstämmer med det typiska draget i imaginära or-
ganisationer att systemet engagerar fler aktörer än anställda. Se Figur 23. 
Detta resonemang gäller den svenska marknaden. Vid export har hustillverkaren fler 
skillnader med ett imaginärt system, än likheter – där uppfattar jag snarare att återför-
säljare (till exempel den studerade i Dresden) agerar imaginatörer med sin kontakt med 
kundbasen i Tyskland, kontroll över betalsystemet och kundkommunikationen. Varu-
märket är ofta relaterat till återförsäljaren, agenten, vad gäller exportmarknader. Hus-
tillverkaren är där endast en mer anonym ”underleverantör av svenska trähus”. 

 

Figur 23 Hustillverkaren som en ledare av ett imaginärt system 

I Figur 23 visas också att hustillverkaren har vad jag kallar för dubbel kompetens. Med 
det menas att deras agerande på svenska respektive exportmarknader är relativt olika. 
På den svenska marknaden säljs välutrustade hus med hög specialisering under eget 
varumärke, via egna eller andra återförsäljare. Vid export är, som nämnts ovan, varu-
märket ofta anonymt, husen har ett lägre leveransinnehåll och återförsäljarna (agenter-
na) är starkare (kan representera flera tillverkare. Affärsidén och kärnkompetensen 
anser jag därför inte vara lika klar som Hedberg et al. (1994) argumenterar för. 
Företaget har också en ambition att organisera återförsäljarledet dels genom sitt varu-
märke och genom att arrangera så kallade säljkonferenser. Denna ambition finns både 
för den svenska och utländska marknaden. Detta kan ses som ett sätt att knyta samman 
resurser och kompetenser (Markgren, 2000). Med bland partnerföretag finns också 
externa arkitekter företaget anlitar vid behov. Dessa har inte behandlats inom ramen 
för studien. En intressant flexibilitet i systemet är att hustillverkaren både köper och 
säljer produktionskapacitet beroende på orderingång, säsong och konjunkturläge. 
Hustillverkaren har en ökande användning av IT-system för att koordinera verksamhet 
i nätverket. Detta gäller exempelvis kommunikation av erbjudanden (hemsida på In-
ternet) och förhandling i husaffärer via e-post. Detta kan ses som ett exempel på det 
sätt som IT-system kan stödja kommunikation och koordination i distribuerade system 
enligt Hedberg et al. (1994). 
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Del IV Empiri och analys – 
verkstadsnätverket 

 

Introduktion till del IV 
Avhandlingens del IV innehåller den andra av de två empiriska studierna; verkstads-
nätverket. I denna del ingår en introduktion till nätverket (kapitel 12), en beskrivning 
och analys av kärnföretaget i nätverket, verkstadsföretaget (kapitel 13), analys av 
kärnföretaget och ett antal medproducenter (kunder och leverantörer) i kapitel 14. 
Dispositionen av del IV följer principiellt del III i avhandlingen, men verkstadsnätver-
ket är mindre omfattande och ett kompletterande nätverk. 
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12 Introduktion till verkstadsnätverket 
Kapitel 12 innehåller en introduktion till den studerade grupp av företag som kallas 
verkstadsnätverket. Introduktionen syftar till att presentera information om aktörernas 
verksamhet och förutsättningar inför kommande analys i kapitel 13 och 14. Viss in-
formation om företagens relationer till varandra presenteras också. Aktörerna delas in 
i kärnföretag och medproducenter. I kategorin medproducenter ingår också kunder. 
Verkstadsnätverket är, relativt tränätverket, att betrakta mer som ett kompletterande 
fall av referenskaraktär för att erhålla en variation i bland annat bransch, företags-
storlek, hierarki och centralitet avseende nätverk. Fallet har inte den longitudinella 
prägel, det djup och omfattning studien av tränätverket har, enligt presentationen av 
forskningsansats som återfinns i kapitel 2 och 3. 

12.1 Verkstadsnätverket – en inledande översikt 
Vad jag valt att kalla verkstadsnätverket omfattar ett antal aktörer inom ett organisato-
riskt nätverk. Vilket jag tidigare beskrivit i avsnitt 1.5.2 har dessa aktörer studerats 
inom ramen för det av IVF ledda NISAM-projektet. Figur 24 visar en översikt av trä-
nätverket så som det betraktas i föreliggande studie. Observera att aktörernas lodräta 
position i nätverket inte motsvaras av dess hierarkiska ställning eller liknande. 

 

Figur 24 Verkstadsnätverket – ingående studerade aktörer 

De aktörer som ingår i studerat nätverk (Figur 24) representerar allt från små-, medel-
stora till större företag. Pilarna betecknar vilka aktörer som har någon typ av affärsre-
lation till varandra. Studien utgår från verkstadsföretaget och dess relationer. Relatio-
nerna mellan plastleverantören och bearbetningsföretaget samt mellan verkstadsföre-
tagets kunder filtertillverkaren och mekanikföretaget är därmed inte studerade. 
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12.2 Presentation av kärnföretag i verkstadsnätverket 
Verkstadsnätverket innehåller endast ett kärnföretag, verkstadsföretaget, som analyse-
ras i kapitel 13. Kort bakgrundsinformation till analysen följer i avsnitt 12.2.1 nedan. 

12.2.1 Presentation av verkstadsföretaget 
Verkstadsföretaget har sitt ursprung i en större, anrik, industriell koncern. Från att ha 
varit ett projekt inom koncernen, till att ha blivit en operativ enhet under 1970-talet 
och sedan ett fristående bolag med nya ägare under slutet av 1990-talet, har tillväxt-
kurvan varit brant. Det faktum att verkstadsföretaget vuxit inom och delvis i frontlin-
jen för en större koncern har stor betydelse för förutsättningarna för deras verksamhet, 
sättet att organisera sig, samverka med partners, val av IT-system etc. Framväxten 
kommer därför ägnas relativt stor uppmärksamhet i kapitel 13. Verkstadsföretaget är 
en global leverantör av produktionsutrustning och har ett flertal kunder inom olika 
branscher, såsom verkstadsindustri, elektronik, livsmedel, läkemedel och kemi. 
Verkstadsföretaget, som nu i egen kraft är en koncern, omsatte under 2000 knappt en 
miljard kronor fördelat på drygt 400 anställda. Redan förhållandet mellan årsomsätt-
ning och antalet anställda avslöjar en del om företaget; detta är inget ordinärt verk-
stadsföretag. Outsourcing har redan från tillvaron som enhet inom den större industri-
ella koncernen varit ett nyckelord i företagets utveckling tillsammans med att tydligt 
definiera sin aktuella kärnkompetens. Outsourcing har tagit sig i uttryck i att verk-
stadsföretaget har ett väl utvecklat samarbete med leverantörer av olika tjänster och 
komponenter. Tillverkning, konstruktion, kvalitetskontroll och leverans av produkter 
styrs på en övergripande nivå av bolaget, medan tillverkning inte finns hos verkstads-
företaget. Tillverkning sker uteslutande hos leverantörer, till exempel i Småland. 
Verkstadsföretaget samarbetar också sedan länge med logistikföretag för att kunna 
hålla korta leveranstider och hög service. De sistnämnda aktörerna lagerhåller också 
produkter. Vad gäller kärnkompetens har företaget själva definierat det som varande 
ledning, utveckling, marknadsföring, försäljning och inköp av produktionsutrustning. 
Ledning och utveckling gäller i detta sammanhang även resurser utanför den egna ju-
ridiska enheten (i nätverket). För områden som exempelvis konstruktion, tillverkning, 
anläggningsbyggande, logistik, löneadministration och IT-drift/utveckling försöker 
man så långt som möjligt knyta till sig partners. 
Vidare har verkstadsföretaget ett antal egenägda så kallade säljenheter, kompletterade 
av fristående återförsäljare (agenter). Dessutom finns det inom koncernen en produkt-
utvecklings- och en affärsutvecklingsenhet. Utöver egna säljenheter finns ett nätverk 
av så kallade auktoriserade systembyggare. Syftet med säljenheterna är att lösa lokala 
kunders problem och ha en god kunskap om dessas tillverkningsprocesser. Säljenhe-
terna ansvarar också för lokal service. Säljenheterna pekas ut som en viktig länk i eta-
bleringen av långvariga relationer med kunderna. Försäljning sker på ett flertal mark-
nader. Den största marknaden sett till omsättning är norra Europa, följt av Amerika 
och södra Europa. Därefter följer i fallande omsättningsordning: Norden och Asien. 
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12.3 Presentation av medproducenter i verkstadsnätverket 
Nedan följer en presentation av de aktörer som analyseras i kapitel 14. Plastleverantö-
ren, svarvföretaget, motortillverkaren, bearbetningsföretaget och logistikföretaget är 
leverantörer till verkstadsföretaget. Mekanikföretaget och filtertillverkaren är kunder. 

12.3.1 Presentation av plastleverantören 
Plastleverantören är ett familjeföretag i Småland som etablerade tillverkning av form-
sprutade plastprodukter i början av 1960-talet. Plastprodukterna har en central plats i 
verkstadsföretagets produkter (produktionsutrustning). Företaget har levererat produk-
ter till verkstadsföretaget sedan dessa var en enhet inom den industriella koncernen. 
Företaget har 2000 cirka 30 anställda och en årsomsättning på drygt 45 miljoner kro-
nor. Plastleverantören vill känneteckna sig som ett företag med korta beslutsvägar, hög 
effektivitet och samverkan mellan olika personalgrupper för att nå korta ledtider från 
idé till färdig produkt. Företaget har en hög automatiseringsgrad i sin produktion och 
ett flertal maskiner är igång dygnet runt. Processorstyrda formsprutor är utrustade med 
modern teknik och robotar finns i produktionen. VD och ägare till företaget har famil-
jeband till den ursprunglige grundaren. Företagets dominerande kund är verkstadsföre-
taget som står för cirka 60 procent av omsättningen. Plastleverantören köper i sin tur in 
komponenter av andra leverantörer och gör viss sammansättning av dessa, vilket gör 
att verkstadsföretagets andel av den egna produktionen är mindre än andelen baserat 
på omsättning. Efter en ökad försäljning till andra kunder minskar den andel produkter 
som levereras till verkstadsföretaget. Denna utveckling uppskattas av båda parter. 

12.3.2 Presentation av svarvföretaget 
Svarvföretaget tillverkar främst sprintar (stålpinnar) till den produktionsutrustning 
verkstadsföretaget saluför och har varit leverantör till företaget ändå sedan starten. 
Företaget som etablerades i mitten på 1970-talet omsatte under 2000 cirka 30 miljoner 
kronor och hade drygt 20 anställda. Svarvföretaget, även det ett familjeföretag, levere-
rar sina produkter till verkstadsföretaget, men även till exempelvis plastleverantören 
som presenterats i avsnitt 12.3.1 ovan. Verkstadsföretaget är en uppskattad kund och 
den verksamhet som utförs för verkstadsföretaget beskrivs som ”ett bra jobb, med bra 
volym”. Den andel av produkterna som säljs till verkstadsföretaget utgör cirka 25 pro-
cent av omsättningen. År 1995 certifierade sig företaget på eget initiativ enligt ISO 
9001 och sedan juni 2000 är de också miljöcertifierade (ISO 14001). 

12.3.3 Presentation av motortillverkaren 
Motortillverkaren levererar komponenter (motorer) till drivenheter i verkstadsföreta-
gets produkter. Motortillverkaren är del av en världsomspännande koncern med säte i 
Tyskland. Företaget grundades på 1930-talet och tillverkar komponenter i stora serier, 
med uttalad hög precision och jämn kvalitet. Företaget har ett stort antal komponentfa-
briker i världen. Årsomsättningen 2000 är knappt nio miljarder kronor. 
Motortillverkaren ser verkstadsföretaget som en betydelsefull kund. Verkstadsföreta-
get köper för cirka 11 miljoner i Sverige, per år, av en omsättning i landet på cirka 180 
miljoner. De köper cirka tio procent av de komponenter som tillverkas av en viss typ, 
vilket betraktas som en stor kund. 
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12.3.4 Presentation av bearbetningsföretaget 
Bearbetningsföretaget finns, liksom de två initialt presenterade leverantörerna, i Små-
land och har skärande bearbetning som kärnverksamhet, men även verktygstillverk-
ning, montering och plastisk bearbetning. De tillhandahåller inga egenutvecklade pro-
dukter. Företaget är främst underleverantör av komponenter, men kan även se sig som 
systemleverantör till verkstadsföretaget, då de även monterar vissa av deras produkter. 
I och med etablering i Holland som systemleverantör vid verkstadsföretagets (av logis-
tikföretaget drivna) centrallager kommer denna roll att bli allt starkare. 
Under 2000 hade företaget cirka 200 anställda, varav 100 personer som arbetar skift. 
Verkstadsföretagets andel av företagets totala produktion utgör cirka 15 procent. Före-
taget har ett flertal svenska storföretag som kunder inom olika branscher samt ett antal 
mindre företag. Familjeföretaget grundades under sent 1940-tal. Mellan 1995 och 2000 
har företaget expanderat kraftigt och omsatte under 2000 cirka 200 miljoner kronor. 
Expansionen har skett genom att etablera sig på flera orter. Företaget beskrivs som en 
platt organisation och användare av en avancerad produktionsteknik. 

12.3.5 Presentation av logistikföretaget 
Logistikföretaget är en internationell aktör som tillhandahåller logistiktjänster, inne-
hållande allt från enklare transportuppdrag till samtliga delar i logistikkedjor. Företa-
get har ett antal distributionscentra i Europa vilka bland annat lagrar produkter åt kun-
der. Användningen av IT-system som stöd för organisationen anses centralt. 
Företaget omsätter cirka 10 miljarder kronor i Europa och har knappt 10 000 egna anställda. 
Övriga nödvändiga aktörer och resurser för att bedriva verksamhet hyrs in (till exem-
pel transportföretag/åkare). Historiskt sett har företaget dock haft egna åkare och last-
bilar, men under 1990-talet avyttrades dessa. 

12.3.6 Presentation av mekanikföretaget 
Mekanikföretaget är en av världens största tillverkare inom sitt verksamhetsområde 
och omsatte 2000 mer än 140 miljarder kronor. Den fabrik som här representerar kon-
cernen och kallas mekanikföretaget har cirka 800 anställda och tillverkar produkter 
inom ett av koncernens affärsområden med en produktionsvolym överstigande en mil-
jon enheter per år. Komponenter som tillverkas i den besökta fabriken i Sverige expor-
teras också till andra tillverkningsenheter. 

12.3.7 Presentation av filtertillverkaren 
Filtertillverkaren är en del av en koncern som bestående av företag som tillverkar re-
ningsteknik och luftfilter för olika tillämpningar. År 2000 omsatte koncernen drygt två 
miljarder kronor. Koncernen har cirka 1 500 anställda i olika delar av världen. Vad 
som här kallas filtertillverkaren är den enhet i Sverige som ingår i studien. Förutom 
olika produktionsenheter runt om i världen finns ett antal egna säljenheter och ett antal 
fristående representanter/återförsäljare. Försäljning av produkter sker även till det här 
studerade mekanikföretaget (en relation som inte gjorts till föremål för studier). 
Bolaget har varit familjeägt under många år och sedan fusionerats med en annan större 
tillverkare inom samma marknadssegment. 
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No business is an island (Håkansson och Snehota, 1989) 

13 Verkstadsnätverkets kärnföretag 
Kapitel 13 innehåller en analys av verkstadsnätverkets kärnföretag; verkstadsföreta-
get. Organisationen analyseras först, med en internt fokuserad empirinära ansats av 
viktiga aktiviteter och användning av IT-system, vilket bland annat innehåller en kate-
gorisering av empiriskt material. Därefter analyseras Mintzbergs koordinationsmeka-
nismer och det empiriska materialet för att mynna ut i en värdering av mekanismerna 
och dess förståelse- samt förklaringskraft. 
Kapitlet används tillsammans med kapitel 14 med dess analys av kärnföretagets rela-
tioner till medproducenter som underlag för att åstadkomma en utvecklad förståelse 
av koordination och informationssystem i del V. Kapitlet är främst inriktat på att bidra 
till svaret på forskningsfrågorna: Hur sker koordination inom företag, vem/vilka utför 
koordinerande handlingar samt vilken roll har informations-/kommunikationshan-
tering och informationssystem/IT-system vid koordination? 

13.1 Empirinära intern analys av kärnföretag i verkstadsnät-
verket 
För kärnföretaget i verkstadsnätverket har analys av verksamhet genomförts inom ra-
men för NISAM-projektet (se avsnitt 1.5.2). Denna analys lägger större vikt vid en 
historisk rekonstruktion av företaget, nätverkets och relationernas framväxt än i det 
presenterade tränätverket. I denna avhandling har verkstadsnätverket rollen av att vara 
ett kompletterande fall, vilket tidigare kommenterats i anslutning till forskningsdesign 
(avsnitt 3.2). Detta innebär bland annat att studien inte är lika longitudinell, djup och 
rikt beskriven i denna avhandling som tidigare tränätverk och ingående företag. 

13.1.1 Utgångspunkter för, och disposition av analys 
I detta kapitel och det efterföljande finns en större utmaning i att dispositionsmässigt 
skilja huvudsakligen interna aktiviteter från externt riktade (relationella), jämfört med 
merparten av företagen i tränätverket. Detta beror på att verkstadsföretaget har väsent-
liga funktioner, processer och aktiviteter utanför sin juridiska enhet, till exempel pro-
duktion. Medproducenters funktion och utförda aktiviteter genomsyrar nämligen det 
arbete utförs inom verkstadsföretaget (till exempel inköp, försäljning och delvis logis-
tik) i än högre utsträckning än vad jag uppfattar som brukligt för traditionella företag 
(företag med en lägre andel outsourcing). 

13.1.2 Analys av verkstadsföretaget 
Nedan följer en beskrivning och analys av verkstadsföretagets historiska framväxt, 
användning av IT-system, koordination och kommunikation kring logistik och inköp, 
försäljning, övergripande koordinering av verksamhet samt företaget som ett nätverk 
och naturlig del av ett sådant. 
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Verkstadsföretagets framväxt223 
Företagsledningen har redan när de var en del i den industriella koncernen arbetat 
medvetet med en koncentration av kärnkompetens. Dessa karaktäristika kan förstås 
mot bakgrund av den framväxt som presenteras nedan. Centrala teman som berörs är 
den organisatoriska enhetens förhållande till den industriella koncernen, motiv till out-
sourcing, koncernens ekonomistyrningsprinciper, val av distributionssystem och aktö-
rer, IT-system och den överlag framväxande strategin för företagande. 

Framväxten inom den industriella koncernen 
Inom den industriella koncernen fanns på 1970-talet ett sökande efter nya verksamhe-
ter. I sökandet efter sätt att åstadkomma förutsättningar för en högt automatiserad pro-
duktion växte början till den produkt (produktionsutrustning) företaget erbjuder fram. 
En av nyckelpersonerna beskriver verksamhetens uppkomst på följande sätt: 

[Verksamheten] startade med en man, en idé och en kundorder. (F.d. kvalitetschef, Verkstadsföre-
taget, april, 1998)224 

Personen som fick ansvaret för bolaget hade lång erfarenhet av industrikoncernens 
verksamhet, vilket betonas som en förutsättning för att verkstadsföretaget utvecklades 
till vad det blev. Verksamheten etablerades i princip genom att den ansvarige, tillsam-
mans med utvecklingsuppdraget, fick en resultaträkning, endast med nedersta posten 
ifylld. ”Så här mycket skall du ha i vinst år ett och två”. Resten var tomma rader han 
själv fick fylla med innehåll. 
Att ingå i större koncerner har sina fördelar; tillgången till resurser i form av kompe-
tens, finansiering och utrustning kan exempelvis nämnas. Ett exempel på fördel som 
nyttjades av den ansvarige var att från den koncerngemensamma reklambyrån upp-
handla så mycket tjänster han kunde på sin gamla avdelnings konto – ett sätt att om-
fördela och minska de initiala kostnaderna för det som skulle komma att bli verkstads-
företaget, redan innan de blev en egen enhet. Exempel på ett antal nackdelar att finnas 
inom en koncern nämns nedan, vilka också varit centrala för bolagets framväxt. 

Motiven till outsourcing 
Företaget som det ser ut år 2001 är starkt präglat av outsourcing, vilket har en tydlig 
historisk koppling. Ett investeringsstopp tillsammans med periodvisa anställningsstopp 
inom den industriella koncernen under tidigt 1980-tal gjorde att den studerade enheten 
redan från initial etablering fick söka, på den tiden, okonventionella sätt att organisera 
sig. En mängd tjänster köptes in från externa parter och blev accepterade som kostna-
der av koncernledningen, istället för förhindrade som investeringar. Funktioner som 
inte sällan är centrala i industriföretag fanns från början utanför enhetens gränser: 

Det var då naturligtvis självklart att konstruktion, tillverkning, leverans, betalning, fakturering etc. 
blev utlagda. I de fall vi kunde utnyttja resurser inom [koncernen] så använde vi dessa. (F.d. kvali-
tetschef, Verkstadsföretaget, april, 1998) 

                                              
223 Företagets framväxt har beskrivits i olika former av medarbetare i delprojektet inom NISAM (Henrik Hansson, Göteborgs 
universitet och Fredrik Sjöstrand, Stockholms universitet och Högskolan på Gotland). 
224 Observera att utsagorna från F.d. kvalitetschef är hämtade från ett presentationsmaterial, ej intervju. 
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Till och med valet av material i den produktionsutrustning som utvecklades av enheten 
avvek från den industriella koncernens kärnkompetens. Detta bland annat för att und-
vika nyttjandet av tillverkningsresurser inom koncernen och ta sig förbi den regel inom 
koncernen som löd att man endast fick ha 20 procents påslag från internt fastställda 
produktionspriser. Förutom dessa motiv fanns andra, mer funktionella argument relate-
rade till produkten (till exempel att plast och aluminium har låg vikt och är lätt att an-
passa till olika produktionsförutsättningar och –miljöer) för valet av material. I och 
med att valet av material avvek från koncernens kärnkompetens tvingades enheten att 
söka kunskap om till exempel bearbetning av materialet. Kunskapen hämtades utanför 
koncernen, och i med att man varken kunde anställa eller investera knöt man ett antal 
partners till sig inom vad som kan liknas vid ett nätverk. Konstruktion var en sådan 
viktig tjänst som köptes från företag i regionen. 
Motiv som också 2001 framkommer för outsourcing är bland annat att det är ”trångt 
om resurser”, viktigt att ej binda kapital – sprida risker, att kunna växa snabbt samt att 
snabbt kunna ”ställa om” som reaktion på omvärldsförändringar. Vidare nämns att det 
bör vara enkelt att byta leverantörer, kunna utveckla produkter på kortare tid, nyttja 
andras kompetens samt att koncentrera sig på sin kärnkompetens. 
Förhållandet till outsourcing uttrycks också på följande sätt av företagets VD: 

I en outsourcad organisation har man inga kalorianställda som bara skall gå och dutta. (VD, Verk-
stadsföretaget, september, 1999) 

Förhållandet till outsourcing är sedan slutet av 1990-talet mer balanserat än tidigare. 
Under år 2000 anställde företaget till exempel konstruktörer man tidigare haft i verk-
samheten på konsultbasis och växer också inom andra områden med avseende på an-
ställning av personal (till exempel avseende IT). För att åter se på bolagets framväxt 
följer fler händelser och handlingar som format verksamhet nedan. 

Att ”verkligheten finns i böckerna” gav företaget en lokal 
Under 1980-talet önskade ledningen för den industriella koncernen vid en tidpunkt 
riva en del av en gammal fabriksbyggnad. Av nostalgiska skäl revs dock inte byggna-
den, utan ”nollades” istället i redovisningen. Detta gjordes möjligt genom den domine-
rande uppfattningen om vad som är ”verkligheten” inom en koncern: 

Den enda verklighet som finns är den som finns i böckerna, någon annan verklighet finns inte i en 
koncern. (F.d. VD, Verkstadsföretaget, oktober, 1999) 

Den ansvarige för enheten som sedan blev verkstadsföretaget hade vid ovanstående 
tidpunkt ett behov av lokaler, utnyttjade tillfället (synen på verkligheten) som gavs och 
redogör för att: 

[…]vi bröt oss helt enkelt in i den nollade byggnaden. Så vi började bygga upp lager och verkstad i 
en icke existerande verksamhet i en icke existerande lokal, och så hade vi ingen hyra heller, det var 
väl bra. (F.d. VD, Verkstadsföretaget, oktober, 1999) 

Verkstaden användes till att anpassa externt producerade varor till specifika kundkrav. 

Valet av distributionssystem och partner för detta 
Verkstadsföretaget av idag har som tidigare nämnts ingen egen lagerhållning och dis-
tribution av produkter. Detta har bland annat sitt ursprung i att enheten fick problem 
med att de produkter som såldes var för skrymmande för de egna lokalerna och andra 
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lösningar söktes därför. Att arbeta med koncernens distributionssystem var inte önsk-
värt, bland annat för att det inte passade produkternas dimensioner särskilt väl. Situa-
tionen beskrivs på följande sätt: 

I samband med hög tillväxt i slutet av 80-talet fann vi att vi höll på att kvävas av vår egen logistik. 
Medicinen blev att lämna [koncernens] transportsystem och lägga ut lagerhållning och transport-
styrning till en extern speditör. Här föddes vårt tredjepartslogistikkoncept. (F.d. kvalitetschef, 
Verkstadsföretaget, april, 1998) 

Logistikkonceptet går i korthet ut på att logistikföretaget (se avsnitt 12.3.5) etablerade 
ett centralt lager i Europa och svarade för alla transporter från tillverkare, till lager och 
vidare till kunderna. Se vidare beskrivning i avsnitt 14.6. 

Val av IT-system 
Strävan efter en koncentrerad kärnverksamhet finns också vad gäller administrations- 
och IT-tjänster. Verksamhetsansvarig önskade att hans enhet skulle använda ett faktu-
reringssystem från ett externt företag, medan företrädare för den industriella koncernen 
önskade att den koncerngemensamma IT-avdelningen skulle utveckla ett eget system. 
Den ansvarige drevs av övertygelsen att verksamheten skulle ha bättre nytta av ett ex-
ternt utvecklat system. Detta eftersom det befintliga systemet var anpassat till koncer-
nens behov, vilka inte överensstämde med den nya enhetens dylika. Verksamhetsan-
svarig gick då, tillsammans med en extern konsult, i polemik med den koncerngemen-
samma IT-avdelningen och bemötte all korrespondens från den interna dataavdelning-
en med goda motargument. Detta resulterade i att enheten sedan kunde köpa ett externt 
utvecklat faktureringssystem. Företagets användning av IT-system kommer att beskri-
vas och analyseras vidare nedan. 

Från tillfälligheter, via en personlig övertygelse, till en mer formell strategi 
Det som inledningsvis utvecklats mer som en sekvens av tillfälligheter att navigera 
bland de hinder för handlingsfrihet som koncernen utgjorde och de möjligheter som 
gavs blev med tiden en policy för den verksamhetsansvarige. ”Så småningom blev det 
en sport att driva företaget totalt outsourcat”, beskrivs det som. I dessa avseenden stod 
framförallt fordonsindustrin och IKEA som förebilder. Det fanns en personlig överty-
gelse hos den intervjuade entreprenören att hela företaget (egna anställda) skulle rym-
mas i en buss, eftersom det var fördelaktigt i många avseenden. Den flitigt outsour-
cande enheten gick i många avseenden stick i stäv med koncernens traditioner. För att 
hantera uppkommen osäkerhet i relation till signifikanta aktörer inom koncernen kon-
taktades ett externt konsultbolag av den verksamhetsansvarige vilka deltog i att formu-
lera ett antal teser om vad enheten hade för grundläggande organiseringsidéer. Efter att 
dessa teser kommunicerats i form av kultur reducerades ifrågasättandet av de okonven-
tionella arbetssätten från olika aktörer inom koncernen. 
Denna framväxande kultur och strategi har med åren sedan blivit uttryckt som en ra-
tionell princip för organisering och kan framstå som en välplanerad struktur, process 
och kultur. Företagets VD kommenterar detta på följande sätt 

Det låter som om detta var välplanerat, men det var det inte! Men tittar vi i backspegeln så var det 
helt rätt alltihopa. (VD, Verkstadsföretaget, september, 1999) 

Liknande kommentarer från medarbetare ligger i linje med citatet och handlar om att 
det som är framgångsrikt handlande i företag med tiden görs till en konst. 
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Framväxten av organisationen kan ses som en anpassning till situationer som upp-
kommer, men innebär inte en passiv (reaktiv) hållning till den industriella koncernens 
villkor, utan även aktiv påverkan från företrädesvis enhetens grundare gentemot kon-
cernen och gentemot medproducenter i nätverket. 
Vid en relatering av den beskrivna historiska navigeringen bland hinder och uppkom-
mande möjligheter till den ägarsituation som gäller från om med 1997 (se avsnitt 
13.1.2) så ställde dessa intressenter nya krav på hur organisationen borde agera. Tidi-
gare hade företaget något av en policy att göra tvärt emot ägarnas (den industriella 
koncernens) direktiv – numera finns en ägare som anses stötta och uppmuntra initiativ, 
men samtidigt höjer förväntningarna bland annat avseende avkastning på eget kapital. 

Verkstadsföretagets IT-system och användning225 
Nedan följer en beskrivning och viss analys av verkstadsföretagets IT-system. Centralt 
är företagets affärssystem, valet av detta, implementation och dess förhållande till or-
ganisering. Vidare diskuteras också IT-system i förhållande till det nätverk man kom-
municerar i och på många sätt koordinerar aktiviteter i med system i allt större ut-
sträckning. 
Verkstadsföretaget har i samband med att företaget skildes från den industriella kon-
cernen haft möjligheten att själva välja IT-system. Dock har erfarenheterna från tiden 
inom koncernen påverkat val som gjorts. Affärssystemet Movex är en viktig del av 
företagets IT-plattform och beskrivs som ett helintegrerat affärssystem och ett hjärta i 
administration och företagets logistik. Företaget använder Movex av delvis historiska 
skäl. De jämförde Movex med andra liknande affärssystem när de lämnade koncernen 
(däribland R/3 från SAP), men insåg att det sannolikt skulle bli mer kostsamt och ta 
längre tid att implementera systemet från SAP. Dessutom hade bolaget också investe-
rat i kunskap i tidigare versioner av Movex, så valet blev en uppgradering av systemet. 
Att välja ett standardiserat affärssystem innebär, liksom vid alla andra systemval, 
kompromisser av olika slag. Movex betraktas som ”organisatoriskt otympligt”, men 
samtidigt nödvändigt: 

Ett tungt globalt system skapar en viss tröghet, men det upprätthåller den globala plattformen där 
alla kan arbeta och där vi kan upprätthålla det viktiga logistikflödet. (IT-chef, Verkstadsföretaget, 
oktober, 1999) 

För att upprätthålla och utveckla logistikflödet krävs, enligt den IT-ansvarige vid verk-
stadsföretaget, ett centraltstyrt och ”väloljat” IT-system. Detta är i linje med vad som 
beskrivits av andra medarbetare ovan. Detta är ett starkt skäl till att verkstadsföretaget 
valt ett affärssystem av denna karaktär. Att samtidigt både vilja och inte vilja ha ett IT-
system av denna karaktär återkommer i flera intervjuer med företrädare för verkstads-
företaget. Det stöd ett system av Movex karaktär kan ge till organisationen är också 
fyllt av paradoxer. 
Movex beskrivs som en förutsättning för att kunna upprätthålla en närhet mellan bland 
annat moderbolaget och säljenheterna över världen. Säljenheter erbjuds direkt åtkomst 
                                              
225 Detta avsnitt har en inriktning som motsvarar avsnitt 8.1.7 inom analysen av tränätverket. IT-system, och särskilt affärssy-
stemet Movex, har en mer tongivande och integrerad plats i analys och beskrivning av koordination inom verkstadsföretaget, 
än i system som finns i tränätverkets företag, och behandlas därför här på detta sätt. 
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till data om produkter och kan beställa produkter direkt via systemet. Detta systemstöd 
anses inte kunna åstadkommas på annat sätt än att ha ett, enligt respondenterna, ”cent-
ralt och relativt tungt system”. Det sistnämnda kommer jag att diskutera nedan. 

Ansvar för, och utveckling av IT-system 
Arbetet med att anskaffa och utveckla IT-system utgår från två nyckelbegrepp ansvar 
och beslutsfattande. Tre olika typer av systemansvar har identifierats av företaget: 
! Ansvar för systemets funktionalitet, innehas av operativ verksamhet utgående 

från dessas behov. 
! Ansvar att utveckla, implementera, underhålla systemet (och dess plattform) 

samt utbildning ligger centralt placerat på IT-avdelningen (benämns av IT-
chefen som ”ett informationstekniskt hantverk”). 

! Ansvar att identifiera och utveckla synergieffekter av systemet ligger på samtli-
ga aktörer (såväl inom organisationen som inom IT-funktionen). 

När det gäller beslut om anskaffning och utveckling av IT-system genomförs detta i tre 
steg. För det första att utgå från en teoretisk plattform i form av bland annat affärsstra-
tegier/affärsplaner, kort- och långsiktiga budgetar samt beskrivningar av processer. För 
det andra att utgå från en standardiserad IT-plattform (kan tolkas som Movex). Konsi-
stent begreppshantering och en förståelse av den IT-struktur som finns är viktigt i an-
slutning till detta. Slutligen också att utveckla eller implementera nya system, funktio-
ner eller delsystem som baseras på de två olika plattformarna. 

Uppbyggnad av intern kompetens kring IT-system 
Utifrån företagets framväxt och en tidigare mer radikal syn på outsourcing börjar sy-
nen på vad som är en egen kärna och egen kompetens inom vissa områden att svänga. 
Företaget bygger exempelvis upp egen kompetens numera inom IT, vilket kommente-
rats tidigare. VD beskriver situationen som följer: 

Vi har gjort en förändring – vi är fler på IT än vi varit tidigare. En avvägning… anställt en help 
runner, anställt en programmerare som gör våra webblösningar. Nu går det fort och bra och det är 
billigare. Ska du plocka in Framfab så blir allting ett stort projekt. Prislappen börjar från en miljon. 
(VD, Verkstadsföretaget, augusti, 2000) 

Ytterligare ett motiv till att upprätthålla egen IT-kompetens är att tekniken blir alltmer 
kritisk för verksamheten enligt företagets VD. Företaget har också fått en högre bestäl-
larkompetens vad gäller IT i och med anställningarna enligt VD. 

Införande av IT-system 
Att införa ett IT-system av Movex karaktär anses vara en ”tung process”, särskilt som 
den sker globalt. Detta är dock inte unikt för Movex enligt IT-chefen, utan gäller fler-
talet affärssystem. Ett av skälen till ett resurskrävande införande är: 

Kulturkrockarna är större än man förväntar sig. I implementationen handlar det mycket mer om 
mänsklig kommunikation än om IT-teknisk […]. (IT-chef, Verkstadsföretaget, oktober, 1999) 

Det beskrivs som svårt att förankra införande av IT-system. Det anses handla mycket 
om att kommunicera framförallt genom mänsklig interaktion – inte enbart att imple-
mentera en ny teknisk lösning i organisationen, förvänta sig acceptans och användning 
av systemet med automatik. Att sprida förståelse för, samt kunskap om systemet som 
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är aktuellt för införande och användning ses som centralt. Några punkter IT-chefen 
identifierar som centrala vid införande är ledningens stöd, förankring och dialog med 
samarbetspartners i det organisatoriska nätverket. Det senare visas av följande citat: 

Eftersom [företaget] är i stort beroende av sitt nätverk har även olika samarbetspartners varit med i 
dialogen i utvecklingen av systemet. Det handlar mycket om feedback från olika samarbetspart-
ners. (IT-chef, Verkstadsföretaget, oktober, 1999) 

Verkstadsföretaget har infört Movex och känner sig själva ”duktiga, långt gångna”. De 
har gått från beslut till implementering på åtta månader. Rätt utnyttjat förespår de att 
affärssystemet på sikt är en enorm effektivitetspotential, bland annat vad gäller stan-
dardisering av processer. 

Standardiserade IT-system för flexibilitet, kreativitet och koordination? 
Verkstadsföretaget har implementerat Movex i organisationen tillsammans med stan-
dardiserade mät- och utvärderingssystem avseende ekonomi och kvalitet. Detta arbete 
har genomförts både med beslutsamhet och med viss oro. Exempel på en punkt som 
vållar viss oro är huruvida gemensamma, standardiserade IT-system hämmar indivi-
ders kreativitet – en kreativitet som i många avseenden ses som grunden för företagets 
framgångar genom åren. Företaget har vissa ansatser för att hantera balansen mellan 
det kreativa och det mer rutinartade. Ett exempel är att vissa enheter (till exempel egna 
utvecklingsenheter eller bolag som köps upp) ges en friare ram än den befintliga mer 
rutinartade för att ge utrymme för kreativitet och innovation. Det beskrivs som att man 
”slår en mur kring det gamla och det befintliga, medan nya produkter och nya markna-
der får hänga utanför så man får tillbaka det sladdriga och kreativa”. Att använda Mo-
vex för enheter som skall tillåtas vara särskilt kreativa i sitt agerande kan vara kontra-
produktivt enligt företagets IT-chef. 
Paradoxer avseende flexibilitet, kreativitet och koordination uppkommer också då IT-
system relateras till företagets kvalitetssystem, vilket kan ses som både ”piska och mo-
rot”. Viktigt är att systematiskt se till att människor är med att skapa de processer de 
skall arbeta inom, inte certifiering i sig enligt företrädare för företaget. De anser inte 
att det är möjligt att utforma processer utifrån ett blankt papper226, utan att erfarenheter 
i organisationen är värda att ta hand om och förädla. Det anses viktigt att kunna frigöra 
mänskliga resurser för kreativt arbete och inte behöva ägna tid åt rutiner som borde 
vara givna, artikulerade och kommunicerade. De tror på kvalitetssäkringssystem som 
”levande” och integrerade i hela företagets dagliga liv – inte kvalitetschefens eller 
marknadsavdelningens egendom. 

Ett standardiserat vs. organisationsanpassat IT-system 
Införandet av systemet är beroende av dess arkitektur. Det betonas att ”alla [data] lig-
ger i en burk”. Med det menas att det finns ett gemensamt kund- och leverantörsregis-
ter, ett gemensamt artikelregister och en gemensam kontoplan. Personer vid verkstads-
företaget ställer gärna vald IT-lösning i motsatsförhållande till mindre, distribuerade, 
lokala och varierande system. Åsikten är tydlig: IT-system skall vara centrala och 
standardiserade, annars blir det för ineffektivt och dyrt. Det upplevs samtidigt, vilket 

                                              
226 Jämför detta exempelvis med det ”blanka arkets strategi” som är framträdande i Business Process Reenginee-
ring/innovation enligt Davenport (1993) samt Hammer och Champy (1993). 
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tidigare nämnts, svårt att få delar av organisationen med på hög standardisering av sy-
stem och därmed också enhetliga arbetssätt. Alternativet som identifieras till standar-
diserade system är just flera parallella (lokala) versioner av ett system, vilket tros vara 
kostsamt, bland annat vad gäller underhåll. Högt individberoende är också en upplevd 
risk. Den samtidiga viljan att standardisera och centralisera samt det upptäckta motiva-
tionsproblemet vid implementation påvisar komplexiteten vid IT-införande i företaget. 
Ovanstående systemarkitektur och de gemensamma principerna har fått ledningens 
stöd, vilket är viktigt då det ”stöter på patrull” ute i organisationen, enligt IT-chefen. 
Utmaningar som uppkommer i organisationen är att aktörer vid vissa enheter känner 
sin självständighet och sitt handlingsutrymme hotat av ett centralt och standardiserat 
system, med en struktur och ett visst sätt att arbeta: 

Tänk er själva en ekonomichef i USA som inte får välja sin kontoplan, och inte ens sina egna kon-
ton, utan måste ansöka om konton i [företagets huvudkontor i Sverige]. (Koordinator för säljenhe-
ter, Verkstadsföretaget, september, 1999) 

Den tid och ork som krävdes för att implementera systemet beskrivs bland annat som 
att vissa kontor, till exempel i USA, inte ”var med på tåget”. Mycket sägs bero på vil-
ken attityd enhetens företrädare har mot systemet. De problem som fanns i USA var 
till stor förekommande på grund av en nationell ledning som motverkade införandet 
enligt VD. ”Not invented here” upplevdes som ett stort hinder. Systeminförandet var 
dock icke förhandlingsbart enligt företagets VD. Anpassningar av Movex, för att passa 
vissa organisatoriska enheters särart, tilläts nämligen endast i extrema undantagsfall 
vid verkstadsföretaget, vilket kan vara en delförklaring till att systemet möter motstånd 
vid införande. Detta beslut fattades av ledningen. Endast givet av skilda nationella lag-
krav för redovisning beviljas anpassningar i systemet, enligt ledningen. Strategin med 
att ha system med hög av standardiseringsgrad är också en reaktion på då företaget 
tidigare hade Movex version åtta – med, enligt VD, ”ett hundra icke dokumenterade 
anpassningar”. Ovanstående kontinuum mellan standardiserade vs. organisationsan-
passade system kan ses som dimensioner hos, och hantering av att inte tillåta större 
anpassningar, men samtidigt skapa ett användbart och stödjande system. 
Vid en reflektion över vad som styr företagets utveckling, IT-systemens egenskaper 
eller aktörers önskade organisering så upplever IT-chefen följande: 

Jag hoppas att de [IT-systemen] inte styr speciellt mycket. Den teoretiska plattformen skall styra. 
Självklart styr det trots allt […] men målet är att man skall göra bedömningen utan [IT-systemen] 
först och sedan göra någon slags kompromiss. (IT-chef, Verkstadsföretaget, oktober, 1999) 

Företagets VD uttrycker också att förhållandet mellan flexibel organisering och kreati-
vitet vs. standardiserade IT-system är en svår balansgång. 

IT-strategi, relationen mellan organisering och IT-system 
Relationen mellan organisering och IT-system bestäms till stor del av företagets af-
färsplan enligt företagets IT-chef. För att kunna erbjuda IT-medierad kommunikation 
mellan personer vid enheter världen över köper företaget nätkapacitet från en större 
teleoperatör, vilket är en viktig informationsteknisk infrastrukturell förutsättning. 
Verkstadsföretaget vill också kunna expandera samt också förvärva nya bolag, vilket 
innebär att de förvärvade bolagen gärna enkelt skall kunna införlivas i existerande IT-
infrastruktur. Det globala nätverk där företaget finns kan överlag inte existera utan IT-
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system menar IT-chefen. Han ser det också som viktigt att alla som använder syste-
men, inser värdet av systemen, vikten av nyttjandet av dem samt underhåll av dem. 

Samverkan med leverantören av affärssystemet 
Synen på Intentia som levererar affärssystemet Movex är emellanåt kritisk – å andra 
sidan kanske de inte är värre än någon annan leverantör av affärssystem enligt företa-
gets VD. Vad som upprör företagets VD är att leverantören tillhandahåller en produkt 
som i vissa avseenden inte är färdigutvecklad: 

[…] man säljer någonting som inte är klart. Ett halvår efter vi installerat det hela finns inte den ita-
lienska versionen [och den] holländska versionen. (VD, Verkstadsföretaget, augusti, 2000) 

Verkstadsföretaget fick kompensation för dessa ofullständigheter i form av konsulttid 
från leverantören. Den av systemleverantören utlovade funktionaliteten sägs dock ännu 
inte finnas fullt ut i systemet vid intervjutillfället. Positivt med systemet är att man 
med dess hjälp kan genomföra administrativa och ekonomiska processer i företaget på 
kortare tid. Bolaget säger sig kunna ”stänga böckerna kanonsnabbt”, det vill säga 
framställa ekonomiska rapporter snabbt. 

Internetbaserade applikationer för kommunikation inom nätverket227 
Att använda Internet som bas för att kunna kommunicera med leverantörer, snarare än 
partsgemensamma IT-system, är något som började att implementeras under år 2000. 
EDI för att länka samman företaget med leverantörer blir lätt fel och känns statiskt, 
enligt IT-chefen. EDI har därför undvikits. 
Det är dock svårt att få alla leverantörer att använda den extranätapplikation som finns, 
vilken bland annat innehåller registrering av produkter färdiga för leverans (se vidare i 
avsnitt 14.6). Datormognad och brist på kompetens är två skäl som nämns. I kommu-
nikation med leverantörer till och med 1999 använde företaget mest telefax och telefon 
enligt intervjuade leverantörer och inköpare. VD kommenterar detta på följande sätt: 

[…] ifall vi inte kör det [kommunikation med IT-system] mot leverantörer så beror det mer på 
dem utan på oss… vi har ju gjort en uppryckning på den sidan. Vi har kommit längre på kundsidan 
än på leverantörssidan. …det tar ju tid innan alla dess saker trillar ner i en organisation. (VD, 
Verkstadsföretaget, augusti, 2000) 

Att använda Internetbaserade system för att göra data tillgänglig för aktörer i mark-
nadsledet (till exempel säljenheter), snarare än att leverera data via distributionslistor 
till aktörerna lyfts fram som önskvärt ur ekonomiska skäl. Initiativet förs då över till 
andra aktörer att aktivt hämta data från företagets databaser och uppgiften ses snarare 
som att tillhandahålla data. Ett skifte från en så kallad pushstrategi till en pullstrategi. 
Under hösten 1999 påbörjades även extranät för olika samarbetspartners, med djupare 
information avseende tekniska och produktrelaterade spörsmål. Syften med att etablera 
denna typ av extranätapplikationer är flera; ett syfte är att verkstadsföretaget knyter 
sina partners närmare sig. De får möjligheter att utveckla sig och erhålla uppdaterad 
information. Detta syftar generellt också till att ge verkstadsföretaget kortare ledtider 
och därigenom ”snabbare” affärer. Ett extranät av detta slag etableras dock med efter-
                                              
227 Kommunikation mellan personer vid kärnföretaget och leverantörer samt kunder behandlas vidare i respektive analys av 
relationer i kapitel 14. En notering kan också göras att det blir allt svårare att skilja affärssystem och Internetbaserade system 
(till exempel för kommunikation med leverantörer och kunder) åt. Se till exempel Wallström (2001, s. 10). 
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tanke. Ett exempel på problematik som diskuterats är hur företaget skall exponera sina 
priser avseende komponenter: med global eller differentierad prissättning för olika 
kunder och marknader? Ett extranät kan erbjuda båda möjligheterna. Extranät identifi-
eras också som en möjlig förutsättning för att utveckla en applikation till externa sälja-
re att kunna registrera och hämta data från företagets centrala system. 
Förutom ovan nämnda system används e-post för att kommunicera exempelvis ritning-
ar för installationer samt kunskaper om kunder. Det finns också ett system inom verk-
stadsföretaget; ett intranät bland annat med en projektdatabas, marknadsföringsinfor-
mation, organisationsinformation, anställda, olika handböcker samt kvalitetsmanualer. 

Visioner om framtida IT-användning 
Respondenter ger uttryck för flera visioner kring utökade tillämpningar av IT. Exem-
pelvis tänker man sig ett system där olika typer av kunder skall få stöd för att definiera 
sina produkter och kunna beställa dessa via Internet. Detta förfarande innebär att sälj-
enheter utesluts, vilket ger en omkonfiguration av nätverket och upphov till en dyna-
mik, utifrån i informationstekniska lösningar. 

Koordination och kommunikation kring logistik och inköp 
Verkstadsföretaget har totalt cirka 45 leverantörer. Av dessa tillverkar cirka tio både 
utifrån specifika kundorder och utifrån ett lagerbehov avsett för potentiella beställ-
ningar från kund, medan resterade tillverkar endast för lager. Beroende på leverantö-
rens karaktär, storlek och grad av flexibilitet kan förhållandet mellan andelen av före-
taget placerade order från specifika kunder respektive order för lager variera. Produk-
ter med hög volym prispressas ofta till leverantörer med hög produktionskapacitet. 
Inköpare vid företaget anser att deras andel av omsättningen hos en leverantör inte bör 
överstiga 30 procent. Det finns ingen fast regel, utan det är snarare ett riktvärde. 
För att hantera de produkter som köps in använder sig företaget av tre distributions-
centra placerade i Europa, Nordamerika och Asien. Vid dessa logistiska nav, till ex-
empel i Europa, utförs mottagning och lagring av produkter/komponenter, viss slut-
montering och tillverkning, plockning samt förberedelse för leverans. Logistikföreta-
get svarar för hämtning hos verkstadsföretagets leverantörer, lagring och leveranser till 
kunder och produkter till andra distributionscentra (se avsnitt 14.6). 
Centrala aktörer inom verkstadsföretaget vid koordinering av inköp och logistik är in-
köpare, logistiker och en transportkoordinator. Leverantörskontakter (avrop av produk-
ter och dagliga kontakter) hanteras i huvudsak av tre logistiker vid företaget. Ett antal 
inköpare svarar för olika leverantörer avseende prisförhandlingar, ramavtal och över-
gripande relationer. En transportkoordinator finns också, vars anställning är finansiellt 
delad mellan verkstadsföretaget och det studerade logistikföretaget. Arbetsdelningen 
mellan logistiker följer olika typer av produkt (till exempel formpressade plastproduk-
ter, gjutna artiklar) och ibland också olika komponenters samlokalisering i en färdig 
produkt eller ett system. Logistikerna samverkar med inköpare som har en liknande 
arbetsfördelning. Inköparens viktigaste funktion är att säkra tillgången för produkter 
och förhandla fram pris- och ramavtal, vilket nämndes ovan. Logistiker arbetar utefter 
dessa ramar, men har möjlighet bland annat att justera priser beroende på situationella 
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krav (till exempel högre pris för produkter vid behov av snabb leverans). Samarbetet 
och kommunikationen kan bli bättre dem emellan enligt en respondent. 
Praktiska rutiner vid produktförsörjning är att när verkstadsföretaget erhållit en be-
ställning avseende produkter från sina kunder registreras kundorder i Movex. Logisti-
ker kontrollerar sedan tillgängliga order i systemet minst tre gånger per dag för att se 
vad som efterfrågas. Vad som sedan sker beror på om produkten finns i lager (i distri-
butionscentra), är volymbeställd eller kan volymbeställas (enligt försäljningsprogno-
ser) alternativt kräver en unik beställning från leverantör. Logistikern fördelar unika 
beställningar till leverantörer över tiden och tar hänsyn till produkternas komplexitet 
och kunskap om aktuell arbetsbelastning. 
Volymbeställningar av produkter finns lagrade i Movex, men skickas dock inte till 
leverantörer förrän produkterna är sålda. Detta motiveras med att verkstadsföretaget 
har en så högt varierande försäljning över tiden. En viss del av osäkerheten kring för-
säljning och produktionsbehov förs därmed över till leverantörerna som i sin tur ibland 
måste ”chansa” (genom egen lagerhållning och inköp av råmaterial och halvfabrikat) 
för att kunna ha leveransförmåga när verkstadsföretaget väl skickar sina beställningar. 
Leverantörerna har ofta längre ledtider från order till leverans än vad verkstadsföreta-
get kräver, vilket gör dessa chansningar nödvändiga. Flertalet leverantörer anser leve-
ranstidskraven svåra att hålla enligt en intervjuad logistiker. 
Beställning av produkter sker ofta via telefax, utefter ett underlag framtaget stöd av 
Movex. Detta upplevs som tungrott. Telefonsamtal med leverantörer är också en 
mycket viktig kommunikationskanal – inte minst när det gäller avvikelser mot planer. 
Företaget upplever själva att de har hårda krav på sina leverantörer. 

[…] man skickar många beställningar som är väldigt bråttom […] Då pratar man med dem och de-
alar lite, flyttar på då vissa och så tidigare andra. […] så kollar man hela tiden mot lagret och för-
söker att vara snälla mot dem. Så att det är otroligt stora krav på dem […] Så fortfarande är det ju 
det här väldigt personliga att man pratar mycket med dem och man tar vissa grejer tidigare och 
vissa senare, kollar hela tiden hur lagret rör sig. (Logistiker, Verkstadsföretaget, september, 2000) 

I de fall avvikelser uppkommer i leveranser jämfört med vad som utlovats registreras 
dessa i aktuellt IT-system. Leveranssäkerheten kontrolleras sedan månadsvis. Dessa 
uppgifter skall skickas till leverantörerna också, men så är inte fallet. Motivet är det 
misstroende mot uppgifter i systemet som finns. Användarna upplever att de inte kan 
stå för uppgifter i systemet gentemot partners – ett bristande stöd för återmatning. 

Inköpskanaler; leverantörers utbytbarhet? 
I kontrast till ett ansvar som uttalas kring leverantörer med vilka företaget har täta och 
omfattande kontakter, finns också leverantörer som är mer utbytbara: 

[…] vi har olikheter i sättet att hantera våra leverantörer, men ändå så de är strategiskt viktiga. 
[…] Du kan till och med säga till en bulkleverantör att: Du, levererar du inte imorgon så köper jag 
från ett annat ställe och då kanske du förlorar hela affären. (Inköpare, Verkstadsföretaget, septem-
ber, 2000) 

Resonemanget om utbytbarhet framkommer retoriskt vid flera tillfällen i intervjuer 
med företrädare för verkstadsföretaget på olika organisatoriska nivåer. Emellertid är 
faktiska byten av leverantörer (avslutande av affärsrelationer) synnerligen få; endast 
ett fall är känt. I andra intervjuer framkommer vikten av att behandla leverantörer lika, 
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och de höga kostnader som är förknippade med att byta leverantörer228. Fördelar med 
långsiktiga relationer väger oftast över kortsiktiga prissänkningar, enligt en inköpare. 
En dimension i utbytbarhet är avtal; verkstadsföretaget saknar idag skriftliga avtal med 
flera av sina viktiga leverantörer av produkter. Detta kan ur ett perspektiv av utbytbar-
het ses positivt, men företaget strävar att teckna skriftliga avtal i större omfattning. 

Sourcing och riskexponering 
För vissa produkter har företaget flera leverantörer för att sprida risker om ett verktyg 
hos en part dras med fel eller problem eller om andra komplikationer uppstår. Verktyg 
är emellertid kostsamma investeringar för verkstadsföretaget (som äger dessa), vilket 
gör att det endast är komponenter med hög volym eller av särskilt kritisk karaktär som 
har flera leverantörer och därmed kräver flera verktyg. Mindre frekventa komponenter 
har oftast en leverantör, vilket gör företaget sårbart (tillgänglighet för komponenter). 

Koordination och kommunikation kring försäljning 
I verkstadsföretagets organisering av försäljning är säljenheter viktiga. Arbetsfördel-
ning mellan huvudkontor och säljenheter är emellertid inte okomplicerad. Företagsled-
ningen har en uttalad uppfattning om att säljorganisationen inte bör ägna tid åt att ut-
veckla nya sätt att organisera, administrera eller välja IT-system. Detta skall vara givna 
förutsättningar, något som övrig organisation, alternativt outsourcad verksamhet, har 
som uppgift att tillhandahålla. Säljorganisationen bör istället ägna merparten av sin tid 
åt att arbeta aktivt med kunder. Denna renodling av roller är något som växer fram 
inom företaget och som inte med enkelhet framkommit i föreliggande studie. 
Ett sätt att renodla rollfördelningen som diskuterades ovan har i företagets fall varit att 
genomföra en processorientering av säljenheter. Detta har inneburit att säljenheter är 
lika organiserade, enligt ledningen. En strikt uppdelning har genomförts mellan aktivi-
teter som sker innan ordertecknande (överenskommelse) och aktiviteter efter order-
tecknande (fullföljande och leverans). Tidigare har det emellanåt varit samma personer 
som genomfört flera aktiviteter både före och efter överenskommelse, vilket anses som 
bristfällig användning av kompetens. 
Vad som ovan beskrivs som ”lika organisering” av säljenheter kan också förstås mot 
bakgrund av ett antal kommentarer från en VD vid en av säljenheterna: 

The operating procedures within [verkstadsföretaget] are standardized, but they all have a local 
flavour and way of interpretation. The Germans are very strict in following the procedures; the 
Italians probably will use them more as guidelines. I think that is the way to handle them in an in-
ternational organisation. (VD, Verkstadsföretagets säljenhet i Nederländerna, september, 2000) 

Lokala tolkningar och ”smaker” utifrån standardiserade processer är budskapet. I en, 
tillika, ställd fråga via e-post till hans italienska kollega framkommer följande: 

In my opinion there should not be non-negotiable standard procedures, there should only be tem-
porary standards. The environment we are in is changing faster than us; once we have set our stan-

                                              
228 Respondenterna för, åtminstone på ett retoriskt plan, ett resonemang som är rent utbytesekonomiskt (transaktionskost-
nadsbaserat). Emellertid återkommer de mer i praktisk handling till förhållanden där relationer och leverantörer är unika, 
relativt svåra att byta ut samt som de har en gemensam historia med. Det sistnämnda utvecklas bland annat i avsnitt 14.10.3 i 
förhållande till nätverksansatsen. 
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dards the situation may already differ from the one that generated them. (VD, Verkstadsföretagets 
säljenhet i Italien, september, 2000) 

Svar från VD i USA visar en liknande syn på standardiserade processer mer som regler 
och riktlinjer att följa, men med en hög andel flexibilitet att kunna utföra aktiviteter. I 
kommentarerna från den italienske VD:n är synen på processer som tillfälliga standar-
der uttalad. Behovet av denna flexibilitet hänförs till en föränderlig omvärld. 

Enheten för säljstöd 
Enheten säljstöd fungerar som serviceenhet för säljenheter och kunder; med en tillhö-
rande så kallad helpdesk. Enheten erbjuder teknisk support, ordersupport, produktsup-
port och teknisk dokumentation. Funktionen är central, med den person som tar emot 
frågor, sparar frågor och svar samt fördelar och lämnar ärenden vidare till lämplig per-
son. Grunden för vem som tilldelas ärendet är till stora delar erfarenhetsbaserad. 
Säljenheter inom företaget kan, förutom att gå via nyss nämnda väg, rikta frågor direkt 
till exempelvis teknisk support eller till andra kontakter inom bolaget. Det förekommer 
också informella vägar internt för att få svar på frågor av mer komplex karaktär. Att 
explicit lära av svaren och frågorna samt sprida denna kunskap är inte formaliserad. 
Företaget anser sig sakna ”kompetenskarta” och en god bild över informella nätverk. 

Kommunikation mellan säljenheter och huvudkontor 
I koordination och kommunikation mellan säljenheter och huvudkontor är IT-system 
ett viktigt verktyg: 

IT is like a glue, it accelerates change due to the higher speed of communication and the higher 
level of integration in an organisation. There is one thing that is necessary to use IT successfully: 
training. Movex could be a complete success if we only planned the training of our resources in a 
better way. (VD, Verkstadsföretagets säljenhet i Italien, september, 2000) 

IT-systemet betonas som ett högkvalitativt stöd för snabb kommunikation och en hög-
re grad av integration (relationer mellan aktörer och aktiviteter) av organisationen. 
Detta stöd kan, enligt citatet ovan, bli än bättre med en mer planerad och genomförd 
utbildning i användning av systemet. 

Övergripande koordinering av verksamheten 
Nedan följer ett antal tema från företaget avseende övergripande koordinering. 

Från centralisering till ökad decentralisering 
Under sin etablering beskrivs enheten inte sällan som centraliserad, med beslut kon-
centrerade till tidigare VD och grundare, mer eller mindre i samklang med dåvarande 
koncernledning. Bolaget har sedan haft en stark tillväxt och samtidigt med en omfat-
tande outsourcing också ökat antalet egna anställda. I takt med ett ökat antal engagera-
de personer229 är det inte möjligt att centralisera beslut, utan istället blir det nödvändigt 
att delegera och fördela ansvar enligt företagets VD. 

                                              
229 Observera här användningen av begreppet engagerade (se till exempel Hedberg et al., 1994), som till skillnad från anställ-
da också innefattar personer utanför den egna juridiska enheten, anställda av andra enheter, men involverade i att realisera det 
totala kunderbjudandet (och den gränsöverskridande verksamhet som äger rum för detta) från verkstadsföretaget. 
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Företagskultur och affärsstrategi som koordination 
Företagskultur anses centralt inom företaget, vilket bland annat berörts i dess framväxt 
(se avsnitt 13.1.2). ”Har du inte kulturen får du det inte att fungera”, anser företagets 
VD. Han anser att om ”den rätta företagskulturen” saknas, så skulle aldrig företagets 
verksamhet fungera. Ledningen använder aktivt uttryck för företagskultur, i form av 
ett antal teser, i syfte att påverka medarbetares värderingar och sätt att utföra arbete. 
Teserna innehåller bland annat uttryck för förändring, expansion, kundvärde, utveck-
lingen av ett nätverk samt samarbete, öppenhet, förtroende, individuellt ansvar och 
initiativ. Samtidigt som personer påtalar vikten av företagskultur som positivt koordi-
neringsmedel (att påverka människors värderingar så de fattar beslut i linje med före-
tagskulturen) ser de också negativa effekter av en för stark kultur. Ett exempel på detta 
är konstruktörer som vid val av material för produkter använder ett material som varit 
starkt förknippat med företagets framväxt och grundläggande värderingar istället för 
att tänka mer fritt och välja ett (i situationen) mer ändamålsenligt material. 
Synen på företagets strategier har också förändrats. Från att har varit mer eller mindre 
hemliga dokument (endast en mindre grupp i företaget hade tillgång till dem) till att 
göras tillgängliga för samtliga anställda via företagets intranät. Denna svängning sägs 
hänga samman med att ledningen anser det viktigt med bred delaktighet i utformning-
en av strategin och en utbredd förståelse av den. Att konkurrenter skulle kunna komma 
över strategin är inget som bekymrar ledningen, eftersom de, åtminstone på ett reto-
riskt plan, önskar bli bättre och som det uttrycks ”sparringpartners på en högre nivå”. 

Företaget som ett nätverk och en naturlig del i ett nätverk 
Flertalet medarbetare som intervjuats inom företaget använder sig av ”nätverket” som 
centralt begrepp. En respondent ser nätverk som etablerat begrepp inom företaget och 
beskriver sin syn på nätverket som innehållande: framsidan (enheter närmast avsätt-
ningsmarknaden), internt, leverantörer, logistik och tjänster. I nätverket inkluderas 
därmed aktörer utanför den egna juridiska enheten. Nätverket är del i företagets kon-
kurrensfördelar och kärnverksamhet: 

Vi skall bli bra på nätverk, det är det som är vår core business. (Medarbetare, affärsutveckling, 
Verkstadsföretaget, september, 1999) 

Ett av skälen till nätverkets stora betydelse är företagets strävan efter att förlägga pro-
duktion och distribution hos andra aktörer (utanför egen juridisk enhet). Detta leder, 
enligt medarbetare, till att de måste vara specialister på ”nätverkande”. 

13.1.3 Koordinationskategorier formade utifrån empiri 
Utifrån empiri i föregående avsnitt presenterar jag nedan ett antal begrepp, kategorier 
dess egenskaper och dimensioner jag funnit viktiga vid studier av koordination. Dessa 
är presenterade för att sedan utvecklas, tillsammans genererade kategorier från tränät-
verket (avsnitt 8.1.6) och befintliga teorier om koordination till ett samlat resultat om 
koordination i kapitel 16. I likhet med studien inom tränätverket är min förförståelse 
beroende av tidigare kunskap (egen och andras). Det har dock varit en tydlig avsikt att 
inte låta mig blockeras av detta, utan söka kategorier med en empirisk utgångspunkt. 
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Kategorierna nedan exponeras i detta skede av arbetet mer i form av en lista, med en 
integrerad diskussion om begreppen och kategoriernas relationer till varandra. Relate-
ring till annan teori kommer att utföras explicit i kapitel 16. 
De kategorier som följer är komplement till och i vissa fall fördjupningar av de katego-
rier som genererats utifrån studier av empiri i tränätverket. Grundläggande begrepp 
och kategorier såsom aktör, artefakt, stöd/medium, handling, roll, anpassning, planerad 
vs. spontan handling, föremål och källa finns även i tidigare studerad empiri. I Tabell 
27 följer grundläggande begrepp och kategorier genererade utifrån empiri i tränätver-
ket och dess förekomst (exempel) i verkstadsnätverket. Även här är handlingar som 
utförs inom företaget ofta riktade till, och beroende av externa aktörers handlingar i 
högre utsträckning än i företag med lägre andel outsourcade funktioner och aktiviteter. 
Det stärker den interaktiva dimensionen som är en naturlig del av företagande. 

Tabell 27 Koordination: grundläggande begrepp och kategorier i verkstadsnätverket 

Begrepp/kategori Förekomst och kontext 
Aktör Mänskliga aktörers utförande av koordinerande handlingar är tydligt även i ovanstående empiri, inte 

minst vad gäller tidigare VD:s agerande. Hans personliga övertygelse om hur företag kan och bör 
drivas har påverkat de personer som engagerades i verksamheten. Sedermera har denna personliga 
övertygelse formulerats i en företagskultur och blivit en del av en affärsstrategi. Företagskulturen har 
också haft en tydlig påverkan på medarbetares handlingar bland annat konstruktörers val av material 
som beskrivits tidigare. Företagskulturen och affärsstrategin har sedan förädlats och anpassats till nya 
huvudaktörers värderingar och förändringar i marknadssituation. Kulturens och strategins påverkan 
på individers kognitiva strukturer och handlingsutrymme både positivt och negativt för verksamheten 
som helhet och ledningens koordineringsambitioner och mål. 

Artefakt som stöd/medium IT-system (Movex i detta kapitel) som stöd/medium för att utöva koordinerande handlingar (till exem-
pel för att standardisera processer) är framträdande. Movex ger samtidigt vissa koordineringsförut-
sättningar (handlingsutrymme) och en viss rörlighet (se kategori nedan). 
Produktionsverktygen som ägs av verkstadsföretaget kan också ses som en artefakt att koordinera 
produktion (vem som utför produktion). 

Handling 
• Handlingsutrymme 

Koordinerande handlingar utförs av flertalet studerade personer, oavsett organisatorisk roll och posi-
tion. Personer i ledande positioner har en hög andel koordinerande handlingar i sina roller (till exem-
pel tidigare och sittande VD), men även den person som fungerar som �router� vid säljstödsenheten 
på en lägre organisatorisk nivå. 
Handlingsutrymme av varierande omfattning finns både hos den aktör som utför koordinerande hand-
lingar och den som är föremål för koordinering. I empirin finns tydliga exempel på båda fallen. Tidiga-
re VD som koordinerar har ett begränsat handlingsutrymme som regleras av koncernens olika regler. 
VD:s koordinerande handlingar gentemot konstruktörer (till exempel val av material) ger dem begrän-
sade val av material (som även förändrats över tiden). 

Roll Se handling och handlingsutrymme ovan. 

Anpassning 
• Förhållande mellan 

olika typer av hand-
lingar 

• Grad av anpassning 

Anpassning kan ske i förhållandet mellan koordinerande och koordinerade handlingar. Ett exempel är 
samarbetet mellan inköpare och logistiker, där inköparen sätter ramarna för arbetet genom sina 
kontakter med leverantörer och sitt totalansvar för materialförsörjning. En logistiker utför handlingar i 
huvudsak inom ramen för vad som förhandlats av inköparen (hög grad av anpassning till koordine-
rande handlingar), men kan också göra situationsanpassning (bland annat gällande leverantörs- eller 
kunds önskemål). 

Planerad vs. spontan koordine-
ring 

Koordinerande handlingar utförda av aktörer vid verkstadsföretaget återfinns i ett flertal positioner på 
skalan mellan planerad och framväxt koordinering. Planerad koordinering återfinns bland annat i 
standardiseringen av processer (av säljenheter) och implementationen av Movex. Framväxande 
koordinering ses tydligt i företagets tillblivelse. 

Kvalitet Kvalitetsbrister i underlag för att utföra koordinerande handlingar har identifierats vad gäller det miss-
troende mot uppgifter i Movex som finns för uppföljning. På grund av bristande tilltro till uppgifterna 
om bland annat leveransprecision används inte uppgifterna till att kommunicera med, och utföra 
koordinerande handlingar gentemot leverantörer. Koordinationsunderlaget har en undermålig kvalitet, 
vilket kan få konsekvenser för handlingens kvalitet i sig (i form av restriktioner). 
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Forts. koordination: grundläggande begrepp och kategorier i verkstadsnätverket 

Begrepp/kategori Förekomst och kontext 
Resurser Att skapa förutsättningar för (till exempel i form av investeringar i Movex) koordinering samt att utföra 

koordinerande handlingar förbrukar resurser, men syftar samtidigt till att spara resurser (till exempel 
genom standardiserade administrativa processer) som ger möjligheter till gemensam uppföljning.  

Mål Mål för koordinering kan vara då VD för företaget önskar att medarbetare utför handlingar i linje med 
företagets värderingar och kultur. Målen är mer eller mindre explicit uttryckta i teser som är en central 
del av företagskulturen. 
I framväxten av företaget fanns samtidigt å ena sidan stark koordinering genom koncernens regler (se 
vidare nedan) och å andra sidan medel som gav verksamhetsföreträdaren stort handlingsutrymme. 
Koordinering genom investerings- och anställningsstopp från koncernen är exempel på det först-
nämnda (regler). Koordinering mot ett specifikt mål/resultat avseende verksamhetens vinst första och 
andra verksamhetsåret är exempel på det sistnämnda (mål/resultat), vilket ger stora frihetsgrader i 
utförande. 

Föremål Koordination riktas mot mänskliga aktörer och artefakter (föremål). Ett flertal exempel finns i studerad 
empiri. VD talar med personer i ledningsgruppen för att påverka dem att agera i linje med företagets 
reviderade strategi. Ett exempel innehållande artefakter är när systemanvändare önskar, genom 
användning av Movex, koordinera transporter av gods från fler leverantörer till ett centrallager. 

Koordinationskälla Källan för koordination har tidigare betonats, liksom att källor kan variera över tiden samt också finnas 
samtidigt. Logistiker vid företaget har i sin dagliga arbetssituation ett flertal källor till koordination; till 
exempel sig själva, inköpare, distributörer och leverantörer. Dessutom har artefakter en koordineran-
de verkan på handlingar som är möjliga att utföra (till exempel administrativa processer reglerade av 
Movex), vilket är ytterligare ett exempel på koordinationskälla. Konkurrerande källor finns till exempel 
för logistiker vad gäller inköpares intentioner, leverantörers leveransförutsättningar och logistikpart-
ners upphämrtningsrouter. 

Meta-koordinering Meta-koordinering är synligt i verkstadsföretagets ledningsgrupp, där flera personer intervjuats. De 
skapar genom policies och strategiska beslut förutsättningar (strukturella, processuella och kulturella) 
för annan koordinering (och dessa koordinerande aktörers handlingsutrymme). 

Förutsättningar Meta-koordinering är som tidigare nämnts en av flera möjliga förutsättningar för koordinering och en 
mer medvetet utformad sådan. Andra förutsättningar för handlande är tidigare koordinerande och 
koordinerade handlingar. Förutsättningarna kan exempelvis skapas med hjälp av artefakter (informa-
tion om beställningar från kunder i Movex) och tillsammans med medarbetare/kolleger genom muntlig 
dialog. Att skapa sig koordinationsförutsättningar genom aktörers okulära besiktningar, till exempel av 
lagerhållna artiklar eller producerade varor förekommer inte inom verkstadsföretaget eftersom både 
lager och produktion finns rumsligen (i separata juridiska enheter) åtskilt från verkstadsföretaget. 
Detta är en skillnad mellan de två studerade empiriska nätverken (se komparativ analys i kapitel 15). 

Status För att skaffa sig kunskap om förutsättningar (se ovan) för, och utfall av koordinerande handlingar 
söker ofta aktörer olika typer av status (tillståndsinformation). Kunskap om status av förutsättningska-
raktär kan gälla om en specifik beställning från kunder har omformats till en beställning av produkter 
från en leverantör eller om produkten finns på lager. Detta hanteras bland annat av logistiker vid 
verkstadsföretaget med stöd av Movex, telefon och telefax. Kunskap om status för utförda koordine-
rade handlingar och dess resultat kan exempelvis vara inköparens uppföljning och logistikers olika 
beställningar från leverantörer av vissa artiklar. Status för handlingar som sannolikt skall utföras i 
framtiden kan också levereras av den aktör som önskar koordinera. Ett exempel är de leveransplaner 
som logistiker lämnar till leverantörer. 

Problemställning Problemställning betecknar här olika avvägningar som aktörer kan ställas inför vid utförande av både 
koordinerande och koordinerade handlingar. Valet av IT-systemet Movex i verkstadsföretaget och 
dess grad av anpassning till specifika verksamhetskrav är ett exempel på problemställning där det 
bland annat förekommer ekonomiska avvägningar och grad av standardisering i processer (för de 
som fattar beslut om systemets egenskaper och karaktär) och specifika krav och �egna� rutiner vs. 
systemets stöd (systemanvändare). Avvägningar kan hänföras till exempelvis konkurrerande förut-
sättningar och mål. 

Sammanhållen eller splittrad 
koordination 

Sammanhållen eller splittrad koordination kan ses som ett mått på hur tidsmässigt samlade koordine-
rade handlingar som utförs är. Verkstadsföretaget är ett stort företag vilket bland annat förefaller 
medföra att flera aktörer snarare utför en splittrad koordination än en sammanhållen. Omfattningen på 
verksamheten gör att arbetsdelningen är högre än i företag från det studerade tränätverket. 

Restriktioner Restriktioner vid utförandet av koordinerande handlingar är exempelvis när trovärdig information för 
uppföljning av leveransprecision från leverantörer är otillräcklig i Movex. 
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Forts. koordination: grundläggande begrepp och kategorier i verkstadsnätverket 

Begrepp/kategori Förekomst och kontext 
Kommunikation 

• Kommunikations-
sätt/-form och me-
del 

• Kommunikation före 
och efter utförandet 
av koordinerad 
handling 

• Referenspunkter 

Olika former för kommunikation i koordinerande syfte avseende sätt det sker på och använda media 
finns i företaget. Kvalitetshandböcker och företagsstrategier är exempel på kommunikation i form av 
skriven text (i pappersform och elektronisk form). Muntlig kommunikation finns förstås också (ansikte-
mot-ansikte) och via telefon. E-post används också mycket frekvent i företaget (till exempel mellan 
geografiskt åtskilda personer vid säljenheter och huvudkontor). 
För kommunikation före och efter utförande av handling används samma medium som ovan. Särskilt 
kan användningen av Movex noteras för att dels sammanställa prognoser (till exempel för försäljning) 
och dels för att följa upp (ekonomisk uppföljning, leveransuppföljning etc.). 
Vedertagna referenspunkter (datum för leverans etc. finns) finns i verksamhetsspråket. Liknande 
tvetydighet och lokala referenspunkter, likt tränätverkets �produktionsvecka� respektive �älgjakt�, har 
inte identifierats230. 

Koordinationslogik Hos signifikanta aktörer i företaget finns en koordinationslogik som går ut på att inom den egna juri-
diska enheten bedriva verksamhet som i mycket hög utsträckning överensstämmer med vad som 
definieras som kärnverksamhet � övrig verksamhet bör bedrivas av externa aktörer. Mönstren kring 
arbetsfördelning blir en konsekvens av detta. Dessa mönster har vuxit fram från en persons överty-
gelse för att sedan bli mer kommunicerad, känd, synlig och tillgänglig för andra. Den från början 
individuella övertygelsen har också formaliserats och formulerats i strategiska termer i syfte att påver-
ka individers handlande. 

Koordinationens organisatoris-
ka rörlighet 

• Organisatorisk di-
mension (hierar-
kisk/processledd) 

• Organisatorisk 
räckvidd (inter- och 
intra-
organisatoriska) 

Den koordinering som utförs kan studeras i förhållande till dess riktning och hur denna riktning följer 
organisatoriska dimensioner samt vilken räckvidd den har. 
Koordinering förekommer i de båda organisatoriska dimensionerna i verkstadsföretaget. Emellanåt 
betonas koordinering i processledd (se till exempel säljenheter och det arbete som skall utföras där 
eller inköpsavdelningen) ofta tillsammans med att dessa säljenheter skall koordineras från huvudkon-
toret (hierarkiskt) på en övergripande nivå. 
I framväxten av verkstadsföretaget visas tydligt betydelsen av den koordinering som utövades av 
ledningen för den industriella koncernen. Regler i form av anställnings- och investeringsstopp samt 
intern produktionsprissättning med koordinerande verkan hade stor betydelse för det handlingsförut-
sättningar och -utrymme enhetsledningen (som senare blev företagsledning) hade. Vilket nämnts 
tidigare gav dessa handlingsrestriktioner upphov till, förutom frustration, en påtaglig kreativitet och 
uppfinningsrikedom vad gäller egen organisering och navigering bland hinder och möjligheter. 
Företagets ambitioner att huvudkontoret, tillsammans med förekommande inhyrda externa aktörer, 
skall svara för organisationsutveckling, administration och val av IT-system är tydlig. Arbets- och 
rollfördelningen mellan huvudkontor och exempelvis säljenheter följer dessa ambitioner och kan 
betecknas som hierarkisk. Denna fördelning finns till för att respektive organisatorisk enhet och aktö-
rer skall kunna ägna sig åt de som de är bäst på, enligt VD. 
Koordinationens räckvidd varierar också inom företaget; inom en avdelning/delprocess (såsom mellan 
två logistiker vid inköpsavdelningen), över flera funktioner eller delprocesser (mellan exempelvis 
säljare och konstruktör) eller överskridande juridiska gränser (inköpare vid verkstadsföretaget och 
externa leverantörer) i nätverket. I det sistnämnda fallet kan kontakter vara mellan aktörer i liknande 
hierarkisk position inom respektive företag (kund och leverantör) eller skilda (exempelvis kontakter 
mellan logistiker och produktionsplanerare eller mellan inköpare och svarvare). Den höga rörlighet 
aktörer har vad gäller roller och utövandet av koordination i dessa dimensioner och räckvidd som 
identifierades inom företag i tränätverket återfinns inte här. Vad som emellertid finns i verkstadsföre-
taget, men inte inom företag i tränätverket är den högt utbredda användningen av, och ambitionerna 
att använda, IT-system för att stödja koordinering. Dessa skillnader behandlas vidare i kapitel 15. 

Institutionalisering 

• Återkommande eller 
ej 

• Rutiner och struktu-
rer 

Standardisering av förutsättningar, processer och produkter är sätt att utöva och institutionalisera 
koordination. Kultur och värderingar, vilka påverkar aktörers koordinerande och koordinerade hand-
lingar, torde likväl kunna bidra till institutionalisering. Institutionaliserad koordination utgår i företaget 
från kultur och värderingar som ett viktigt inslag, tillsammans med viss standardisering av processer � 
åtminstone enligt ledningens ambitioner om �frihet under ansvar�. För vissa delar av företaget betonas 
dock rutiner och strukturer, till exempel säljenheter. 
Återkommande koordinering av mer rutinartade handlingar stärks, bland annat av användningen av 
Movex och kvalitetssystem. Annan koordinering av enheter som av företaget betecknas som mer 
kreativa (utvecklingsenheter, nya bolag etc.) med en lägre grad av återkommande mönster och 
institutionalisering kan tillåtas vara föremål för mer frihet i rutiner, strukturer och IT-användning. 

                                              
230 Denna avsaknad kan i sig bero på fler faktorer: studien är inte djup som i fallet med tränätverket med avseende på analys 
av operativa verksamhetsprocesser och dess handlingar eller att denna typ av referenspunkter inte används. 
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13.2 Analys av intern koordination utifrån Mintzberg 
Följande avsnitt utgår från Mintzbergs (1983, 1988, 1998) perspektiv på koordination 
(se avsnitt 4.3.3). Källor redovisas normalt inte explicit nedan, utom då specifika refe-
renser är nödvändiga. Koordinationsmekanismerna (ömsesidig anpassning, direkt 
övervakning samt standardisering av färdigheter, processer, resultat samt normer) har 
presenterats i korthet i introduktionen till motsvarande analys i avsnitt 9.1. 

13.2.1 Koordinationssituationer som utgångspunkt 
Vid tillämpning av Mintzbergs koordinationsmekanismer väljer jag att utgå från koor-
dinationssituationer. Koordinationssituationer motsvarar sammanhang i studerade or-
ganisationer där en eller flera aktörer utför implicit eller explicit koordinerande hand-
lingar för att uppnå resultat. Vissa koordinationssituationer har en mer intern karaktär, 
medan andra mer riktas mot det nätverk företaget är en del av. Konstruktionen av situ-
ationerna är ett sätt att presentera och analysera koordinering. 
Följande möte mellan teori och empiri från verkstadsnätverket görs för att analysera 
och värdera koordinationsmekanismer och dess förekomst i studerad intern verksam-
het. Värdering innebär att söka vilken förståelse- och förklaringskraft mekanismerna 
har. Vilken förståelse och förklaring som kan uppnås respektive inte uppnås är föremål 
för studier. Med intern menas i huvudsak företagsinterna angelägenheter. Dock sker 
detta i ömsesidig påverkan med omgivning varför viss interaktion behandlas då det är 
särskilt tydligt och viktigt. Merparten av denna interaktion och koordination behandlas 
i avsnitt 14.2 till och med 14.8. 

13.2.2 Koordination inom verkstadsföretaget 
Koordinationssituationerna avser primärt aktuella situationer och inte företagets fram-
växt med koordinationssituationer, vilket i sig kunde varit föremål för studier av mer 
historiskt rekonstruktiv natur (som delvis framkommit i den mer beskrivande delen i 
föregående avsnitt). Vilket tidigare påpekats är studien av verkstadsföretaget genom-
förd mer på en strategisk nivå än tränätverket och innehåller en högre grad av IT-
system och användning. Antalet studerade koordinationssituationer är färre. Detta kan 
hänföras till att det empiriska materialet är kompletterande och mindre omfattande. 

Outsourcinggrad för IT-system passande kärnkompetens (KS-V1) 
Val av externa leverantörer för förvaltning/utveckling231 och drift av IT-system har 
sedan länge varit praxis för att erhålla system passande företagets aktuella definition 
av kärnkompetens. Emellertid omprövas graden av outsourcing avseende IT, bland 
annat förstärks beställarkompetensen. 
Det interna samspelet mellan huvudaktörerna kan vara i likhet med Mintzbergs ömse-
sidiga anpassning; utförandet av koordinerande och koordinerade handlingar kan skifta 
mellan aktörer. Handlingar som har en koordinerande effekt på förhandling och upp-
handling av IT-system och tjänster kan vara en omformulering och definiering av 

                                              
231 Förvaltning och utveckling skiljs inte åt i studien av denna koordinationssituation. Detta är emellertid en förenkling sett 
bland annat till vilka aktiviteter som ingår respektive del (se bland annat Bergvall och Welander, 1996 för en beskrivning av 
systemförvaltning och en positionering jämfört med systemutveckling). 
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kärnkompetens. Själva omformuleringen och definitionen i sig kan vara framkomna ur 
en ömsesidig anpassning mellan aktörer i ledningsgruppen. 
De konsekvenser beslut om upphandling av IT-system får skulle kunna liknas vid 
standardisering av normer (om ”lämplig” fördelning av interna IT-resurser vs. externa) 
och ha en direkt styrande effekt på IT-relaterad verksamhet (och de aktörer som verkar 
i denna och som eventuellt skall rekryteras). Normer ligger också till grund för beslu-
ten, vilket med detta ger ett dialektiskt förhållande mellan normer och beslut. 
Koordinationssituationen behandlas i Tabell 28. 

Tabell 28 Koordinationssituation: outsourcinggrad för IT-system passande kärnkompetens 
(KS-V1) 

Huvudaktörer Handlingar, exempel Koordinationsmekanism och -sätt Utgångspunkt och stöd. Exempel 

VD 
IT-chef (IC) 
Ledningsgrupp (L) 

Förhandling och upphandling av 
IT-system och tjänster. (IC, VD) 
Rekrytering av egen IT-
kompetens. (IC) 
Definiering av kärnkompetens. 
(VD, IC, L) 

Ömsesidig anpassning, direkt över-
vakning och standardisering av nor-
mer. 
Muntlig dialog (informell kommunika-
tion) samt IT-strategi och affärsidé 
som styrdokument. 

Affärsidé och strategi, aktuella definitioner 
av kärnkompetens. 
Interna IT-resurspersoner och deras 
kompetens. 
Relationer till externa IT-resurser. 

 

Innehav av IT-system passande verksamhetsbehov (KS-V2) 
Företaget strävar efter att inneha IT-system som passar verksamhetsbehov. Val av IT-
system styrs bland annat av tidigare erfarenheter, kunskap och IT-systemarv. Företaget 
påtalar tydligt att systemen skall ha en påtaglig relation till organisationens affärsidé 
och strategi. Affärsstrategin, affärsidén och IT-strategin är viktiga utgångspunkter för 
att nå ett innehav av IT-system passande verksamhetsbehov. 
Handlingar som att formulera eller omformulera en affärsidé eller uttrycka nya eller 
förädlade systembehov kan ha en koordinerande verkan på vilka IT-system som skall 
väljas. Det omvända gäller också med utgångspunkt från IT-system, där dessa kan re-
sultera i förändling av affärsidéer och strategier beroende på exempelvis nya möjlighe-
ter som erbjuds via företagets affärssystem. Koordinerande handlingar kan med andra 
ord vara omformulering av strategi för verksamhet eller IT-system som ger koordine-
rade handlingar i form av anpassning av IT-system respektive affärsidé/strategi. Här 
uppfattar jag att företrädare för IT-intressen respektive verksamhetsföreträdare ömse-
sidigt anpassar sina handlingar för att uppnå ett gemensamt mål: IT-system passande 
verksamhetsbehov. Det är förstås också möjligt att VD som exekutivt ansvarig nyttjar 
sin position för att få igenom beslut (dock inte observerat i studier). Se Tabell 29. 

Tabell 29 Koordinationssituation: innehav av IT-system passande verksamhetsbehov (KS-V2) 

Huvudaktörer Handlingar, exempel Koordinationsmekanism och -sätt Utgångspunkt och stöd, exempel 

VD 
IT-chef (IC) 
Ledningsgrupp (L) 

Anpassa IT-system till affärsidé 
och strategi. (IC, L) 
Anpassa affärsidé och strategi till 
IT-system (VD, L) 
Utreda verksamhetsbehov och IT-
systemegenskaper (VD, IC, L) 

Ömsesidig anpassning. 
Muntlig dialog (informell kommunika-
tion) samt IT-strategi respektive affärs-
idé som styrdokument. 

Tidigare erfarenheter av IT-system. 
Systemarv. 
Aktuellt IT-system 
Verksamhetsbehov 
IT-strategi. 
Affärsidé och strategi. 
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Resultaten i ovanstående koordinationssituation ser jag som påverkande standardise-
ring av normer, processer (via IT-system) och har en direkt påverkan på verksamhet. 

Produkter passande efterfrågan från kunder (KS-V3) 
Inköp av produkter är centrala aktiviteter i företaget, vilken kan ses som en koordine-
ring av produktförsörjning (möta efterfrågan från kunder) i avsaknad av egen produk-
tion. Huvudaktörer är logistiker och inköpare. De har olika roller enligt tidigare be-
skrivning. Exempel presenteras i Tabell 30. 
Inköpare väljer leverantörer och förhandlar priser (som därigenom skapar förutsätt-
ningar för avrop). De gör också en bedömning av lämpliga inköpsandelar från olika 
leverantörer. Detta kan tolkas som en direkt övervakning genom påverkan på logisti-
kers handlingar (avrop) för att på en övergripande nivå erhålla produkter som passar 
efterfrågan från kunder. Inköpare påverkar och logistikers normer, såväl som normer 
skapas inom gruppen logistiker om exemelvis lämplig inköpsandel från en och samma 
leverantör. Koordinerande handlingar som utförs av inköpare är att fastställa ett över-
gripande inköpsbehov som tillsammans med etablerade ramavtal skapar en utgångs-
punkt för handlingar som utförs av logistiker (avrop av produkter). De sistnämnda 
handlingarna kan därmed vara koordinerade med inköparens intentioner som uttryckts 
i ramavtal etc. De koordinerade resultatet är slutligen att erhålla produkter passande 
efterfrågan från verkstadsföretagets produkter. 
Viss ömsesidig anpassning finns också mellan logistiker (till exempel samråd kring 
leverantörsrelationer). Samrådet kan exempelvis resultera i att ramavtal anpassas efter 
inköpares kunskap och erfarenhet av specifika leverantörsrelationer. 

Tabell 30 Koordinationssituation: produkter passande efterfrågan från kunder (KS-V3) 

Huvudaktörer Handlingar, exempel Koordinationsmekanismer och -sätt Utgångspunkt och stöd, exempel 

Logistiker (L) 
Inköpare (I) 

Faställa övergripande inköps-
behov. (I) 
Förhandla fram ramavtal. (I) 
Avrop av produkter. (L) 
Val av leverantör och inköpsvo-
lym i avropssituation (L) 
Anpassning av inköp från olika 
leverantörer (L) 
Anpassa ramavtalsförhandlingar 
till kunskap om specifika leve-
rantörsrelationer och vice versa 
(L, I) 
Finna produkter som passar 
behov (L, I) 

Ömsesidig anpassning mellan logistiker. 
Viss direkt övervakning från inköpare 
riktat mot logistiker samt förekommande 
ömsesidig anpassning. 
Informell kommunikation (främst muntlig 
dialog) mellan logistiker. 

Kunskap om lagernivåer och kundor-
der via Movex. 
Telefax och telefon för kontakt med 
leverantörer. 
Kunskap om aktuella leverantörsrela-
tioner och dessas produktionsförut-
sättningar (belastning, ledtider etc.) 
Strategier för vad som är företagets 
egen kärnverksamhet och vilka 
aktiviteter (produktion i detta fall) som 
kan utföras av andra. 
Förekommande ramavtal. 
Normer om lämplig (maximal) in-
köpsandel från leverantörer. 

 

Enhetligt organiserad försäljning (KS-V5) 
I sin strävan att nå en enhetligt organiserad försäljning standardiserar företaget proces-
ser. Denna koordinerande handling utförs för att nå en så enhetlig organisering av de 
olika enheterna som möjligt (bland annat motiverat av att kunna följa upp deras verk-
samhet och redovisa effektivt). Önskan att medarbetare vid säljenheter utför koordine-
rade handlingar (till exempel sköter sin ekonomiska redovisning med vissa resultat). 
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Denna standardisering av processer sker bland annat med stöd av IT-systemet Movex. 
Jag väljer att i Tabell 29 ge exempel på organisering genom att visa företagets säljen-
heter. Att standardisera på detta sätt torde också kunna ses som en viktig del i Mintz-
bergs direkta övervakning (att följa upp utförda handlingar/resultat). Utrymmet för 
förhandling vid utformning av processer och IT-system är som tidigare nämns starkt 
begränsade, vilket också påverkar handlingsuttrymmet. 
Till standardisering av processer kommer också den starka företagskultur (standardise-
ring av normer enligt Mintzberg) som företaget medvetet arbetar med. Denna kultur 
skall också genomsyra aktörers handlingar vid säljenheter och bidra till en enhetligt 
organiserad försäljning (koordinerade handlingar) för att nå företagets mål. 

Tabell 31 Koordinationssituation: enhetligt organiserad försäljning (KS-V4) 

Huvudaktörer Handlingar, exempel Koordinationsmekanismer och -sätt Utgångspunkt och stöd, exempel 

Företagsledning 
(L) 
IT-chef (IC) 
Medarbetare vid 
säljenheter (S) 

Val av IT-system för att stan-
dardisera processer (L, IC) 
Aktivt arbete med företagskultur 
(L) 
Utföra handlingar i linje med IT-
system och företagskultur (S) 
Uppföljning av försäljning (L) 

Muntlig dialog i ledning med ömsesidig 
anpassning. 
Standardisering av processer (bland 
annat via IT-system) och normer (L) 
Direkt övervakning (L) 

Affärsidé, företagskultur (teser) och IT-
strategi. 
En centralt placerad administration. 
Ett centralt placerat, standardiserat och 
kontrollerat IT-system. 

 
Jag vill betona att utfallet av situationen (grad av enhetlighet) och ledningens visioner 
vid huvudkontoret utmanas av de uttryck för självständighet som uttrycks av VD vid 
säljenheter. 

13.2.3 Problem och oklarheter vid tillämpning av mekanismer 
Vid ovanstående möte mellan Mintzbergs koordinationsmekanismer och kärnföreta-
gets interna verksamhet uppkom följande problem och oklarheter. 

Aktörer och deras handlingar 
Även vid tillämpning av Mintzbergs koordinationsmekanismer i verkstadsnätverkets 
kärnföretag ger dessa, enligt min mening, en stereotyp uppfattning om vilka som koor-
dinerar och koordineras i organisationer (se också avsnitt 9.2.2). Det finns även här 
utrymme för en precisering av vilka som koordinerar, koordineras och vilka handlingar 
som utförs vid koordinering. 

Extern påverkan 
För verkstadsföretaget centrala produktions- och distributionsprocesser finns utanför 
den egna juridiska enheten. Aktörer i verkstadsföretaget påverkar och påverkas starkt 
av andra företag (och där anpassande och påverkande aktörer) och dessas handlingar. 
Dessa förhållanden påverkar det handlingsutrymme (begränsar och vidgar) aktörer i 
verkstadsföretaget har. Trots att jag inte studerar relationer i detta kapitel är det svårt 
att skilja från företagsinterna angelägenheter både vid intervju- och 
presentationstillfälle, särskilt med anledning av den höga andel outsourcing som 
företaget påvisar. De oklarheter som uppkom vid tillämpning är exempelvis: 
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! Hur hanteras ovisshet som påverkar koordination utifrån en icke explicit aktörs-
bunden extern händelse utanför företagets kontroll? (exempelvis brand hos en 
ensamleverantör som har verkstadsföretagets verktyg) 

! Hur hanteras de koordinerande handlingarna logistiker utför mot leverantörer 
för att öka intern flexibilitet och skapa en större handlingsfrihet vid inkomman-
de order från kunder? 

Framväxande processer 
Inom verkstadsföretaget finns en blandning av på förhand specificerade (standardise-
rade) processer och framväxande dylika. 
! Hur hanteras framväxande processer och standarder för dessa, vilka inte över-

ensstämmer med Mintzbergs koordineringsmekanismer för standardisering som 
utformas på förhand skilt från utförande? 

Samtidighet och variation 
Samtidigt förekommande koordinationsmekanismer (ibland konkurrerande, riktade 
mot ett fenomen eller en aktör) finns i verkstadsföretaget, vilket också identifierats i 
analysen av kärnföretagen i tränätverket: 
! Förekomsten av vissa samtidiga koordinationsmekanismer under vissa samtidi-

ga förhållanden i omvärlden problematisk. Företaget har olika säljenheter med 
olika struktur, logik, nationella förutsättningar och komplexitet (trots sina stan-
dardiseringsinitiativ). Företaget finns i flera olika sammanhang (upplevda) be-
roende på aktuell marknad. Denna samtidighet är inte diskuterad i samband med 
Mintzbergs koordinationsmekanismer, utan författaren konstaterar mer att vissa 
mekanismer kan vara mer vanligt förekommande under vissa yttre betingelser 
och att mekanismerna också kan användas samtidigt – men dess relation är inte 
tillräckligt problematiserad enligt min mening. 

! Hur hanteras variation vad gäller normer inom företaget (aktörers tolkning av 
företagskultur etc.) och dess påverkan på koordination? Denna fråga kan ses 
som en del av utmaningen i ovanstående punkt, men på en i huvudsakligen före-
tagsinternt arena. 

Koordination av strategisk karaktär 
En erfarenhet från tillämpningen av mekanismerna är att det är svårt att klassificera 
beslut av strategisk karaktär. Denna typ av beslut förefaller sakna den grad av forma-
lism som finns underliggande i Mintzbergs antaganden. Bland annat var det svårt att 
rekonstruera subjektet/objektet för koordination (jämfört med exempelvis de scenarier 
som finns i Mintzbergs direkta övervakning och standardisering av resultat). Flera 
”handlingsled” kan vara en orsak till att problemen uppstår, till exempel valet av att 
köpa in Movex som IT-system kan ha fattats (kollektivt) i företagets styrelse i en 
blandning av ömsesidig anpassning och direkt övervakning. När sedan investeringen 
legitimeras jämfört med olika former av strategier kan logiken förändras och när an-
vändningen av systemet sedan granskas kan ytterligare mekanismer vara aktuella (till 
exempel standardisering av processer). 
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Kommunikation, IT-system och information 
Kommunikation och information av informellt slag återfinns endast i Mintzbergs me-
kanism ömsesidig anpassning. Informell kommunikation (”enkel”) i samband med 
övriga koordinationsmekanismer återfinns inte i idealtyperna. 
Kommunikation i förhållande till handling som skall verka koordinerande eller koor-
dineras behandlas inte, vilket nämnts tidigare. Explita resonemang om IT-systems roll 
och funktion vid koordinering återfinns inte hos Mintzberg. Frågor tillämpningen gav 
upphov till presenteras här: 
! Informell kommunikation som enkel process i ömsesidig anpassning mellan ak-

törer. Vad menas med enkel process? Torde kunna vara komplicerad (subtil, 
bygga på förtrogenhet, kontext, historia etc.) och svår att studera. 

! Till vilken eller vilka koordinationsmekanismer kan information före handling 
(förutsättningsinformation, påannonsering) och återmatning (negativ och posi-
tiv) hänföras? 

! IT-systems roll vid kommunikation och koordination är oklar; en utvecklat 
ramverk torde krävas för att öka förståelsen av exempelvis verkstadsföretagets 
verksamhet i studerat nätverk. Skall denna typ av artefakt jämställas med som 
Mintzberg kallar ”struktur” för standardisering av processer? Denna möjlighet 
torde finnas, men är inte den enda. IT-system är komplexa artefakter som antar 
olika skepnader beroende på vilka funktioner/egenskaper som tilldelas dem och 
vilken mening som skapas om dem, tillsammans med incitament för användning 
av dem. Bruket av IT-system genomsyrar även ömsesidig anpassning mellan 
personer (till exempel vid användningen av e-post), direkt övervakning (kan 
också ske via e-post eller andra typer av system), eller stöd för standardisering 
av normer och resultat. 

13.2.4 Förståelse- och förklaringskraft hos mekanismerna 
Identifierad förståelse- och förklaringskraft av både god och otillräcklig dylik presen-
teras nedan. 

God förståelse- och förklaringskraft 
Baserat på ovanstående tillämpning av mekanismerna anser jag att de stödjer en för-
ståelse och förklaring av empiri vad gäller: 
! Formell arbetsdelning i organisationer. 
! Stabila strukturer. 
! Aktörer med fasta positioner i strukturer bestående av strategisk-, taktisk- och 

operativ nivå. 
! Uttryckligen på förhand definierad koordination (med planering, formering av 

strukturer etc.) 
Det perspektiv som punkterna ovan representerar är tydligt i Mintzbergs mekanismer. 
Formella arbetsdelning, olika organisatoriska nivåer och på förhand definiera koordi-
nation kommer till uttryck i exempelvis Tabell 31. 
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Saknad eller otillräcklig förståelse- och förklaringskraft 
De empiriska förhållanden där jag anser att det saknas stöd eller är ett oklart/otill-
räckligt stöd i Mintzbergs koordinationsmekanismer baserat på ovanstående analys är: 
! Aktörer och deras handlingar 
! Extern påverkan 
! Framväxande processer 
! Strategiska beslut och processer 
! Samtidighet och variation 
! Kommunikation, IT-system och information 

Förekomsten av extern påverkan som inte tydligt hanteras av Mintzberg finns bland 
annat i Tabell 30. Strategiska beslut finns tydligt i Tabell 31. IT-systems roll, vilket 
endast delvis (med en fri tolkning) hanteras av Mintzbergs koordinationsmekanismer 
finns bland annat i Tabell 29 och Tabell 31. 
För en komparativ analys av ovanstående resultat av tillämpning och motsvarande till-
lämpning för tränätverkets kärnföretag, se avsnitt 15.2.1. 
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14 Relationer i verkstadsnätverket 
Kapitel 14 innehåller beskrivning och analys av relationer mellan kärnföretag och 
medproducenter (se kapitel 12). För att beskriva och analysera relationer mellan före-
tagen används IMP:s interaktionsmodell och nyckelbegrepp från nätverksansatsen 
tillsammans med den affärsgeneriska modellen. Analys av relationerna utförs både 
med explicit stöd av teori och mer empirinära. Kommunikation och koordinering är 
särskilda områden för intresse. Nätverket analyseras också med avseende på dess för-
ändring och dynamik samt med stöd av imaginära organisationer som perspektiv. 
Syftet med kapitlet är att bidra till besvarandet av forskningsfrågorna: Hur sker koor-
dination inom, och av, affärsrelationer mellan företag i nätverk, vem/vilka utför koor-
dinerande handlingar samt vilken roll (inklusive typ av stöd och hinder) har informa-
tions-/kommunikationshantering och informationssystem/IT-system vid koordination?. 

14.1 Introduktion till analys av relationer 
Följande relationer i verkstadsnätverket är uteslutande mellan företag; inga privata 
konsumenter finns med eftersom verkstadsföretagets produkter är avsedda för indust-
riellt bruk. Affärsrelationerna analyseras med de utgångspunkter som anges nedan. 

14.1.1 Studerade relationer i verkstadsnätverket 
Verkstadsföretaget har varken produktion, lager, distribution och ej heller omfattande 
administration i egna lokaler. Produktionen återfinns ofta hos leverantörer i Småland. 
Förutom produktion utför dessa leverantörer viss detaljkonstruktion. Samarbetet med 
leverantörerna är mycket nära och sträcker sig ofta många år tillbaka i tiden. Förutom 
relationerna med dessa leverantörer återfinns också två kunder till verkstadsföretaget. 
Nedan följer en analys av dyader i verkstadsnätverket. Dispositionen är följande: 
! Verkstadsföretaget – Plastleverantören (avsnitt 14.2) 
! Verkstadsföretaget – Svarvföretaget (avsnitt 14.3) 
! Verkstadsföretaget – Motortillverkaren (avsnitt 14.4) 
! Verkstadsföretaget – Bearbetningsföretaget (avsnitt 14.5) 
! Verkstadsföretaget – Logistikföretaget (avsnitt 14.6) 
! Verkstadsföretaget – Mekanikföretaget (avsnitt 14.7) 
! Verkstadsföretaget – Filtertillverkaren (avsnitt 14.8) 

Relationerna i avsnitt 14.1 till och med avsnitt 14.6 är relationer mellan verkstadsföre-
taget i rollen som kund, medan de två sist listade relationerna utgör exempel på verk-
stadsföretaget i rollen som leverantör. Empiri från verkstadsföretagets medarbetare om 
deras kunder och leverantörer finns förutom i relationerna nedan också integrerad med 
beskrivningen av hur de bland annat koordinerar inköp, logistik och försäljning i det 
tidigare kapitlet. Dessa resonemang är av mer övergripande karaktär och gäller inte 
sällan grupper om till exempel kunder och leverantörer. 
Kommande analys ligger bland annat till grund för vidare analys av inter-
organisatorisk koordination i avsnitt 14.11. 
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14.1.2 Utgångspunkter för analys 
Den analys som följer nedan av medproducenter i verkstadsnätverket (avsnitt 14.2 till 
och med 14.8) är av empirinära karaktär. Med empirinära avses att inga explicita rela-
teringar till teori utförs i detta skede. IMP:s interaktionsmodell, tillsammans med cen-
trala begrepp i nätverksansatsen, och den affärsgeneriska modellen har dock använts 
som perspektiv vid beskrivning och analys med lånade kategorier (Strauss och Corbin, 
1990). Denna användning påverkar urvalet av det som beskrivs, viss begreppsanvänd-
ning och disposition av material232. 
IMP:s interaktionsmodell, tillsammans med dimensioner hos relationer enligt nät-
verksansatsen (Håkansson och Snehota, 1995) och den affärsgeneriska modellen 
(Goldkuhl, 1998) redovisas också kort i avsnitt 11.1 för motsvarande analys av relatio-
ner i tränätverket samt dess förhållande till teoriavsnitt kring intra- och inter-
organisatorisk teori (kapitel 5). 
Efter mötet mellan empiri från verkstadsnätverket och den teori som omnämndes ovan 
följer ett avsnitt specifikt om IT-system och kommunikation i nätverket (avsnitt 14.9). 
Efter det följer avsnitt 14.10 som innehåller en teoribaserad analys av varför företagen 
samarbetar i relationer, vad framgångsrika affärsrelationer kännetecknas av samt hur 
studerad empiri förhåller sig till typiska drag i nätverksansatsen. Avsnittet 14.11 är 
sedan mer induktivt och jag söker mönster i koordinerande handlingar. De två sista 
avsnitten (14.12 och 14.13) innehåller teorier mer som perspektiv på studerad empiri 
(”Dynamik i verkstadsnätverket”, med inspiration från nätverksansatsen samt 
”Verkstadsnätverket som en imaginär organisation”, utifrån Hedberg et al., 1994). 

14.2 Verkstadsföretaget – Plastleverantören 
Relationen mellan verkstadsföretaget och plastleverantören är en väl etablerad relation 
och denne leverantör var den första av sitt slag till verkstadsföretaget. 

14.2.1 Allmänt om relationen 
Relationen är långvarig och verkstadsföretaget är en dominerande kund, enligt nedan. 

Historisk utveckling 
Relationen mellan verkstadsföretaget och plastleverantören har funnits sedan tiden då 
det förstnämnda bolaget fanns som en enhet inom den större industriella koncernen. 
Platsleverantören var då aktiv i ett annat utvecklingsprojekt. Grundaren till plastleve-
rantören var vid detta tillfälle, i början av 1980-talet, på ett möte i koncernen och fick 
frågan av personen som senare skulle bli verkstadsföretagets VD om någon kunde 
formspruta plast – i och med detta var affärsrelationen etablerad. 

Relationen i ekonomiska termer 
Verkstadsföretaget står för över 60 procent av leverantörens omsättning under 1999. 

                                              
232 Dessa frågor har diskuterats i samband med introduktion till analys av relationer i tränätverket (avsnitt 10.1). Det referera-
de avsnittet innehåller också hänvisningar till forskningsansats. 
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Inköpare vid verkstadsföretaget anser det gynnsamt att vara en ”lagom” stor kund. 
Med lagom menas tillräckligt stor (icke marginell) för att kunna ställa krav, men inte 
så stor att deras kapacitet, förmåga och utveckling drabbas negativt. 

Produkter och service (utbud) 
Formsprutade plastprodukter, produkter packade för att passa specifika kundorder. 
Dessutom tillkommande produkter från andra leverantörer. 

Företagskultur och värderingar 
Gemensamma värderingar som finns mellan aktörerna är att minska det höga beroen-
det som finns i det att leverantören har en så dominerande kund. Minskningen är dock 
inte oproblematisk eftersom verkstadsföretagets beställningar ökat i antal en längre tid 
och plastleverantören inte förmått expandera i övriga kundsegment samma takt. 

14.2.2 Atmosfär i relationen 
Atmosfären i relationen präglas av en hög anpassning från leverantörens sida, bland 
annat med utgångspunkt i verkstadsföretagets maktposition. 

Underskattning av leverantörens kompetens och erfarenhet? 
Plastleverantören är viktig för verkstadsföretaget, vilket emellanåt förträngs: 

[Plastleverantören] är en duktig källa, han har kompetensen, han har kunskapen om hur [verkstads-
företaget] fungerar och naturligtvis så är han värd guld för [verkstadsföretaget] […] vi tar för gratis 
och för givet ibland. (Inköpare, Verkstadsföretaget, september, 2000) 

Förväntningar på relationen 
Tydliga förväntningar finns på att plastleverantören skall anpassa sin produktion för att 
passa kundens efterfrågan och dess variation över tiden. Plastleverantören förväntar 
sig fortlöpande beställningar från sin dominerande kund. 

Anpassning 
En ömsesidig anpassning (detta uttrycks bland annat från verkstadsföretaget i form av 
att leverantören ”vet hur det fungerar”) finns mellan aktörer i företagen, likt många 
andra etablerade affärsrelationer. Dock är graden av anpassning större från leverantö-
rens sida. Viljan från verkstadsföretaget att anpassa sig finns dock, men kanske i be-
gränsad omfattning. En anpassning till aktuella produktionsförutsättningar hos plastle-
verantören beskrivs på följande sätt: 

[…] man har fingertoppskänsla lite då vilka som är jobbiga att göra och vilka som är lätta att göra 
och sådana som är jobbiga som kanske man vet det att [plastleverantören] har mycket just nu då så 
försöker man släppa dem och skicka beställningen tidigare så att de ska få lite mer tid på sig. […] 
vissa grejer är då väldigt lätta och man alltså ligger lågt då […]. (Logistiker, Verkstadsföretaget, 
september, 2000) 

Leverantören har en god förmåga att variera produkters utformning och produktions-
takt. Den flexibilitet de uppvisar vilar på ett antal nyckelpersoner: 

Men det är inte bra när de är så beroende av vissa personer då. Men de som då jobbar med det har 
då full koll och kan gå in och störa produktionen och vet precis hur lång tid det tar, de är väldigt 
flexibla alltså, med då ledtider och allting, service och… Så att då kundordern gör ju så att de går 
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in och stör produktionen hela tiden och går in och kör då korta serier och sedan kör då långa igen. 
Byter verktyg hela tiden då. (Logistiker, Verkstadsföretaget, september, 2000) 

Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
Verkstadsföretaget har förändrat sin syn på avtal genom åren och har som policy att 
även långvariga leverantörer skall förbindas med skriftliga avtal, så också studerad 
plastleverantör. Företaget avser att förhandla om skriftliga avtal med en avtalstid på 
mellan ett och tre år, samt med en relativt hög detaljeringsnivå. 

Makt/beroende 
Verkstadsföretaget äger de verktyg som plastleverantören använder i sin produktion 
för dem. Detta utifrån att man i rollen som kund vill skapa sig ett viss oberoende gent-
emot leverantören. Reella byten av leverantörer är dock sällsynt (se tidigare kapitel). 
I de fall leverantörer ersätter personer vilka verkstadsföretagets logistiker haft löpande 
kontakt med, ser man detta som ett tillfälle att påverka leverantören och dennes arbets-
sätt – att också utnyttja sin maktposition. 

Så fort det kommer någon ny så försöker man lära dem efter vad man själv tycker är bäst. Du tar ju 
verkligen chansen och trycker på direkt och försöker att forma dem. Ibland går det och ibland går 
det inte. Men ja… det var för ett tag sedan så bytte en av mina formsprutare, så bytte de kontakt-
person, då tog jag ju chansen direkt och tryckte på. Där har jag fått en väldigt bra relation nu och 
hon gör precis som jag vill då egentligen. (Logistiker, Verkstadsföretaget, september, 2000) 

14.2.3 Interaktionsprocessen 
Interaktionen mellan aktörer i företagen är tät och i hög utsträckning baserad på an-
vändning av telefon och telefax. Även erfarenheter av investeringar i IT-baserad 
kommunikation finns enligt följande. 

Individers erfarenheter 
Verkstadsföretagets inköpare hävdar att alla leverantörer som levererar produkter till 
centrallagret är strategiska och att man bör bygga långsiktiga relationer till dessa. 
Emellertid förhåller man sig på olika sätt till olika leverantörer i praktiken, vilket bland 
annat beror på företagens storlek, typ av produkt och global täckning. Plastleverantö-
ren tas upp som ett exempel där man anser sig ha ett ansvar i egenskap att man som 
kund svarar för en så stor del av omsättningen. Denna relation jämförs med relationen 
till bearbetningsföretaget (avsnitt 14.5.3) där företaget endast är en av flera kunder. 
Uppfattningen bland logistik- och inköpsfunktionen är att plastleverantören ”sköter sig 
mycket bra” i rollen som leverantör. 
Plastföretaget anser sig ha utvecklat, vad som beskrivs som, nära relationer med verk-
stadsföretaget. En förklaring intervjupersonen betonar är att man var första leverantör 
med sin produkt och att man har en specifik kompetens. Samarbetsrelationen har inne-
burit att båda parter blivit bättre på vad de gör. 
I anslutning till interaktion betonar intervjupersoner vid plastföretaget erfarenheter 
från initiativ gällande investering i IT-system. Initiativ till att utveckla interaktionen 
mellan kund och leverantör har tagits vid flera tillfällen. VD för plastleverantören ini-
tierade en gång anskaffningen av Picture Tel-utrustning (informationsteknik för fjärr-
ansluten delad arbetsyta, till exempel text, bild och ljud) både hos det egna företaget 
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och hos verkstadsföretaget. Syftet var att förbättra och utöka kommunikationen exem-
pelvis kring konstruktionsritningar. Användningen blev dock inte särskilt omfattande 
och systemet används inte längre. Respektive part stod för sina egna kostnader. 
Verkstadsföretaget önskade att under 1990-talet införa EDI i sin relation till leverantö-
rer. Plastleverantören såg det nödvändigt att utveckla denna teknik i relation till sin 
kund. Även denna satsning beskrivs som att ”det blev inget”, trots att utvecklingen 
pågick i två år och kostade över 100 kkr., enligt VD. 

Vardaglig interaktion 
Den intervjuade logistikern vid verkstadsföretaget beskriver att hans interaktion med 
plastleverantören är mycket tät. Inte sällan sker denna per telefon; kanske upp till tio 
gånger per dag när det är som mest intensivt. Plastleverantören uppskattar till och med 
antalet kontakter till 20 per dag. Eftersom kontakterna med leverantören är täta kom-
mer också personlig kännedom in i interaktionen. Detta kan ibland underlätta exem-
pelvis att få igenom krav på justeringar i produktion, vilket anses lättare i mindre före-
tag än i större. Det finns emellertid en lämplig gräns för den personliga kännedomen: 

Så att alltså vissa har man sämre kontakt med och då är det svårare att försöka påverka och försöka 
få tidigare. […] Eftersom jag pratar med [plastleverantören] kanske tio gånger om dagen så har jag 
en bra relation. Och det har nästan blivit lite mycket så där att man nästan vet vad deras barn heter 
och hund och allting vad de gör på semestern för man ska liksom pressa det igenom nålsögat. (Lo-
gistiker, Verkstadsföretaget, september, 2000) 

Telefax är näst efter telefon mest vanligt kommunikationsmedium; därefter kommer e-
post. Telefonen ses som överlägsen då det handlar om att exempelvis åstadkomma ju-
steringar i produktion. I den bästa av världar skall dock enligt en logistiker vid verk-
stadsföretaget inte behöva tala med leverantörerna alls. 
Kontakterna har gått från att vara med verkstadsföretagets konstruktörer direkt, till att i 
huvudsak ske via inköpsavdelningen. Detta har påverkat uppfattningen om verkstads-
företaget såtillvida att VD för plasttillverkaren anser att det finns färre entreprenörer 
nu och att det är mindre ”go” i företaget. 
Vid fullföljande av order till leverans paketerar personer vid plastleverantören produk-
ter direkt till kunden. Ingen kvalitetskontroll utanför företaget finns, utan försändelsen 
öppnas först av slutkund. Plastföretaget hanterar förekommande reklamationer. Leve-
rans av produkter sker två gånger per vecka. Lastbilar från logistikföretaget utför detta. 

14.2.4 Begränsnings- och hanteringsproblem 
Plastleverantörens höga anpassning av produktion till verkstadsföretagets efterfrågan 
gör det, tillsammans med personella begränsningar för marknadsföring/försäljning, 
svårt att ha affärsrelationer till flera större kunder. En kund av verkstadsföretagets ka-
raktär kräver mycket resurser. Detsamma gäller också det ökade ansvar verkstadsföre-
taget önskar att plastleverantören tar i form av att sätta samman system. 
Verkstadsföretagets relation med plastleverantören innebär också begränsningar ur 
deras perspektiv, vilket kommenteras nedan. Denna risk ökar i samband med att plast-
leverantören tar ett ökat ansvar för relationer med andra leverantörer. 
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14.2.5 Framtida utveckling av relationen 
Aktiv minskning av andelen produkter till verkstadsföretaget 
Vilket nämndes ovan är plastleverantörens andel produkter som levereras till verk-
stadsföretaget hög. Planer finns på att anställa en säljare för att öka andelen sålda pro-
dukter till andra kunder. Att säga nej till order för att reducera andelen produkter till 
verkstadsföretaget anses dock inte vara ett realistiskt alternativ. 
Verkstadsföretaget har också arbetat aktivt för att minska andelen genom att beställa 
produkter av andra leverantörer; detta i syfte att minska beroendet och sprida riskerna 
på flera leverantörer. 

Plastleverantören i rollen som systemleverantör 
Alltmer ansvar har förflyttats från verkstadsföretaget till plastleverantören vad gäller 
koordinering av andra leverantörer. Denna förflyttning har påbörjats eftersom plastle-
verantören skall fungera som en systemleverantör. Antalet direkta leverantörer till 
verkstadsföretaget blir därmed färre. 

14.2.6 Avslutande reflektion 
Relationen etablerades i samband med tillkomsten av det projekt som var utgångs-
punkten för verkstadsföretagets verksamhet. Relationen är sett till detta mogen och 
långsiktig. Verkstadsföretaget är tydligt dominerande och en ekonomisk bindning är 
påtaglig. Plastleverantören anpassar sin verksamhet i stor utsträckning till kundens 
krav, som samtidigt använder sin dominans för att påverka villkor. I relationen finns 
mycket tät interaktion mellan aktörer. 

14.3 Verkstadsföretaget – Svarvföretaget 
Även denna affärsrelation har sin begynnelse i det projekt som verkstadsföretaget, då 
som enhet inom den industriella koncernen, startade under tidigt 1980-tal och de be-
hov av externt utfört arbete som då önskades. 

14.3.1 Allmänt om relationen 
Verkstadsföretaget är sedan länge en viktig kund till svarvföretaget. 

Historisk utveckling 
Svarvföretagets relation med verkstadsföretaget etablerades 1981. Initialt tillverkade 
företaget endast produkter av överskottsmaterial från sin kund, men fick sedan en or-
der avseende en komponent i verkstadsföretagets produkt; stålpinnar (sprintar). 

Relationen i ekonomiska termer 
Produkter som levereras direkt eller indirekt till verkstadsföretaget motsvarar cirka 25 
procent av svarvföretagets årsomsättning. 

Produkter och service (utbud) 
Tillverkning av stålpinnar (sprintar) för leverans direkt till verkstadsföretaget eller via 
den studerade plastleverantören. 
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Företagskultur och värderingar 
Värderingar avviker på flera punkter mellan företagen. Detta gäller bland annat idéer 
och koncept samt planer enligt nedan. 

14.3.2 Atmosfär i relationen 
Atmosfären i relationen präglas av ett ökande missnöje från svarvföretaget. Detta 
missnöje gäller hur verkstadsföretaget delar med sig av, och hanterar kunskap, progno-
ser samt vilken grad av öppenhet de har. 

Minskat förtroende i relationen 
Förtroendet från svarvföretaget för verkstadsföretaget minskar, bland annat avseende 
inköpspolicy (se vidare nedan). VD vid svarvföretaget uttrycker också att verkstadsfö-
retagets personal blivit mer slutna och kan agera som följer: 

[Verkstadsföretaget] är ett typiskt sådant exempel som hämtar idéer och plockar över dem någon 
annanstans. (VD, Svarvföretaget, december, 1999) 

Trots ovanstående anser man att verkstadsföretaget är en god och betydelsefull kund. 

Förväntningar på relationen 
Svarvföretaget önskar bättre prognoser från verkstadsföretaget om beställningars om-
fattning och placering i tiden. Ett steg till att uppfylla dessa förväntningar har tagits. Se 
avsnitt nedan och vidare i avsnitt 14.3.5. 

Anpassning 
Svarvföretaget har under 1990-talet gjort investeringar i maskiner specifikt för produk-
ter som tillverkas åt verkstadsföretaget. Detta för att motsvara krav på en hög och jämn 
kvalitet. Detta är ett uttryck för anpassning till kundens krav. 
Vid ett tillfälle har också verkstadsföretaget investerat i en maskin som finns hos leve-
rantören. Detta, enligt svarvföretagets VD, för att de dragit sig ur ett tidigare samarbete 
där leverantören sedan fick stå för hela investeringen. 
Beställningar från verkstadsföretaget kommer periodvis och ”ryckigt” enligt svarvföre-
tagets VD. När det gäller verkstadsföretagets sätt att förhålla sig till sina leverantörer 
påpekas även här att de ger dåliga prognoser. Exempelvis kan cirka 40 procent av pro-
duktionen ske i andra kvartalet, trots att inga signaler om detta ges innan ett årsskifte. 
VD kommenterar produktion och lagerhållning: 

Det går ju inte att köra så ryckigt som [kundens] order trillar in, så man får planera efter eget hu-
vud och lägga upp lager. (VD, Svarvföretaget, december, 1999) 

Svarvföretaget anpassar sig också till andra kunder, vilket påverkar verkstadsföretaget 
i rollen som kundens kund. Ett exempel är att svarvföretaget avviker från den specifi-
kation verkstadsföretaget gjort avseende hur många sprintar som skall packas per 
plastpåse. Denna avvikelse mot specifikation görs för att istället anpassa leveransen till 
den kund som blir leverantör av de sammansatta produkterna till verkstadsföretaget. 
Detta sker utan samråd med verkstadsföretaget. 
Bristande anpassning av verkstadsföretaget inköpsavdelning till svarvföretagets verk-
samhet behandlas nedan avseende aktörers stereotypa handlingar vid inköp. 
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Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
Vad gäller förhandlingar återkommer VD vid svarvföretaget till verkstadsföretagets 
slutenhet, vilken också nämnts tidigare: 

Jag tycker det skall vara mycket större öppenhet, skall det vara ett nätverk så skall det ju vara öm-
sesidigt […] mer öppna kanaler […] inte hysch, hysch sätt så att man känner att de går bakom ryg-
gen. (VD, Svarvföretaget, december, 1999) 

Svarvföretaget känner till att verkstadsföretaget söker alternativa leverantörer i både 
Frankrike och Italien, men hittills avstått från att teckna order från dem på grund av 
deras låga leveransprecision. Förhandlingarna handlar numera mer om pris, än om 
gemensam problemlösning enligt svarvföretagets VD. Det finns inte längre skriftliga 
kontrakt mellan svarvföretaget och verkstadsföretaget. Verkstadsföretaget förhandlar 
oftast om ett centralt pris för produkter de köper, sedan kommer fakturan från den le-
verantör som befinner sig närmare verkstadsföretaget (i detta fall den studerade plast-
leverantören i rollen som systemleverantör). 

Makt/beroende 
Svarvföretaget anser att de har låga marginaler på sina produkter, men säger också att 
verkstadsföretaget är ”lite för stor och viktig kund” för att man skall kunna säga ifrån – 
beroendet är för stort. Förhandlingar handlar om pris. 

14.3.3 Interaktionsprocessen 
Erfarenheterna av interaktion från svarvföretagets sida följer i mångt och mycket det 
ökade missnöjet och distansen som speglats ovan. 

Individers erfarenheter 
Från om med 1998233 upplever svarvföretagets VD att det skett en förändring i interak-
tionen med verkstadsföretaget. Det är främst beteendet hos personer vid verkstadsföre-
tagets inköpsavdelning (logistiker och inköpare) som avses. VD anser att inköparna 
inte har lika stor öppenhet som tidigare och förefaller agera i enlighet med ”någon 
mall”. VD upplever också tendenser att kunden, främst vid större beställningar, börjat 
försöka ”trycka” leverantörerna så långt som möjligt. De håller en hårdare och tuffare 
attityd än tidigare, enligt intervjupersonen. 
Ett annat faktum enligt VD är att parterna totalt sett har mindre kontakt och att det ofta 
är nya människor vid inköpsavdelningen. Det anses mer krävande att ha kontakt med 
flera personer som dessutom kan vara nya. Tidigare hade man kontakt med samma 
person över längre tid. Förhållandet beskrivs på följande sätt: 

Vi har fått väldigt mycket vänner under dessa år men så slutar de […] de visste vilka vi var. Ibland 
blir det nu tokigt när de som köper inte vet vad de köper utan bara plockar med siffror. (VD, 
Svarvföretaget, december, 1999) 

Vardaglig interaktion 
Interaktionen mellan verkstadsföretagets inköpare samt logistiker och företrädare för 
svarvföretaget har delvis berörts ovan kring erfarenheter. Övrig interaktion mellan 
verkstadsföretagets konstruktörer gällande konstruktion och kvalitet är god (oföränd-
                                              
233 Notera att årtalet sammanfaller med verkstadsföretagets bolagsbildning, nya huvudägare och byte av VD. 
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rad) genom åren enligt svarvföretagets VD. Gemensamma utvecklingsinitiativ och att 
ändra i konstruktioner och kvalitetsspecifikationer fungerar ofta bra. 
Svarvföretaget använder gärna nya IT-system och har bland annat ett MPS-system där 
kunder kan se vilka produkter som finns i lager och göra beställningar. Beställningar 
från verkstadsföretaget sker dock inte där, trots påtryckningar från leverantören. 

14.3.4 Begränsnings- och hanteringsproblem 
De fluktuationer i beställningar har tillsammans med dåliga prognoser gör att svarvfö-
retaget får använda ett redan begränsat lagerutrymme för att kunna realisera det som 
krävs i enlighet med potentiella beställningar från verkstadsföretaget. Dessutom blir 
produktionsenheten hårt ansträngd vid vissa tidpunkter för att prestera i enlighet med 
inkommande beställningar. 

14.3.5 Framtida utveckling av relationen 
Utvecklingsinriktningarna nedan utgår från leverantörens önskemål. 

Bättre prognoser över beställningar 
Ovan nämndes att bland annat svarvföretaget önskar bättre prognoser över beställning-
ars omfattning och placering i tid för att kunna koordinera sin produktion bättre. Enligt 
svarvföretaget kan ett möte verkstadsföretaget haft med sina leverantörer vara en bör-
jan på en förbättring av prognoser. 

Tecknande av ramavtal? 
Svarvföretaget ser gärna att ramavtal direkt med verkstadsföretaget upprättas. Verk-
stadsföretaget har dock varit relativt ”kallsinniga” gentemot dessa förslag och helt en-
kelt ställt motfrågan vad de får för det. Eftersom svarvföretaget redan har en hög pris-
press på sina produkter vill de inte föra en isolerad diskussion kring priser, utan samti-
digt tala om hög kvalitet och god leveranssäkerhet. 

14.3.6 Avslutande reflektion 
Verkstadsföretaget är en viktig kund för svarvföretaget. Affärsrelationen etablerades i 
samband med det projekt som var utgångspunkten för verkstadsföretagets verksamhet. 
Relationen präglas av ett ökat missnöje och en ökad misstro från svarvföretaget sida. 
Detta gäller bland annat kunskapsdelning, bristfälliga leveransprognoser och den grad 
av öppenhet som kunden upplevs ha. Relationen har gått från att vara direkt till att mer 
bli indirekt eftersom företaget alltmer levererar sina produkter via andra leverantörer 
till verkstadsföretaget. Detta förändrar grundläggande logik i relationen och är en för-
klaring till missnöje och misstro. 

14.4 Verkstadsföretaget – Motortillverkaren 
Även denna relation är vid intervjutillfället cirka 20 år och ännu ett exempel på det 
djup, den långvarighet och långsiktighet som präglar relationer i nätverket. 

14.4.1 Allmänt om relationen 
Denna relation avviker från de två tidigare bland annat med avseende på att leverantö-
ren är större än verkstadsföretaget och dessutom etablerad globalt. 
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Historisk utveckling 
Affärsrelationen mellan motortillverkaren och verkstadsföretaget etablerades i början 
av 1980-talet. Anledningen till att samarbetet startade var sannolikt att motortillverka-
ren hade en konkurrenskraftig produkt och finns representerade runt om i världen. Un-
der åren har flera leverantörer av motorer funnits, men sedan 1997 är motortillverkaren 
ensam leverantör av produkterna. 

Relationen i ekonomiska termer 
Verkstadsföretaget är totalt sett en liten kund till motortillverkaren i världen. Verk-
stadsföretaget är en betydelsefull kund trots detta vid en granskning av motortillverka-
rens svenska enhet. Enheten i Sverige omsatte cirka 180 miljoner kronor under 1998, 
där verkstadsföretaget stod för elva miljoner av dessa (cirka sex procent av årsomsätt-
ningen). Verkstadsföretaget är en av motortillverkarens största kunder i Sverige. Sett 
till andelen köpta motorer inom ett segment är verkstadsföretagets del tio procent. 

Produkter och service (utbud) 
Ensam leverantör av drivenheter med vissa egenskaper till verkstadsföretaget. 

Företagskultur och värderingar 
På en övergripande nivå förefaller värderingarna gällande produkten och hantering av 
beställningar överensstämma mellan företagen; en hårdare juridisk bindning likaså. 

14.4.2 Atmosfär i relationen 
Atmosfären i relationen uttrycks av ett långsiktigt avtal och den exklusivitet som 
kommenterats ovan. Ömsesidiga anpassningar finns också som en del i relationen. 

Förväntningar på relationen 
Ömsesidiga förväntningar på relationen har mötts och realiserats i form av exempelvis 
den starkare juridiska bindningen, gemensam utveckling av konceptet (produkt och 
process) och motortillverkaren i rollen som exklusiv leverantör. 

Anpassning 
I samband med att mer långsiktiga avtal tecknades mellan parterna har dessa gemen-
samt byggt upp strukturer för att underlätta verkstadsföretagets beställning. 
Även motortillverkaren upplever fluktuationer i beställningar från verkstadsföretaget 
och får anpassa sig till dessa: 

Det är ju inte jämnt utan det är ju när det tar slut i [det europeiska centrallagret]… Det varierar 
hela tiden. Det kan komma femhundra motorer i månaden en gång […] sedan kan det komma ing-
enting i flera veckor […]. Innan semestern brukar det alltid vara en hel bibba för att täcka […] den 
tiden som vi normalt har semester. (Försäljningsingenjör, Motortillverkaren, september, 1999) 

I citatet märks också en anpassning från verkstadsföretagets sida avseende tidpunkten 
för motortillverkarens semester. Vad gäller leveranstid har motortillverkaren anpassat 
sig såtillvida att verkstadsföretaget har fått en leveranstid kortare än för andra kunder. 
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Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
Från motortillverkarens sida anser man att relationen till verkstadsföretaget blivit star-
kare och tätare med åren. Ett skäl till detta är ett världsomspännande tvåårsavtal: 

Vi har tagit fram ett world wide avtal […] En starkare bindning, såtillvida. (Försäljningsingenjör, 
Motortillverkaren, september, 1999) 

Verkstadsföretaget ser motortillverkaren som särskilt viktig för att förse verksamheten 
med denna typ av produkter. Här önskades en tydligare bindning till sin leverantör av 
pris, kvalitets- och leveranssäkerhets motiv enligt företagets inköpare. Detta är moti-
ven till att avtal tecknades med motortillverkaren om att agera som ensamleverantör av 
dessa produkter, så kallad single-sourcing234. 

Makt/beroende 
Verkstadsföretaget är beroende av de produkter motortillverkaren levererar i rollen 
som ensam försörjare. Att få dessa produkter till sig snabbt, i relativt stora mängder 
och med god precision är kritiskt för verkstadsföretagets totalerbjudande. 
VD vid verkstadsföretaget kommenterar affärsrelationen på följande sätt: 

[Motortillverkaren] är ett exempel på ett stort bolag som är många gånger större än vad vi är. De 
har börjat respektera [verkstadsföretaget]. Vi är deras största kund på en typ av motorer. (VD, 
Verkstadsföretaget, augusti, 2000) 

Enligt de egna inköparna säger motortillverkaren att i och med att verkstadsföretaget 
ställer stora krav blir motortillverkaren bättre. Verkstadsföretaget har också, genom 
sina produkter, introducerat motortillverkarens produkter i USA. 

14.4.3 Interaktionsprocessen 
Interaktionen mellan aktörerna är sammanfattningsvis väl fungerande. 

Individers erfarenheter 
Respondenten vid motortillverkaren yttrar inga negativa sidor i relationen till verk-
stadsföretaget, utan ser att de har en öppen och rak kommunikation. 
Vad som betonas som särskilt väl fungerande i relation till verkstadsföretaget är de 
specifika koderna som överenskommits beteckna återkommande produkter. Med dessa 
etablerade benämningar behöver det aldrig råda några oklarheter vid beställning: 

[…] det som är fördelen är orderhanteringssystemet där det kommer ett specifikt nummer. Det är 
aldrig något snack om vad det är för någonting. Det är klockrent, det behöver inte bli någon [munt-
lig kompletterande] kommunikation. (Försäljningsingenjör, Motortillverkaren, september, 1999) 

Vardaglig interaktion 
Verkstadsföretaget annonserar sitt kvartalsbehov av produkter genom prognoser. Pro-
gnoserna innehåller en beräknad efterfrågan per motortyp. Prognoserna gäller cirka 75 
procent av produkterna och bedöms av motortillverkaren som ”ganska träffsäker”. 
Interaktionen mellan verkstadsföretaget och motortillverkaren kan delas upp i flera 
nivåer, enligt leverantören. Den dagliga interaktionen avseende praktisk hantering av 
                                              
234 Single-sourcing innebär att endast förlita sig på en leverantör vid inköp av en specifik produkt. Se Gadde och Håkansson 
(2001, s. 155 ff.) för begreppsutredning och diskussion. 
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order och tidpunkter för leveranser sker mellan försäljningssekreteraren och inköpare 
vid verkstadsföretaget. Order telefaxas från verkstadsföretaget till motortillverkaren. 
Motortillverkaren registrerar sedan denna order i ett företagsspecifikt säljsystem och 
tillverkningsenheter belägna bland annat i Sverige och Tyskland tar vid, med en ma-
nuell omregistrering i ett koncerngemensamt OLF-system235. 
Nästa nivå är vad som kallas den kommersiella delen, vilket sker vecko- eller månads-
vis och innehåller förhandling, tekniska frågor, fraktsätt, diskussion om utveckling av 
produkter. Den tredje nivån hanteras på motortillverkarens sida av en så kallad key 
account manager. VD för motortillverkarens svenska bolag hade denna befattning vid 
intervjutillfället. I denna roll ingår det övergripande ansvaret för de produkter som 
verkstadsföretaget köper av motortillverkaren i hela världen. Denne person följer upp 
försäljningsvolymer, kvalitet och reklamationer. 
Leveranser av motorer sker antingen till verkstadsföretagets centrallager i Europa eller 
till andra leverantörer (till exempel det studerade bearbetningsföretaget) för samman-
sättning med andra komponenter. 

14.4.4 Begränsnings- och hanteringsproblem 
Fluktuationen i orderflöde är inga problem för motortillverkaren enligt respondenten. 
Normal tid från order till leverans är en vecka. Kortare leveranstider kräver, vad som 
uttrycks som, ”speciella åtgärder”. 
Att endast ha en leverantör av motorer kan vara ett problem för verkstadsföretaget. 
Dock förefaller detta begränsats av att leverantören har ett flertal produktionsenheter 
och en god leveranskapacitet och -säkerhet. 

14.4.5 Framtida utveckling av relationen 
Att vidare utveckla produkter och processer för att hantera dessa är ett gemensamt mål 
i relationen. Motortillverkarens implementation av affärssystemet SAP R/3 kommer att 
påverka sättet de hanterar order internt (ett mer integrerat orderflöde förutspås, utan de 
dubbelregistreringar som förekommer vid tidpunkten för studien). Detta kan få konse-
kvenser för totala ledtider. Studier av detta ryms inte inom föreliggande analys. 

14.4.6 Avslutande reflektion 
Även denna relation är långvarig, långsiktig och stabil. Motortillverkaren är en exklu-
siv leverantör av flertalet typer av drivenheter och är, till skillnad från de två leveran-
törerna ovan större än verkstadsföretaget. Bindningarna i relationen har ökat med ti-
den, bland annat med avseende på den juridiska dimensionen. Interaktionen i relatio-
nen upplevs som öppen och rak. En ömsesidig anpassning mellan parterna finns. 

14.5 Verkstadsföretaget – Bearbetningsföretaget 
Ytterligare en relation med etablering under 1980-talet presenteras nedan; denna gång 
något yngre än de tidigare. 

                                              
235 Under 1999 påbörjades en implementation av SAP R/3 inom koncernen. Affärssystemet ersätter tidigare disparata och 
fristående sälj- och orderhanteringssystem. 
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14.5.1 Allmänt om relationen 
Relationen mellan de två företagen som präglas av tillväxt beskrivs bland annat som 
uppkommen av en geografisk närhet. 

Historisk utveckling 
Relationen till verkstadsföretaget etablerades i mitten på 1980-talet. I samband med att 
verkstadsföretaget skulle upphandla produktion var bearbetningsföretaget en av flera 
möjliga kandidater. Upphandlingen uppfattades som oklar av VD för bearbetningsföre-
taget och etableringen av en affärsrelation var inte självklar: 

Ibland var vi intressanta och ibland var vi utanför… men slutligen så hamnade det [produktionen] 
här. (VD, bearbetningsföretaget, december, 1999) 

Motiven till att produktionen ”hamnade där” var, enligt VD, den geografiska närheten 
till andra leverantörer också förbundna med verkstadsföretaget. Intresset för att finna 
ett smidigt logistikflöde, god produktionskapacitet och närheten till den studerade 
plastleverantören var avgörande förutsättningar för etablering av relationen. 

Relationen i ekonomiska termer 
Försäljningen till verkstadsföretaget uppgår till 15 procent av bearbetningsföretagets 
årsomsättning. 

Produkter och service (utbud) 
Produktion, montering och viss produktutveckling levereras från bearbetningsföreta-
get. Alltmer koordinering av andra leverantörer. 

Företagskultur och värderingar 
Båda företagen är inriktade på tillväxt och söker vägar för att nå detta. Att verkstadsfö-
retaget ger sin leverantör större ansvar och etableringsmöjligheter befäster en väl 
fungerande affärsrelation och gemensamma värderingar. 

14.5.2 Atmosfär i relationen 
Gemensamma värderingar och mål finns i den öppna och nära relationen. Emellertid 
finns också meningsskiljaktigheter i form av leveransprognoser och hållande av lager. 

En nära och öppen relation 
Relationen med verkstadsföretaget beskrivs som nära och öppen: 

Vi har kommit väldigt nära varandra […] en mycket nära relation och öppenhet […] vi jobbar 
mycket med att granska deras ritningar. De växer så snabbt så ibland så stämmer inte ritningarna 
och ändringar krävs – de har växtvärk. (VD, bearbetningsföretaget, december, 1999) 

De ändringar av ritningar som görs hos bearbetningsföretaget enligt citatet kan ses som 
en anpassning till verkstadsföretagets brister. 

Förväntningar på relationen 
Verkstadsföretaget är en viktig kund till bearbetningsföretaget och de sistnämnda säger 
sig ”satsa stort på dem”. Bearbetningsföretaget ser också relationen som en fortsatt 
långsiktig sådan. De anser sig ligga högt i verkstadsföretagets skattning och ser det 
inte troligt att kunden skulle välja att bryta samarbetet. 
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Verkstadsföretagets förväntningar på bearbetningsföretaget är stora, särskilt när det 
gäller ansvar för att koordinera leverantörer. Verkstadsföretaget önskar, istället för att 
ha en direkt relation till alla partners, låta vissa leverantörer bli primärleverantörer (likt 
plastleverantören ovan) som i sin tur koordinerar relationer med leverantörer av, enligt 
inköparen, mer sekundär karaktär. 

[…] nätverket ska [bearbetningsföretaget] bygga upp. […] Så småningom då när man börjar bygga 
ihop lite mer komplexa lösningar, komplexa paket, så inser man det att man kan ju inte sitta där 
som spindeln i nätet och plocka in alla de här komponenterna till sig. (Inköpare, Verkstadsföreta-
get, september, 2000) 

Anpassning 
Ovan nämndes att personal vid bearbetningsföretaget anpassar sig till de brister som 
finns i konstruktionsritningar från verkstadsföretaget – de genomför korrigeringar av 
dessa fel innan produkterna når tillverkning. 
Över tiden varierar ordervolymen från verkstadsföretaget relativt kraftigt. Order från 
verkstadsföretaget baserar sig på order från deras kunder och ett väl fungerande system 
för prognoser saknas enligt bearbetningsföretagets VD. Leverantören anpassar sig efter 
dessa fluktuationer och har mellanlager för att kunna tillgodose efterfrågan – när den 
väl kommer. Dessa fluktuationer innebär också att bearbetningsföretaget har en perso-
nell övertalighet vid vissa tidpunkter. Man väljer dock att inte permittera anställda ef-
tersom order brukar komma. De mellanlager som byggs upp innehåller produkter man 
tror kommer att efterfrågas, vilket också är ett risktagande. 
VD vid verkstadsföretaget har en delvis annan syn på vem som står för lagerhållning 
av produkter och betalar för detta. Han menar att det är verkstadsföretaget själva som 
står för merparten av dessa kostnader och att leverantörer (både här aktuell leverantör 
och andra leverantörer) inte har blivit tillräckligt flexibla och därför måste lagerhålla 
för att kunna leverera produkter. VD använder månaden juli som exempel på att de 
själva måste se till att ha tillräckligt med artiklar i lager för att kunna leverera till kun-
der, medan leverantörer har stängt eller reducerad produktionstakt. 

Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
Förhandlingar innehåller prisdiskussioner, men är framtids- och utvecklingsinriktade. 
Inga formella avtal är kända. 

Makt/beroende 
Verkstadsföretaget är en stor och viktig kund för bearbetningsföretaget. Dock levererar 
också företaget produkter till ett flertal större, högt kravställande, industrikoncernen i 
Sverige, vilket gör att företaget inte ”står och faller” med relationen till verkstadsföre-
taget. I takt med att verkstadsföretaget överlåter ansvar för koordinering av andra leve-
rantörer och en samlokalisering med företagets (eller egentligen logistikföretagets) 
lager utomlands ökar integrationen och beroendet mellan företagen. 
Verkstadsföretaget har i rollen som viktig kund makt vad gäller krav på produktions-
volymer och tider. En viss förskjutning av makt kan dock skönjas när ansvaret för ko-
ordinering av relationer till andra leverantörer flyttas – ett ökat risktagande från verk-
stadsföretaget. 
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14.5.3 Interaktionsprocessen 
Interaktionen mellan parterna är tät och bearbetningsföretaget anser sig ha god kun-
skap om verkstadsföretaget. Kundens verksamhet för att beställa produkter har dock 
förändrats över tiden med avseende på vilka aktörer som utför uppgifter och deras 
bakgrund, trots detta finns personliga (informella) kommunikationskanaler. 

Individers erfarenheter 
Inköparen vid verkstadsföretaget jämför denna relation med deras relation till plastle-
verantören (se avsnitt 14.2.3). I relationen mellan verkstadsföretaget och bearbetnings-
företaget ser inköparen som att verkstadsföretaget endast är en av flera större kunder. 
Detta ses som en stor skillnad jämfört med relationen till plastleverantören, där de som 
dominerande kund kan förvänta sig stor uppmärksamhet. 
Personer vid bearbetningsföretaget har över tiden skaffat sig relativt goda erfarenheter 
av vad som efterfrågas av verkstadsföretaget och vid vilka tidpunkter. Denna erfaren-
het kompenserar i viss mening mer formella planeringssystem. Trots denna erfarenhet 
inkommer oväntade order från verkstadsföretaget (med så kort leveranstid som en dag 
från order till leverans mot normalt fem dagar). 
Bearbetningsföretaget anser sig ha utvecklat djupa relationer med kunden genom en 
specifik kompetens och att de var först med att leverera sin produkt. Samarbetsrelatio-
nen sägs ha inneburit att båda parter blivit bättre på vad de gör. Synen på verkstadsfö-
retaget är att de under 1990-talet mognat och blivit mer av ett traditionellt storföretag. 

Vardaglig interaktion 
Interaktionen mellan aktörer i företagen sker främst med telefon, telefax och e-post. 
Beställningar från verkstadsföretaget kommer till bearbetningsföretaget via telefax. 
Förutom interaktion kring beställningar finns exempel som innehåller viss produktut-
veckling. Verkstadsföretaget inkommer mer med idéer, än färdiga specifikationer för 
produkter vid dessa tillfällen. När detta inträffar involverar bearbetningsföretaget sina 
ingenjörer: 

Den här produkten får kosta så här mycket hur gör vi för att komma dit? […] vi är med från början 
och vi skall hjälpas åt att hitta lösningen… (VD, bearbetningsföretaget, december, 1999) 

Interaktionen bygger till stor del på upparbetade kontakter mellan olika personer i 
företagen. De etablerade kontakterna på ett personellt plan kan vara både möjligheter 
och hinder vid olika överenskommelser. Exempel är att olika personer vid verkstadsfö-
retaget vid beställning av artiklar kan få olika leveranstider som besked beroende på 
vem de kontaktar. Kunden ser gärna samtliga personer vid inköpsavdelningen har 
samma möjlighet att erhålla leveranstider, oberoende av ordermottagare. 

14.5.4 Begränsnings- och hanteringsproblem 
Verkstadsföretaget beskrivs av bearbetningsföretagets VD som speciella bland deras 
större kunder. En skillnad är kraven på snabbhet. VD tar här hjälp av relationen till en 
fordonstillverkare för att illustrera skillnaden, där det inte är ovanligt med ledtider på 
ett år från ritning till order (produktion). Verkstadsföretaget har hårdare tidskrav och 
inbjuder till mer samarbete. 
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Verkstadsföretagets krav på snabbhet och uppmärksamhet (i samarbete) ställer krav på 
bearbetningsföretagets egen organisation avseende konstruktörer och produktionsre-
surser. Valsituationer mellan olika order är ett begränsnings- och hanteringsproblem. 
För att kunna ha kapacitet och förmåga, hantera egna begränsningar, och att kunna 
leverera till bland annat verkstadsföretaget betonar VD vikten av att ha en geografisk 
närhet (”truckavstånd”) till sina egna medproducenter: 

Grannen lackerar åt oss och vi bearbetar åt dem, någon gjuter åt oss och vi gör annat åt dem […] vi 
har truckavstånd... det går snabbt… det geografiska avståndet är betydelsefullt. (VD, bearbetnings-
företaget, december, 1999) 

14.5.5 Framtida utveckling av relationen 
Två särskilt viktiga utvecklingsinitiativ inom relation är bearbetningsföretagets etable-
ring vid logistikföretagets distributionscentra samt den utvecklade rollen för bearbet-
ningsföretaget som systemleverantör. 

Etablering vid logistikföretagets distributionscentra 
Under år 2000 har bearbetningsföretaget påbörjat en etablering av verksamhet vid det 
distributionscentra som verkstadsföretaget använder via det studerade logistikföreta-
get. Denna verksamhet beräknas sysselsätta tio personer och har arbetats fram gemen-
samt. Etableringen innehåller montering av komponenter för leverans enligt kunders 
specifika önskemål. Viss gemensam risk tas, men verkstadsföretaget räknar med att 
lämna över ansvaret och ser gärna att bearbetningsföretaget ser till att få fler kunder till 
sin verksamhet. Ursprunget till denna etablering från verkstadsföretagets sida var ett 
behov av produktionskompetens i direkt anslutning till det centrala lagret. De hade ett 
behov av en partner som klarade konstruktion och hade förmågan att föra djupa dis-
kussioner om produkter. Den etablerade, goda relationen med bearbetningsföretaget, 
med förtroende för deras kunskaper fällde avgörandet. 
Att använda EDI för kommunikation mellan verkstadsföretaget och bearbetningsföre-
tagets etablering vid centrallagret är naturlig enligt inköpare hos verkstadsföretaget. 
Företagen känner sig, efter ett par mer eller mindre misslyckade försök med EDI, 
mogna för en ny tillämpning. 

Bearbetningsföretaget i rollen som systemleverantör 
Bearbetningsföretagets roll som systemleverantör förstärks med tiden och medför att 
ansvar flyttas från verkstadsföretaget till bearbetningsföretaget. Samtidigt som detta 
sker önskar dock verkstadsföretaget behålla en del av kontrollen. 
Verkstadsföretaget ser det som att de förser sin partner med en ”biljett till etablering” i 
utlandet. Med biljetten följer dock inte något egentligt ansvar, utan kravet är att bear-
betningsföretaget tar egna risker. 

14.5.6 Avslutande reflektion 
Tillväxt är ett nyckelord både för företagen och för deras relation. Även denna relation 
är långsiktig. Ömsesidigt omfattande satsningar har ägt rum samtidigt som höga för-
väntningar på varandra finns i affärsrelationen. Verkstadsföretaget är en viktig kund 
till bearbetningsföretaget, samtidigt som de har andra kunder. Interaktionen beskrivs 
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som nära, öppen och tät samt innehåller inslag av avancerad problemslösning. Bear-
betningsföretaget blir en allt viktigare leverantör till verkstadsföretaget. 

14.6 Verkstadsföretaget – Logistikföretaget 
Logistikföretaget hanterar för verkstadsföretaget viktiga processer: upphämtning, 
lagerhållning och leverans av produkter. 

14.6.1 Allmänt om relationen 
Relationen kan betecknas som väl etablerad och präglad av tillväxt, men med ett ex-
empel på uttalat missnöje kring en händelse. 

Historisk utveckling 
Logistikföretaget har sedan 1991 varit en viktig partner i Europa till verkstadsföreta-
get. Verkstadsföretaget sökte vid tidpunkten för etablering av relationen en partner 
som kunde ta ett totalansvar för distribution och lagerhållning; logistikföretaget erbjöd 
detta. Avgörande skäl till valet av logistikföretaget var att de var beredda att utveckla 
ett logistiksystem tillsammans med verkstadsföretaget, att de kunde avsätta tid för det-
ta och sågs som flexibla. Vidare hade företaget en god geografisk placering i Europa. 
Under tio år har sedan den mängd gods som hanteras mer än fördubblats. 

Relationen i ekonomiska termer 
Exakta siffror avseende relationen saknas. Ett viktigt skäl (förutom erbjudandet) att 
välja det aktuella logistikföretaget var att de var mindre än sina konkurrenter. Genom 
att arbeta med ett mindre bolag såg verkstadsföretaget att de kunde bli en relativt sett 
större kund än hos konkurrerande logistikföretag. 

Produkter och service (utbud) 
Logistikföretaget utför transport av produkter från leverantörer till ett eget distribu-
tionscentra i Europa. Produkter lagerhålls även och kan förpackas för att utgöra sam-
mansatta leveranser direkt till verkstadsföretagets kunder. Den fysiska leveransen an-
svaras också för av logistikföretaget, men utförs av kontrakterade, fristående åkare. 

Företagskultur och värderingar 
Båda företagen har tydliga tillväxtambitioner. Gemensamma värderingar finns i att 
finna effektiva logistiklösningar, gärna med IT-stöd. 
Enligt verkstadsföretaget är det centralt att välja en logistikleverantör som har ett af-
färskoncept i linje med den egna organisationens. Viktigt är också att vara klar över 
partens kärnkompetens för att få det passande komplement som eftersträvas. Logistik-
företaget anses åtminstone historiskt huvudsakligen svarat upp emot detta. Dock 
nämns alltmer kritiska omdömen från verkstadsföretagets sida. Detta kan tyda på 
ökande skillnader mellan företagen avseende kultur och värderingar. 

14.6.2 Atmosfär i relationen 
Den aktuella atmosfären i relationen kan hänföras till en händelse som påverkat sam-
arbetet och värderingarna i hög utsträckning samt givit upphov till att parterna inte 
bara kritiskt granskat relationen, utan också egna handlingar. 
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Ett ”sammanbrott” i affärsrelationen 
I samband med att logistikföretaget flyttade sitt centrallager i Europa skedde kraftiga 
förseningar i leveranser åt verkstadsföretaget och ett stort antal fel inträffade. Samti-
digt med denna flytt hade antalet produkter från verkstadsföretaget att hantera för-
dubblats sedan samarbetet inleddes. Vid flytten inträffade dessutom en tillfällig ökning 
av antalet order med 30 procent. Situationen blev därför ohållbar. ”Vi hade en tuff tid 
nu i somras” (1999), beskriver intervjupersonen vid logistikföretaget. 
Ovanstående sammanbrott recenseras negativt av företrädare för verkstadsföretaget. I 
sina kommentarer tar de sin utgångspunkt i förtroende. Förtroende betonas som viktigt 
i relationer, men bör inte blandas samman med blind tillit, vilket man anser sig fått 
erfara. Efter en längre tids affärsrelation fanns ett högt förtroende mellan parterna. Att 
man inom verkstadsföretaget inte skaffat sig bättre kunskap om förändringarna ovan 
för att kunna ställa krav och undvika vissa problem ses som ett utfall av blind tillit: 

Det gick slentrian i det förhållandet. Det gäller att hela tiden sticka fingret i ögat. Det får inte bli 
för snällt i relationerna. […] Det är ett bra exempel på när du lever i ett nätverk och du förväntar 
att de ska ta ett stort ansvar och så slutar de att göra det – men du reagerar inte för det har gått för 
mycket vänskap i relationerna. […] Vi hade faktiskt sett varningssignalerna tidigare, men trodde 
att de skulle bli bättre. (VD, Verkstadsföretaget, augusti, 2000) 

Verkstadsföretaget rannsakar sin egen organisering och identifierar att de bör bli bättre 
på uppföljning och kontroll av medproducenter, däribland i relationen till logistikföre-
taget. Dock är det inte självklart vad som skall mätas och följas upp. Verkstadsföreta-
get hade redan tidigare utvecklat Balanced Score Card (BSC)236, där uppföljning av ett 
antal parametrar skedde. Vad som uppdagades när problem uppstod i relation till logis-
tikföretaget var att BSC innehöll vad man ansåg vara fel parametrar. 

Förväntningar på relationen 
Logistikföretaget ser verkstadsföretaget som viktiga kunder och säger sig tilldela dem 
den kapacitet de behöver i form av transportutrymme. De har gärna kunder som ställer 
hårda krav. I och med att företagets alla produkter lagerhålls och distribueras upplever 
logistikföretaget mycket höga krav på sig vad gäller tillförlitlighet. 
Verkstadsföretaget har mycket hög förväntningar på sin logistikpartner. Dessa för-
väntningar rör bland annat hög leveransprecision, konkurrenskraftiga priser och upp-
repade initiativ till förbättring av konceptet. 

Anpassning 
Ett exempel på den ömsesidiga anpassning som äger rum i affärsrelationer är att verk-
stadsföretagets kontaktperson gentemot logistikföretaget numera är till hälften avlönad 
av logistikföretaget. Personen hanterar planering av alla transporter åt verkstadsföreta-
get, även de som sker med konkurrerande logistikföretag utanför Europa och med and-
ra bolag som används som komplement. Transportplanering utfördes tidigare av per-
soner vid flera avdelningar vid verkstadsföretaget och fungerade dåligt – samtidigt 
behövdes inte en heltidstjänst för att hantera detta i och med att logistikföretaget gjor-
de mycket av arbetet med personal hos sig. Lösningen blev alltså den gemensamma 

                                              
236 Se till exempel Kaplan och Norton (1996) samt Olve et al. (1997) för mer information om BSC. 
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tjänsten. Båda parter är nöjda med lösningen och ser det som ett koncept som båda 
parter vinner på. Öppenheten att låta logistikföretagets personal hantera även konkur-
rerande logistikers ärenden torde kunna ses som ett utfall av förtroende mellan affärs-
parterna. Leverantören kommenterar det faktum att transportplaneraren fysiskt är pla-
cerad hos verkstadsföretaget på följande sätt: 

Det är ju alltid spännande att sitta in-house hos en kund. Du har ju mer kontroll på läget, än att 
bara få ett samtal om att det funkar inte, utan [hon] kan känna att något är fel, du får reda på det ti-
digare […] Hon kan var en hjälpande hand åt alla när det gäller transporter (Marknadskoordinator, 
Logistikföretaget, oktober, 1999) 

Rent praktiskt förefaller inte fluktuationer i transportbehov vara ett problem eftersom 
leverantören anser sig ha tillräckligt god kapacitet för att tillgodose efterfrågan: 

[Verkstadsföretaget] är en av våra VIP-kunder. Om dom bokar… om de har behov en eller tio trai-
ler i veckan… spelar ingen roll, det är som en droppe i havet. Vi kör kanske 300 trailer till och från 
Sverige i veckan. (Marknadskoordinator, Logistikföretaget, oktober, 1999) 

Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
Förhandlingsklimatet har hårdnat till en följd av det ”sammanbrott” som beskrivits. 
Kravbilden har blivit mer framträdande, liksom pris. 

Makt/beroende 
Logistikföretaget är beroende av verkstadsföretagets höga kravställande för att utveck-
la egen verksamhet. Tillsammans med ett fåtal andra kunder utgör verkstadsföretaget 
en central bas för logistikföretagets svenska verksamhet. 
Verkstadsföretaget är sårbart genom att ha outsourcat all transport och lagerhållning av 
produkter – en väl fungerande logistik anses som nödvändig. I och med detta är de i 
beroendeställning gentemot sin leverantör. Att byta logistikleverantör skulle sannolikt 
vara möjligt, men störa utförandet av nödvändiga processer på kort sikt. Etablering av 
nya rutiner, på gott och ont, samt en rekonstruktion av det som i dag uppfattas själv-
klart i interaktionen mellan parter hos de båda företagen skulle behövas. 
Vid verkstadsföretaget önskar man nyttja sin position som en allt större kund (jämfört 
med vid etableringen av affärsrelationen) för att pressa priserna för de tjänster som 
levereras av logistikföretaget. 

14.6.3 Interaktionsprocessen 
Erfarenheter av interaktionen som främst framkommer från verkstadsföretaget är att 
logistikföretaget har förlorat viss konkurrens- och initiativkraft. Den vardagliga inter-
aktion som äger rum i relationen sker bland annat mellan marknadskoordinator vid 
logistikföretaget och motsvarande personer vid verkstadsföretaget. Den gemensamt 
avlönade personen är en viktig aktör i interaktionen. Merparten av den dagliga interak-
tionen avseende transporter sker dock utanför denna relation direkt mellan 
logistikföretag och aktuella leverantörer. 

Individers erfarenheter 
Det koncept som etablerades under 1990-talets början mellan parterna har inte aktivt 
underhållits enligt en intervjuad logistiker, utan mer ”rullat på”. Under denna period 
har verkstadsföretaget vuxit kraftigt och fått delvis förändrade behov och position som 
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köpare. En känsla av att leverantören förlorar i servicegrad, har ökande ledtider och ett 
i vissa avseenden ofördelaktigt pris uttalas av vissa respondenter. Emellertid uttalar 
VD vid verkstadsföretaget i maj 2001 att relationen med leverantören är bättre än före 
sammanbrottet och att de är synnerligen motiverade att utföra ett bra arbete. 
Marknadskoordinatorn vid logistikföretaget ser verkstadsföretaget som en viktig kund 
bland annat för att de utvecklats tillsammans och är väl integrerade. Lönsamheten är 
god enligt honom och logistikföretaget lägger ned mycket arbete på att få relationen att 
fungera. De finner det är intressant med kunder som har en långsiktighet och som stäl-
ler krav. Rena transportuppdrag bidrar inte till höga krav på dem i rollen som leveran-
tör, utan de tar gärna uppdrag där lagerhållning etc. ingår. Respondenten beskriver att 
båda företagen måste ”stå på tå” i relationen för att få allt att fungera. 

Vardaglig interaktion 
Logistikföretaget hämtar produkter från verkstadsföretagets leverantörer i Sverige cir-
ka tre gånger per vecka under 1999. De underlag som dessa hämtningar sker utifrån 
har till och med 1999 funnits på papper (leveransplan baserat på order från verkstads-
företaget och ”faktisk” anmälan via telefax från leverantörer direkt till logistikföretaget 
om leverans). Under 2000 har ett IT-system tagits i drift som innebär att varje leveran-
tör i ett extranät rapporterar in vilka produkter som är klara för leverans. Logistikföre-
taget gör sedan en sammanställning av transportbehov och ser till att förflyttningar av 
produkter sker efter detta. Informationen används också för att centrallagret i Europa 
skall kunna förbereda sig för mottagning eller vidare transport. Logistikföretagets an-
svar innehåller alltså här också att, som de själva uttrycker det, ”jaga leverantörer” om 
dessa inte har produkter redo för leverans enligt plan. 
När produkter sedan anländer till lagret kan de ”läggas på hyllan” eller skickas direkt 
till verkstadsföretagets kunder (separat eller tillsammans med lagerförda artiklar). 
Centrallagret har en koppling till verkstadsföretagets Movexssystem, medan kontoret i 
Sverige (som koordinerar transporten till lagret) inte har det. Att externa aktörer an-
vänder verkstadsföretagets system för interaktion är inte oproblematiskt, vilket initialt 
beskrivits i avsnitt 13.1.2. Användningen av deras system kan ske i konkurrens med 
redan existerande system. Logistikföretaget hade ett eget, väl utvecklat IT-system för 
lagerhantering. I diskussionen med företrädare för logistikföretaget kring lämpligt sy-
stem fanns argument från båda parter varför det ena systemet skulle väljas på bekost-
nad av det andra. Om lösningen med skilda system hade valts insåg båda parter att det-
ta skulle leda till utveckling av ett gränssnitt som ”jämkade samman” systemen. Verk-
stadsföretaget kunde senare, för att undvika två skilda system och det gränssnitt för 
kommunikation som skulle ha behövts, finna i stort sett den funktionalitet som logis-
tikföretaget eftersökte i Movex. Denna lösning valdes. 
Logistikföretaget tar efter genomförd transport betalt för sina tjänster. Kostnader för 
lagerhållning etc. debiteras separat av den utländska delen av logistikföretaget. 
Företrädare för verkstadsföretaget betonar också vikten av att en interaktion på strate-
gisk nivå mellan företagen i form av gemensamma och regelbundna ledningsmöten 
mellan parterna finns – något som kan bli bättre. 
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14.6.4 Begränsnings- och hanteringsproblem 
Logistikföretaget uttrycker, oberoende av deras andra kundrelationer, att inga begräns-
nings- och hanteringsproblem förekommer vad gäller transportkapacitet dedicerad till 
verkstadsföretaget, utan anpassning kan ske till efterfrågan. 
Verkstadsföretaget har hittills valt att liera sig med en logistikpartner för europamark-
naden. Detta val innebär att det är svårt att liera sig med parallella logistikföretag, även 
om man i vissa avseenden önskar det. Det är exempelvis svårt att hantera olika delar 
av ett logistikflöde (upphämtning, lagerhållning och leveranser till kund/brukare) med 
olika konkurrerande aktörer och samtidigt inte själv behöva koordinera helheten. 

14.6.5 Framtida utveckling av relationen 
Framtida utveckling av relationen har tidvis varit oviss. I relationen har både positiv 
samsyn funnits tillsammans med tydligt missnöje. 

Transportavisering via Internet 
Verkstadsföretaget har utvecklat och bekostat ett Internetbaserat system (extranät) för 
att hantera aviseringar från leverantörer till logistikföretaget om transporter. Dessa 
uppgifter skall sedan kunna användas för logistikföretagets koordinering av transporter 
och lagerhantering i Europa. Några tillämpningar fanns vid intervjutillfället redan i 
drift hos leverantörer som anses tillräckligt mogna att hantera tekniken; en bredare 
implementation är planerad. Vissa farhågor finns vad gäller kommande leverantörers 
vilja och förmåga att registrera nödvändiga uppgifter. Implementation sker med ett 
antal större leverantörer till att börja med. Marknadskoordinatorn ser att denna föränd-
ring kommer att innebära att visst arbete flyttas till leverantörer och till den person 
som finns delat avlönad inom verkstadsföretaget. Detta innebär att tillämpning av den 
nya tekniken ger upphov till omfördelning av arbete. 

Vi kan säkerställa flödet med en bättre transportkvalitet och för logistikavdelningen, vi kan ge dem 
mer rätt uppgifter, vi kan minimera manuella skrivfel från leverantörer, å andra sidan måste vi kol-
la så att de inte lägger in fel – risken kanske är lika stor… (Marknadskoordinator, Logistikföreta-
get, oktober, 1999) 

På sikt identifierar marknadskoordinatorn vid logistikföretaget att ovanstående appli-
kation och tillhörande information kan användas som fakturaunderlag för logistikföre-
taget. En vision är att logistikföretaget skall kunna fakturera verkstadsföretaget elek-
troniskt, utan att skriva ut egna fakturor på papper. 

Ökad integration mellan företagens verksamhet? 
Leverantören förutspår en ökad integration mellan företagen: 

Fortsätta att integrera verksamheterna […] få information rätt in i burken. (Marknadskoordinator, 
Logistikföretaget, oktober, 1999) 

De data han önskar skall finnas direkt (utan telefax och telefon samt manuell, egen 
registrering) i logistikföretagets system för transportplanering är bland annat vilket 
gods som skall hämtas, på vilken plats, vilket företag och levereras till vem. Han öns-
kar att dessa data skall kunna hämtas från verkstadsföretagets egna system. 
Enligt intervjupersonen vid logistikföretaget måste man ha långsiktiga relationer för att 
kunna hantera utbytet. Ett motiv som nämns är att informationen är kundspecifik och 
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att inget system med automatik som klarar av att ta in all information, utan att det mås-
te kompletteras av medarbetare med kännedom om relationen. Orderrader kan till ex-
empel se olika ut och ha olika betydelse beroende på kund. 

Utveckling eller avveckling av relationen? 
Ovanstående scenario med en ökad integration mellan företagen skall ställas emot de 
resonemang som förs av personer vid verkstadsföretaget. Verkstadsföretaget har iden-
tifierat möjligheter att, i egenskap av den storlek man uppnått (och transportvolym), 
numera sannolikt skulle kunna erhålla bättre priser än tidigare. Ett led i ett påbörjat 
arbete (hösten 2000) har varit att samtala med olika aktörer inom transport och logistik 
samt att begära offerter för deras tjänster. Att byta leverantör av transporttjänst är inte 
omöjligt enligt personer som intervjuats. En möjlig problematik i detta sammanhang är 
att det studerade logistikföretaget vid tidpunkten för intervjun också ansvarar för cen-
trallager. Med ett möjligt val av en annan transportör och bibehållandet av befintlig 
logistikfunktion i form av lager måste utbytet mellan dessa parter (konkurrenter) fun-
gera. Från hösten 2000 till våren 2001 har dock relationen till logistikföretaget förbätt-
rats. En avveckling av relationen är inte aktuell enligt verkstadsföretagets VD. 

14.6.6 Avslutande reflektion 
Logistikföretaget hanterar en viktig process för kundens verksamhet. Relationen präg-
las av tillväxt under de cirka tio år som den funnits vid genomförd intervju. Vad som 
benämns som ett sammanbrott har ägt rum i relationen baserad på missbedömningar. 
Kunden har höga förväntningar på affärsrelationen samtidigt som leverantören ser en 
för dem innovativ och stimulerande part. Viss slentrian beskrivs i utbytet som histo-
riskt mer fokuserat volymökning, än utveckling av konceptet som sådant. Bedömning-
en av relationens framtid är komplicerad, men som relationen värderas under våren 
2001 av verkstadsföretaget förefaller ett steg i riktningen vidare utveckling ha tagits. 

14.7 Verkstadsföretaget – Mekanikföretaget 
I följande relation är verkstadsföretaget leverantör och mekanikföretaget kund237. 

14.7.1 Allmänt om relationen 
Denna relation etablerades samtidigt med att mekanikföretaget genomförde större in-
vesteringar och förändringar i sin produktionsmiljö. 

Historisk utveckling 
Den fabrik som mekanikföretaget utgör är kund till verkstadsföretaget sedan början av 
1980-talet. Produkterna uppfattades som unika vid denna tidpunkt. Verkstadsföretaget 
har vid flera tillfällen betecknats som ett ”givet val”, bland annat vid en större föränd-
ring och investering i produktionsutrustning år 1995. Ett motiv till detta var att verk-

                                              
237 Denna relation, tillsammans med relationen i avsnitt 14.8, domineras av kundernas beskrivning och värdering av utbytet. 
Synpunkter från ”frontpersonal” från verkstadsföretagets saknas eftersom ansvarig regional säljare vid företaget var långtids-
sjukskriven under en stor del av tiden för studien och sedan slutade sin anställning. Efterträdaren på posten hade tillträtt vid 
studiens slutskede, men avböjde medverkan på grund av att han ansåg sig sakna kunskap och erfarenhet om de aktuella kund-
relationerna. Data från verkstadsföretaget utgörs därför tyvärr endast av utsagor om kunder från intervjuer med i huvudsak 
logistiker, inköpare och VD. 
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stadsföretagets produkter redan fanns inom fabriken och företaget eftersträvar att an-
vända en standard. 

Relationen i ekonomiska termer 
Mekanikföretaget är en integrerad enhet i en större koncern. Uppgifter saknas. 

Produkter och service (utbud) 
De produkter verkstadsföretaget levererar är produktionsutrustning av både standard-
karaktär och specialanpassningar till kundens behov. Montageledning erbjuds också 
och har köpts från verkstadsföretaget vid behov. 

Företagskultur och värderingar 
Olikheter i värderingar framkommer avseende prismodeller och lärande över företags-
gränserna. Likheter finns mer avseende på produktionsutrustningens karaktär (hög 
grad av standardiserade komponenter, lätt anpassa till produktionsförutsättningar). 

14.7.2 Atmosfär i relationen 
Atmosfären i relationen präglas av att två relativt jämbördiga parter genomför vissa 
anpassningar gentemot varandra, men samtidigt håller fast vid vissa egna principer. 

Förväntningar på relationen 
Att erhålla produkter med konkurrenskraftig prestanda och pris är viktigt för mekanik-
företaget. Inköparen vid mekanikföretaget kan tänka sig att byta leverantör om ett på-
tagligt lägre pris erbjuds eller om leverantören påvisar en radikal förbättring i produk-
ten. Det anses dock viktigt med en ”historia”: 

Viktigt att ha en historia… vad man köper framförallt. Viktigare än att veta hur personen ser ut i 
andra änden. (Inköpare/produktionstekniker, Mekanikföretaget, april, 2000) 

En tidigare förändring av prissättning från verkstadsföretaget för produkter gentemot 
mekanikföretaget anses ha skadat relationen. 
Utifrån sammanhanget är det rimligt att verkstadsföretaget önskar lära av den specifika 
applikation av deras produkter som varje installation innebär. 

Anpassning 
Mekanikföretaget försöker hålla en hög kunskapsnivå kring leverantörens produkter 
internt. De agerar själva entreprenörer för involverade företag vid installation av pro-
duktionsutrustning. Mindre förändringar och förbättringar sker också med egen perso-
nal. Man kan engagera montageledare från verkstadsföretaget för installation av speci-
alapplikationer; projektledaren är dock alltid intern. 
En aktör vid mekanikföretaget känner att de bidragit mycket till leverantören: 

Så känner vi att vi har lärt upp [verkstadsföretaget] ganska mycket […]. Där tycker vi att vi kanske 
ger för mycket input till dem, rent av. Det känns så ibland faktiskt. (Inköpare/produktionstekniker, 
Mekanikföretaget, april 2000) 

Ett exempel på ovanstående lärande är att produkter som utvecklats i samband med 
installation av mekanikföretagets produktionsutrustning senare ingår i verkstadsföreta-
gets standardutbud av produkter. Det sistnämnda kan ses som konsekvenser av en an-
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passning verkstadsföretaget gjort till den studerade kundens behov som sedan erbjuds 
potentiella kunder. En organisatorisk anpassning från verkstadsföretaget till mekanik-
företagets önskemål i form av en annan kommunikationskanal vid försäljning beskrivs 
i avsnitt 14.7.3. 

Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
Den prissättning och prisnivå (årsvisa ramavtal, prislista med tio procents rabatt) verk-
stadsföretaget tillämpar för de två studerade kunderna upplevs som ett problem av in-
köparen vid mekanikföretaget. Produkterna anses vara för dyra. 

Makt/beroende 
Beroendet i relationen förefaller vara större utifrån verkstadsföretagets perspektiv som 
leverantör än vice versa. Mekanikföretaget tillhör en stor tillverkande koncern och en 
viktig kund. De bidrar också med applikationskunskap, vilket tidigare nämnts och om-
nämns som en ledande kund enligt verkstadsföretaget. 

14.7.3 Interaktionsprocessen 
Interaktionen mellan parterna koncentreras främst till större investeringstillfällen. Me-
kanikföretaget har ställt krav på vilka aktörer som bör interagera vid dessa tillfällen. 
Detta har medförts att säljare utesluts ur viss interaktion. 

Individers erfarenheter 
Mekanikföretagets relation med verkstadsföretaget betecknas av respondenten vid me-
kanikföretaget som god, men med en försämring främst under 1999. Byte av en kon-
struktör som arbetat på konsultbasis åt verkstadsföretaget nämns som en möjlig för-
klaring till detta. Konstruktören var en person som företrädare vid mekanikföretaget 
hade stort förtroende för, och utbyte av. 
Inköpare/produktionstekniker vid mekanikföretaget upplever att projekt ”läggs på is” 
och ”förhalas”. Detta leder, enligt honom, till ”onödiga oroligheter, sura miner och 
aggression” i affärsrelationen. 
I samband med verkstadsföretagets expansion under slutet av 1990-talet bedömer in-
köparen att deras kontakter förflyttats nedåt i organisationen. 

Vardaglig interaktion 
Verkstadsföretaget hade under 1999 en regional representant/säljare dedicerad för 
kunden, men personkemin stämde inte enligt respondenten vid mekanikföretaget. Det-
ta poängterades till personer vid leverantörens huvudkontor, vilka föreslog en direkt-
kontakt med en tekniskt kunnig person. Interaktionen med tekniker vid huvudkontoret 
beskrivs på följande sätt: 

Vi pratar så att säga samma språk i stället för att någon annan skall vara med och vara en mellan 
länk, och kanske förvränga orden ibland och inte få med sig detaljerna och det vi vill egentligen. 
[…] Det gäller att personkemin stämmer, att man fyller i varandra. […] Det har vi lyckats med i 
bägge riktningar. (Inköpare/produktionstekniker, Mekanikföretaget, april 2000) 

I och med att mekanikföretaget interagerar direkt med en tekniskt kunnig person har 
de, som de uttrycker det, mer eller mindre eliminerat säljledet, och ser inget behov av 
säljare. De båda parterna kommunicerar med varandra via företrädesvis telefax, telefon 
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och e-post. Verkstadsföretaget exponerar sitt utbud bland annat via informationsblad 
med produktinformation. Personliga besök anses också viktigt. Inget av företagen har 
någon som helst insyn i varandras IT-system. Personliga avstämningsmöten med vissa 
mellanrum anses också vara en bra arena för kommunikation. 
Mekanikföretaget utbyter ritningar med verkstadsföretaget elektroniskt, vilket inte fil-
tertillverkaren nedan, gör. Verkstadsföretaget tillhandahåller en katalog och ett CAD-
bibliotek (av tillgängliga detaljer) till mekanikföretaget. Av detta använder de cirka tio 
procent av antalet artiklar (två typer av produkter). Verkstadsföretagets konkurrenter 
tillhandahåller också CAD-bibliotek och visar dessutom hur komponenterna kan sättas 
samman (i applikationssystem) enligt respondenten vid mekanikföretaget. 

14.7.4 Begränsnings- och hanteringsproblem 
Valet av att följa en viss standard för produktionsutrustning innebär att antalet möjliga 
leverantörer begränsas. 
Att mekanikföretagets företrädare kräver kommunikation med konstruktörer/tekniker 
innebär att en redan belastad aktörsgrupp får ägna tid åt kundkommunikation istället 
för konstruktion (till studerade och andra kunder). Säljare blir istället mindre sysselsat-
ta. Detta kan förstås bemötas på olika sätt i form intern omorganisering (anpassning) 
eller påverkan (reglera kundkontakter till dem man önskar skall ha det). Inga övriga 
begränsnings- och hanteringsproblem är identifierade. 

14.7.5 Framtida utveckling av relationen 
Nedan beskrivs en utvecklingsinriktning som framkommer från intervjuer med kunder. 
Olika övergripande utvecklingsinitiativ (gällande olika kundgrupper) från verkstadsfö-
retaget diskuteras i avsnitt 13.1.2 och tillsammans med IT-system i avsnitt 14.9.1. 

Att renodla säljprocesser 
Två huvudinriktningar vid kontakter med verkstadsföretaget identifieras av både av 
mekanikföretaget och av filtertillverkaren (nedan) som är beroende av investeringarnas 
omfattning. En huvudriktning innebär större investeringar (till exempel att bygga upp 
nya produktionslinjer) eller mindre investeringar (förbättringar eller mindre tillägg i 
existerande produktionslinjer). Dessa två huvudriktningar kan på ett bättre sätt tillåtas 
styra interaktionen mellan parterna. För att exemplifiera den förstnämnda processen så 
kan kunden relativt enkelt specificera sin produkt och, enligt inköparen vid mekanikfö-
retaget, köpa från leverantörens standardsortiment som ”vilken postorder som helst”. 
Montering av de inköpta standardprodukterna kan sedan göras av egen personal. Detta 
behöver heller inte gå via en säljare enligt inköparen vid mekanikföretaget, utan be-
ställningen kan placeras direkt hos verkstadsföretagets ordermottagning. 

14.7.6 Avslutande reflektion 
Den studerade leverantörer var tidigare, bland annat på grund av standards, ett ”givet 
val” vid inköp av produktionsutrustning. Så uppfattas de inte längre vid intervjutillfäl-
let, även om inte konkurrerande leverantörer valts under de 20 år relationen funnits. 
I relationen finns två relativt jämbördiga parter, där kunden inklusive koncern är en 
global aktör. Ett missnöje finns i relationen där kunden ser prismodeller och kun-
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skapsdelning som problematiska. Anpassningar har bland annat ägt rum avseende in-
teraktionskanaler och aktörer från leverantörens sida. 

14.8 Verkstadsföretaget – Filtertillverkaren 
Följande relation är den andra där verkstadsföretaget finns i rollen som leverantör, 
denna gång med filtertillverkaren som kund. 

14.8.1 Allmänt om relationen 
Denna relation etablerades, likt relationen ovan, samtidigt med att filtertillverkaren 
genomförde större investeringar och förändringar i sin produktionsmiljö. 

Historisk utveckling 
Affärsrelationen etablerades 1993 i samband med att filtertillverkaren hade erhållit en 
order från en kund avseende ett nytt produktkoncept. I samband med detta önskade de 
en process med högre automatiseringsgrad än tidigare. Verkstadsföretaget fanns på en 
mässa vid samma tidpunkt och initiala kontakter till det som skulle bli ett etablerat 
utbyte togs. Inköparen vid filtertillverkaren tilltalades av verkstadsföretagets tekniska 
lösningar och tog senare kontakt med dem, utifrån relativt exakta krav uttryckta i be-
hov. Varför blev det just då verkstadsföretaget? Detta beskrivs som mer av en tillfäl-
lighet att de fanns på ovanstående mässa vid aktuellt tillfälle. 

Relationen i ekonomiska termer 
Uppgifter saknas238. 

Företagskultur och värderingar 
De gemensamma värderingar som identifierats förefaller åter gälla produkters egen-
skaper snarare än de olika organisationernas och aktörernas sätt att vara. 

Produkter och service (utbud) 
De produkter verkstadsföretaget levererar är produktionsutrustning av både standard-
karaktär och specialanpassningar till kundens behov. 

14.8.2 Atmosfär i relationen 
Atmosfären i relationen präglas både av förtroende (särskilt riktat till vissa konstruktö-
rer) och av misstänksamhet (kring bland annat användning av erhållen applikations-
kunskap och prissättning). Kunden har bland annat valt en konkurrerande leverantör 
vid en för dem central investering. 

Förväntningar på relationen 
Produkter med passande egenskaper och till ett konkurrenskraftigt pris. Att ha en god 
tekniskt kompetens (och en utvecklad förståelse för kundens krav) hos de personer 
man agerar med upplevs som centralt även av denna kund. Att inte gratis ”bjuda på” 
applikationskunskap är också här en värdering som påverkar filtertillverkarens upp-
fattning om relationen. 

                                              
238 Saknas främst på grund av utebliven intervju enligt tidigare kommentar. 
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Anpassning 
De båda företagen har använt sig av referensobjekt för att underlätta den andre partens 
konstruktion av produktionslösningar respektive försäljning av produkter. Verkstads-
företaget har visat filtertillverkaren olika tillämpningar av sin produktionsutrustning 
implementerad i andra fabriker för att stödja kundens val av lösningar. Filtertillverka-
rens användning av verkstadsföretagets produktionsutrustning har också visats upp 
som referensobjekt för bland annat för tillverkare av hårddiskar till datorer (bland an-
nat med krav på tillverkning i renrum). 
Nedan framkommer också att filtertillverkaren främst uppfattar verkstadsföretagets 
konstruktörer tidigare i högre grad anpassade sig till kundens önskemål och situation. 

Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
Årsvisa ramavtal och prislista med tio procents rabatt. 

Makt/beroende 
Beroendet mellan aktörerna är relativt lågt. Vid en större investering i produktionsut-
rustning valde nämligen filtertillverkaren en konkurrerande leverantör av produktions-
utrustning. På frågan hur valet påverkade affärsrelationen svarar inköparen följande: 

[…] de kände ju att här måste någonting säkert göras för att de insåg ju, vad jag tror, insåg fakta. 
Man kan helt enkelt inte gå omkring med skygglappar utan man måste möta de här konkurrenterna 
som finns. (Inköpare/produktionstekniker, Filtertillverkaren, maj, 2000) 

Motivet till valet av en konkurrerande leverantör var främst relaterat till ett lägre pris. 
Verkstadsföretagets beroende av filtertillverkaren förefaller också relativt lågt. Å andra 
sidan har kundens roll som en framstående utvecklare av produktionslösningar givit 
leverantören god kunskap om speciella applikationer och en bra referens vid förhand-
ling med andra kunder med liknande produktionsvillkor. Detta kan medföra att värdet 
av filtertillverkaren som kund överstiger enskilda utbyten. 

14.8.3 Interaktionsprocessen 
Nedan visas bland annat att interaktion kan se olika ut beroende på produkt. Enskilda 
personers omfattande påverkan på uppfattningen om interaktion visas också åter. 

Individers erfarenheter 
När respondenten vid filtertillverkaren uttrycker sina erfarenheter över tiden med verk-
stadsföretaget refererar han till ett antal större investeringar. Vid en investering 1995 
upplever han att aktörer vid verkstadsföretaget fungerat bra som diskussionspartner för 
olika lösningar. Företrädare för kunden var flitiga och engagerade kravställare vid 
denna upphandling och formulerade relativt preciserade krav. Vid en senare invester-
ing fick filtertillverkaren en roll som mer passiv kund, bland annat med avseende på 
att de inte var lika aktiva i utformningen av den lösning som erbjöds. Denna mer pas-
siva roll kanske tillkom genom verkstadsföretagets omorganisation vid denna tidpunkt: 

Och de blev lite mer nu självgående så att säga och det är fine för mig så länge som ni levererar 
funktionen. […] då var jag väldigt lite involverad. Jag försökte att stämma av ändå och checka, 
men ändå så blev det mer att de… om man säger så här, det blev inte lika många fax… och de ville 
inte förvissa sig om att jag också tyckte att det var bra. De tyckte att det var ju deras komponenter 
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och de själva kände nog mer att det här har vi koll på, vilket skapade rätt många dyrbara misstag 
tror jag. (Inköpare/produktionstekniker, Filtertillverkaren, maj, 2000) 

Inköparen vid filtertillverkaren har inte fått leverantörens policy vad gäller outsourcing 
presenterad för sig, utan det har tagits som ett faktum. Respondenten kommenterar 
organisering vs. erbjudande på följande sätt: 

Så länge de [verkstadsföretaget] levererar vad de skall i tid spelar det ingen roll hur de är organise-
rade. (Inköpare/produktionstekniker, Filtertillverkaren, maj, 2000) 

Vardaglig interaktion 
Filtertillverkaren önskar en tät dialog med verkstadsföretaget vid större investeringar 
för att exempelvis kunna utbyta kunskap om hur en produktionslinje bör byggas upp. 
Vid den större investeringen, som nämndes ovan, fick den aktuelle inköparen hos kun-
den mycket god kontakt med en konstruktör. Interaktionen beskrivs på följande sätt: 

[…] han var mycket lättarbetad och han skickade ju ritningar till mig och jag klippte och klistrade 
och faxade och för att jag kan ju inte rita i Cad heller och han hade ju alla mallar och... (Inköpa-
re/produktionstekniker, Filtertillverkaren, maj, 2000) 

Kontakten med verkstadsföretagets konstruktörer (engagerade eller anställda) beskrivs 
som enormt viktig, kanske viktigare än andra dimensioner i affärsrelationen; relationen 
till säljare enligt följande citat: 

Konstruktören är ju oerhört viktig. Alltså det måste jag säga. Säljaren är ibland ... nej, jag gillar 
inte säljaren ifråga, jag ... för mig är de nästan onödiga, men okej det finns bra säljare också och 
ibland är det bra att det finns kanske en brygga mellan kund och konstruktör. Men när du kommer 
in till sådana här oerhört […] komplexa enheter där du måste skapa så att säga förståelse från 
kundsidan till leverantörssidan […]. (Inköpare/produktionstekniker, Filtertillverkaren, maj, 2000) 

Att kunna resonera kring olika produktionstekniska lösningar bedöms som viktigt för 
att kunna reducera osäkerhet kring produktionssystems utformning. Att ha täta diskus-
sioner och ett ömsesidigt intresse för arbetet bedöms också viktigt. 
Representanter från verkstadsföretaget kontaktar inköparen via telefon med jämna 
mellanrum, även mellan större affärer. Parterna kommunicerar med varandra via före-
trädesvis telefax, telefon och e-post. Verkstadsföretaget exponerar sitt utbud bland an-
nat via informationsblad med produktinformation. Personliga besök anses också vik-
tigt för att exponera sitt utbud. Inget av företagen har insyn i varandras IT-system. 
I samband med verkstadsföretagets expansion under slutet av 1990-talet bedömer in-
köparen, likt mekanikföretaget, att kontakter förflyttats nedåt i organisationen. 

14.8.4 Begränsnings- och hanteringsproblem 
Att filtertillverkarens företrädare tydligt föredrar kommunikation med konstruktö-
rer/tekniker, snarare än säljare, innebär en belastning för konstruktörer enligt tidigare 
resonemang. Föredelar är dock att kunder upplevera att de får tala med en person med 
ändamålsenliga kvalifikationer. Övriga konsekvenser för verkstadsföretaget, se avsnitt 
14.7.4. Inga övriga begränsnings- och hanteringsproblem identifierade. 

14.8.5 Framtida utveckling av relationen 
Två utvecklingsinriktningar betonas nedan, vilka har identifierats i relationen. 
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Att renodla säljprocesser 
Två huvudinriktningar vid kontakter med verkstadsföretaget identifieras av responden-
ter både vid mekanikföretaget och vid filtertillverkaren som är beroende av invester-
ingarnas omfattning. 

Tätare och mer engagerad interaktion 
Vad som betonas av kunden ovan kring hur konstruktörer agerar vid framtagning av 
offerter och design av lösningar kan en potentiell utvecklingsriktning nämnas; en täta-
re och mer engagerad interaktion med fler initiativ från leverantörens personal angå-
ende bland annat avstämningar av önskemål. 

14.8.6 Avslutande reflektion 
Relationen är knappt tio år vid intervjutillfället och inte särskilt kritisk för någon av 
parterna. Inom relationen uttrycks både högt förtroende och misstänksamhet, mycket 
beroende på vilka aktörer som interagerar. Både kund och leverantör används som re-
ferensobjekt. Även i denna relation finns ett starkt påtalat behov från kunden att inte-
ragera med personer hos leverantören med hög teknisk kunskap. Säljare har mer eller 
mindre uteslutits på grundval av kundens tydligt uttrycka önskemål om detta. 

14.9 Användning av IT-system i nätverket 
Verkstadsföretaget har ett perspektiv på användning av IT-system i nätverket som 
sammanfattas nedan. Dessa resonemang är i huvudsak på en relationsövergripande 
nivå och placeras därför här. Specifika affärsrelationer refereras i förekommande fall. 

14.9.1 Verkstadsföretagets perspektiv på IT-system i nätverket 
Verkstadsföretaget anser det nödvändigt att samarbetspartners (exempelvis leverantö-
rer) själva anskaffar och implementerar IT-system. De har inte försökt påverka någon 
aktör i nätverket att också välja Movex som sitt affärssystem; bland annat för att det 
inte anses särskilt svårt att åstadkomma tekniska gränssnitt som kan skapa förutsätt-
ning för kommunikation med ”ganska god” säkerhet. Tidigare användes EDI för att 
kommunicera med vissa leverantörer Nu utvecklas och används också andra kommu-
nikationsvägar, vilka inte anses lika komplexa, exempelvis via Internet (extranätlös-
ningar). Verkstadsföretaget använder inte EDI (hösten 1999), men utesluter emellertid 
inte att göra det i framtiden om de tillsammans med någon leverantör erhåller en stor 
ordervolym. En EDI-lösning kan då ge skalfördelar för rutiniserad kommunikation. 
Verkstadsföretaget har ett etablerat Internetbaserat IT-system för samverkan med leve-
rantörer och distributörer. Via Internet uppdaterar företaget information om kommande 
transporter och färdig tillverkning som underleverantörerna själva registrerar på en 
webbplats och där distributörerna sedan kan identifiera att produkterna är färdiga för 
transport till kund. Det studerade logistikföretaget använder verkstadsföretagets Mo-
vexsystem direkt (se avsnitt 14.6.3). Distributörerna och deras användning av verk-
stadsföretagets IT-system ses som naturlig i sitt överskridande av juridiska gränser: 

De är som en integrerad del av företaget […]. Vad de heter eller vilket företag de tillhör spelar 
ingen roll. (IT-chef, Verkstadsföretaget, oktober, 1999) 
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Att externa parter använder verkstadsföretagets system är inte oproblematiskt. An-
vändningen av deras system kan ske i ”konkurrens” med redan existerande system (se 
exempelvis relationen i avsnitt 14.6). 
Verkstadsföretaget anser sig få relativt bra information från sina leverantörer. Vad 
gäller återförsäljare, systembyggare och liknande anser de sig inte få så mycket infor-
mation som de önskar. Detta uttrycks bland annat i följande citat: 

De är ju rädda om sin kundbas och vill kanske inte dela med sig helt och hållet. Med leverantörer 
har vi en mer öppen dialog. Vi kommunicerar rätt mycket, alla sorters information via Internet. 
(IT-chef, Verkstadsföretaget, oktober, 1999) 

Den ökande användningen av IT-system som sträcker sig utanför juridiska gränser an-
ses vidare ha bidragit till att relationerna mellan aktörer i nätverket blivit tätare (de 
tekniska bindningarna starkare): 

Det har blivit mycket tätare band, kortare sträckor, högre informationsutbyte… och det har lett till 
en effektivare organisation. […] Det gäller huvudsakligen internt […] men även externt i viss mån. 
(IT-chef, Verkstadsföretaget, oktober, 1999) 

Den tekniska bindning som IT-system representerar kommenteras också som följer: 
Vi blir en mer integrerad del av familjen och därmed mer beroende av varandra. (IT-chef, Verk-
stadsföretaget, oktober, 1999) 

En lyckad elektroniskt medierad interaktion och kommunikation människor emellan 
förutsätter ofta en initial, mänskligt etablerad relation enligt IT-chefen. Ett exempel är 
att personer placerade vid logistikfunktionen i Sverige måste känna dem som jobbar 
vid olika distributionscentra för att kunna nyttja teknikens potential: 

De måste ha varit där och sett det fysiskt för att de skall kunna nyttja teknikplattformen. […] Om 
inte människorna pratar med varandra och underhåller en mänsklig kommunikation så utnyttjas 
aldrig ett sådant system. (IT-chef, Verkstadsföretaget, oktober, 1999) 

De kulturella skillnaderna som finns mellan olika länder och kulturer gör det ännu svå-
rare att förstå varandra, vilket ytterligare betonar den befintliga relationen. Speciellt 
den operativa verksamhetskunskapen hos en part är viktig; det vill säga att ”veta hur 
det går till”; vad som händer i den organisation man samarbetar med. 

14.10 Teoribaserad analys av relationer i verkstadsnätverket 
I följande avsnitt tillämpas teorier som perspektiv för att belysa olika dimensioner av 
studerad empiri. Detta är således ett av avhandlingens mer deduktiva avsnitt. Se dis-
kussion i avsnitt 2.3.5 och 3.4.3. Användningen av teorier är att jämföra med Strauss 
och Corbins (1990, s. 50 ff.) förhållningssätt när de markerar vikten av att erkänna och 
använda tidigare kunskap vid tolkning och analys av empirisk data. 

14.10.1 Varför samarbete i relationer? 
Utifrån Olivers (1990, s. 242 ff.) motiv till samarbete i nätverk följer nedan en kort 
analys av relationer i verkstadsnätverket. Numreringen avser motiv i avsnitt 5.4.2. Likt 
motsvarande analys av tränätverket (se avsnitt 11.1.1) används också vissa karaktäris-
tika från Gummesson (1995) som komplement. 
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Relationen mellan verkstadsföretaget och plastleverantören 
Relationen mellan verkstadsföretaget och plastleverantören etablerades i samband med 
kundens arbete i ett initialt projekt. Det fanns ett behov av extern produktionskapacitet 
motiverat av förhållanden som beskrivits i den historiska framväxten (avsnitt 13.1.2). 
Detta tolkar jag som baserat på (4) effektivitet (låta externa parter tillverka det man 
inte kan eller vill själv och nyttjandet av komparativa fördelar i detta). Att låta leveran-
törer vara aktörer, vilka får absorbera viss ovisshet från omvärlden i form av fluktua-
tioner i orderingång från kunder ger verkstadsföretaget (som juridisk enhet) en (5) sta-
bilitet/förutsägbarhet inom egen kärnverksamhet. En (2) asymmetri finns i relationen i 
och med verkstadsföretagets tydliga dominans. Huruvida den är ett motiv till etable-
ringen är svårt att bedöma; troligen inte, mer en egenskap hos relationen som blivit 
tydligare i takt med att kundens verksamhet och beställningsvolym ökat. 
Verkstadsföretaget visar ett högt (7) förtroende för plastleverantörens kompetens, sam-
tidigt som plastleverantören uttrycker en (9) närhet i relationen eftersom de var först 
med att leverera sin produkt till verkstadsföretaget. Interaktionen är mycket (8) fre-
kvent och intensiv; involverade aktörer har lärt känna varandras (10) egenskaper. 

Relationen mellan verkstadsföretaget och svarvföretaget 
Även i relationen mellan verkstadsföretaget och svarvföretaget finns (4) effektivitet 
med som ett centralt motiv till relationens uppkomst. Detta är naturligt mot bakgrund 
av kundens outsourcingstrategi. Likt relationen ovan får leverantören absorbera den 
ovisshet aktörer upplever från omgivningen. En viss (5) stabilitet/förutsägbarhet kan 
då sägas uppstå i nätverkets kärna (verkstadsföretaget). En ökad (9) distans i affärsre-
lationen upplevs av svarvföretaget bland annat beroende på personalomsättning hos 
verkstadsföretaget. Jag finner också en ökad (7) osäkerhet och ett sjunkande förtroende 
mellan parterna i affärsrelationen. 

Relationen mellan verkstadsföretaget och motortillverkaren 
Verkstadsföretagets relation till motortillverkaren präglas också av kundens strävan 
efter att inte ägna sig åt egen tillverkning. Se motiv (4) och (5). Samarbetsrelationen i 
form av (3) ömsesidighet/reciprocitet är också viktig. Dominans, makt och kontroll 
upplevs inte i den symmetriska relationen. I affärsrelationen finns ett grundläggande 
(7) förtroende och ett gemensamt risktagande. Utbytet är också mycket (8) frekvent. 

Relationen mellan verkstadsföretaget och bearbetningsföretaget 
(4) Effektivitet och (5) stabilitet/förutsägbarhet finns även med som viktiga motiv i 
aktuell relation. Här upplever jag dock att en högre grad av (3) ömsesidig-
het/reciprocitet finns jämfört med relationen till plastleverantören och svarvföretaget 
ovan. Bearbetningsföretagets högre status i hierarkin av leverantörer stärker detta lik-
som etableringen vid centrallager/distributionscentra. Affärsrelationen mellan parterna 
beskrivs som (9) nära och (7) öppen, med vissa gemensamma risktaganden (samlokali-
sering vid distributionscentra). Utbytet av kommunikation är tätt (8). 

Relationen mellan verkstadsföretaget och logistikföretaget 
Likt relationen mellan verkstadsföretaget och motortillverkaren innehåller aktuell rela-
tion motiven (3), (4) och (5). Ömsesidigheten finns där i och med den tydliga gemen-
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samma utvecklingen över tiden. En effektivitetssträvan finns hos båda parter genom en 
tydlig koncentration på respektive kärnverksamhet. Graden av (7) förtroende och (9) 
värderingsmässig närhet har varierat över tiden mellan parterna. I och med att logistik-
företaget hanterar produkter är kontakterna mellan bolagen både mycket (8) frekventa 
och reguljära. 

Relationen mellan verkstadsföretaget och mekanikföretaget 
Från kundens sida i relationen till verkstadsföretaget fanns initialt ett (4) effektivitets-
motiv i och med att leverantörens produkt ansågs vara unik och som ett ”givet val” vid 
investering. I samband med större investeringar/installationer upplever jag också en 
(3) ömsesidighet/reciprocitet i gemensam problemlösning och kunskapsutveckling. 
Utbytet i affärsrelationen har inte särskilt hög (8) frekvens eller reguljaritet, utan är i 
huvudsak koncentrerad till investeringstillfällen. Jag upplever ett sjunkande (7) förtro-
ende från mekanikföretagets sida och en viss betoning att (10) personliga och sociala 
egenskaper bör överensstämma vid ett framgångsrikt utbyte. 

Relationen mellan verkstadsföretaget och filtertillverkaren 
Filtertillverkarens relation till verkstadsföretaget har stor likhet med relationen mellan 
mekanikföretaget och verkstadsföretaget. Även i denna relation finns ett (4) effektivi-
tetsmotiv och en viss (3) ömsesidighet. I denna relation har dock filtertillverkaren in-
vesterat i konkurrerande leverantörers produktionsutrustning parallellt med att relatio-
nen till det studerade verkstadsföretaget upprätthållits. Likheter vad gäller (7), (8) och 
(10) med relationen ovan är också påtagliga. En (9) distans i relationen kan dessutom 
ses som än större i och med att filtertillverkaren valt en konkurrerande leverantör. 

14.10.2 Relationer mellan företag utifrån Moss Kanter 
Följande avsnitt baseras, likt tränätverket, på Moss Kanters (1994) (se avsnitt 11.1.2) 
karaktäristika hos vad som benämns framgångsrika relationer. Tabell 32 utgår från 
karaktäristika och sammanfattad innebörd enligt teori och exemplifieras genom empiri. 

Tabell 32 Verkstadsnätverkets relationer utifrån Moss Kanter 

Karaktäristika Sammanfattad innebörd Relation i verkstadsnätverket, exempel 
Individuell förträfflighet Båda parter kan ge ett väsenligt 

bidrag till relationen. 
Likt det ömsesidiga beroendet nedan finns relationer där båda parter ger ett 
väsentligt bidrag. Detta är främst mellan verkstadsföretaget och bearbet-
ningsföretaget, liksom mellan verkstadsföretagets och motortillverkaren 
respektive logistikföretagets verksamhet i Sverige. 

Betydelse Relationen är kongruent med, och 
viktig för att nå respektive parts 
strategiska mål. 

Relationen mellan plastföretaget och verkstadsföretaget är mycket betydel-
sefull ur leverantörens perspektiv. Ur kundens perspektiv finns visst utrym-
me för utbytbarhet, samtidigt är anpassning och personlig kännedom en 
�dold� tillgång. 
Betydelsen i relationen mellan verkstadsföretaget och bearbetningsföreta-
get samt logistikföretaget sett ur de förstnämndas perspektiv är stor. Båda 
har ett koordinationsansvar och är viktiga för verkstadsföretaget. 
I relationen mellan de två studerade kunderna och verkstadsföretaget har 
leverantören en viss betydelse. Samtidigt är de inte kritiska för att nå re-
spektive kunds strategiska mål. 
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Forts. verkstadsnätverkets relationer utifrån Moss Kanter 

Karaktäristika Sammanfattad innebörd Relation i verkstadsnätverket, exempel 
Ömsesidigt beroende De båda parterna behöver varand-

ras resurser och förmåga; en 
komplementaritet finns. 

Det ömsesidiga beroendet finns i samtliga relationer. Ett större behov från 
leverantörers sida finns i plastleverantörens och svarvföretagets fall. De har 
en mycket hög andel leveranser till verkstadsföretaget. Ömsesidigheten 
finns här; men med en tyngdpunkt på beroendet från leverantörernas sida. 
Ett mer symmetriskt ömsesidigt beroende finns mellan verkstadsföretaget 
och bearbetningsföretaget, liksom mellan verkstadsföretagets och motortill-
verkaren respektive logistikföretagets verksamhet i Sverige. Komplementa-
riteten förefaller stor mellan dessa aktörer. 

Investering Parterna är redo att investera i 
relationen eller varandras verk-
samhet. 

Mellan verkstadsföretaget och motortillverkaren respektive logistikföretaget 
samt bearbetningsföretaget finns tydliga investeringar (inte nödvändigtvis 
direkt monetära) för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt utbyte. 
Missnöje uttrycks bland annat av svarvföretaget vad gäller avsaknad av 
investering från verkstadsföretagets sida. 

Information Relativt öppen kommunikation 
mellan parterna finns i relationen 
för att kunna lösa gemensamma 
uppgifter. 

Flera leverantörer uttrycker att verkstadsföretaget inte är tillräckligt öppet i 
sin kommunikation för att leverantörerna skall kunna hantera sin egen 
verksamhet (produktion) tillfredsställande (med den höga anpassningsgra-
den som finns till verkstadsföretagets önskemål). 

Integration Att utveckla länkar och gemen-
samma sätt att arbeta som får 
relationen att fungera smidigt. 
Bygger på breda kontakter och ett 
ömsesidigt lärande. 

En hög grad av integration finns i flertalet (långvariga) relationer. Särskilt 
tydlig är integrationen i relationerna mellan verkstadsföretaget och motortill-
verkaren, bearbetningsföretaget och plastleverantören. I relationen till 
logistikföretaget är integrationen stark (till exempel genom delad systeman-
vändning och personal); det ömsesidigt lärandet har varierat över tiden. 

Institutionalisering Relationen ges formell status med 
definierat ansvar och beslutspro-
cesser. Utbytet överstiger de 
personer som skapade relationen. 

Institutionalisering finns i samtliga relationer. Den formella statusen och det 
definierade ansvaret är tydligt i verkstadsföretagets relationer till motortill-
verkaren och logistikföretaget. 

Integritet Ett ömsesidigt förtroende mellan 
parterna bland annat genom att 
inte missbruka information. 

Integriteten avseende bruket av information upplevs som bristfällig hos 
verkstadsföretaget utifrån svarvföretaget, mekanikföretaget och filtertillver-
karen. I den sistnämnda relationen gäller det vidareföring av applikations-
kunskap. 

 
Utifrån Moss Kanters (1994) beskrivning av framgångsrika relationer och den empiri 
som presenteras i Tabell 32 förefaller relationerna mellan verkstadsföretaget och bear-
betningsföretaget samt mellan verkstadsföretaget och motortillverkaren samt logistik-
företaget likna flest karaktäristika. Mindre ”framgångsrika” enligt jämförelse med re-
fererad källa är relationerna mellan verkstadsföretaget och dess två kunder samt verk-
stadsföretaget och relationen till svarvföretaget. 

14.10.3 Relationer mellan företag utifrån nätverksansatsen 
Nedan relateras de studerade relationerna till nätverksansatsen (avsnitt 5.4). Likt i trä-
nätverket finner jag övergripande att relationernas karaktär och tillhörande interaktion 
väl överensstämmer med grundantaganden som presenteras i ansatsen. Dock finns åter 
vad jag uppfattar som avvikelser gällande graden av symmetri mellan parterna (roll-
fördelning och makt) mellan analyserad empiri och nätverksansatsen (se också tränät-
verket i avsnitt 11.1.3). Jag väljer att betona nedanstående tema här, baserat på nät-
verksansatsen. I övrigt hänvisas till användningen av IMP:s interaktionsmodell ovan. 

Marknadens kännetecken 
Att ett begränsat antal kunder svarar för en stor del av ett säljande företags avsättning 
är vanligt inom industriella marknader enligt nätverksansatsen. Så är fallet för tre av 
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leverantörerna (plastleverantören, bearbetningsföretaget och svarvföretaget) i nätver-
ket. Vad gäller verkstadsföretaget har de produkter som ofta säljs vid de tillfällen när 
kunder (brukare) etablerar nya fabriker eller bygger om/ut befintliga. Det finns också 
fristående systembyggare, vilka är att betrakta som kunder. 
Många av kunderna till verkstadsföretaget är också att beteckna som i något avseende 
speciella (heterogena) med sina unika krav på produkter, hur definiering av produkter 
skall gå till samt vilka aktörer som skall vara inblandade. Samtidigt finns viss försälj-
ning av standardprodukter till mer ”osynliga” kunder. 

Aktörer formar marknaden – möjligheter och begränsningar 
Aktörer formar marknaden aktivt i verkstadsnätverket. Verkstadsföretagets klassifice-
ring av primär- och sekundärleverantörer påverkar villkoren på leverantörernas avsätt-
ningsmarknad. Sekundärleverantörer får koncentrera sig på eventuellt förekommande 
nya direktrelationer och kan därmed få en relation till en ny kund, även om verkstads-
företaget fortfarande är kund (kundens kund). Detta kan innebära både möjligheter och 
begränsningar för inblandade parter. Handlingsutrymmet för sekundärleverantörer så-
som svarvföretaget kan begränsas påtagligt. Handlingsutrymmet har också till exempel 
ökat i relationen mellan bearbetningsföretaget och verkstadsföretaget ur de förstnämn-
das perspektiv, avseende möjligheten att koordinera andra leverantörer. Handlingsut-
rymmet påverkar förutsättningarna för utveckling i relationer enligt Hägg och Johan-
son (1982) samt Lundgren och Snehota (1998). 

Långtgående specialisering 
Ett tydligt exempel på en långtgående specialisering finns hos verkstadsföretaget med 
sin höga andel outsourcing och relativt sett begränsade kärna (se till exempel Axels-
son, 1998 för diskussion om kärna och sourcing). En hög grad av specialisering finns 
också hos motortillverkaren och logistikföretaget i nätverket. En långtgående speciali-
sering är tydligt i nätverksansatsen (se till exempel Hägg och Johanson, 1982 samt 
Lundgren och Snehota, 1998). Specialisering är ett led i kombinering av resurser. 

Karaktäristika hos relationer 
Av de drag hos affärsrelationer som finns i nätverksansatsen (se till exempel Håkans-
son och Snehota, 1995, s. 6 ff.) är flera förekommande i verkstadsnätverket – några 
karaktäristika presenteras nedan. 

Långvariga relationer – en kontinuitet 
Även i detta nätverk är flertalet studerade relationer långvariga, likt vad som beskrivs 
som typiskt inom nätverksansatsen (se till exempel Axelsson, 1996b). Verkstadsföre-
tagets relationer med plastleverantören, svarvföretaget och mekanikföretaget är över 
20 år vid tidpunkten för skrivande, relationen med bearbetningsföretaget 15 år, logis-
tikföretaget tio år och kortast relation med filtertillverkaren omfattande åtta år. 
Även om det finns en tidsmässig kontinuitet i relationerna förekommer episoder av till 
exempel beställningar och en fluktuation beroende på verkstadsföretagets orderingång. 
Leverantörerna anpassar sin produktions- och lagervolym till dessa beställningar. 
Initiativet i relationerna avseende till exempel ändringar i avtal, prognoser och strate-
gier kommer i hög utsträckning från verkstadsföretaget som dominerande aktör i nät-
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verket. I detta avseende finns en större intensitet i agerande från den förstnämna parten 
i varje relation och mer av reagerande från de senare nämnda, än vad som redovisas i 
nätverksansatsen (till exempel enligt Axelsson, 1996b) där olika former av symmetri 
lyfts fram. Flera av leverantörerna har ett högre beroende av verkstadsföretaget än vice 
versa239. Detta innebär inte att initiativ från andra aktörer i nätverket saknas. Exempel 
på initiativ till förändring och utveckling återfinns till exempel för investeringar i IT-
system gjorda av plastleverantören, motortillverkarens rutiner för orderhantering samt 
kunders krav på förändring av kommunikation (och aktörer) kring tekniska lösningar. 
Nätverksansatsen betonar att enskilda transaktioner eller utbytesrelationer formas ge-
nom interaktion mellan parter över tiden, vilket identifierats i studerad empiri. Se ex-
empelvis logistikers kontakter med svarvföretaget och bearbetningsföretaget. 

Komplexitet 
Relationerna mellan aktörer är, likt i tränätverket, även komplexa i detta nätverk. Detta 
visar sig bland annat i antalet, typer och kontaktmönster personer har i relationer. På-
tagliga exempel på detta finns i samtliga företags interaktion i nätverket. Komplexite-
ten gäller också den koordination som explicit eller implicit utövas mellan parterna i 
nätverket. Där återfinns handlingar av koordinerande karaktär i både vardaglig interak-
tion mellan logistiker och produktionsplanerare hos leverantörer, mellan kunders inkö-
pare och verkstadsföretagets konstruktörer samt mer formaliserat i Movexsystemet 
som också logistikföretaget använder eller i form av avtal, strategier och policies. 

Rollfördelning mellan köpare och säljare 
Enligt nätverksansatsen (se till exempel Axelsson, 1996b; Håkansson och Snehota, 
1995) är rollfördelningen mellan köpare och säljare relativt symmetrisk. Detta är fallet 
i relationerna mellan verkstadsföretaget och motortillverkaren, logistikföretaget, me-
kanikföretaget och filtertillverkaren. 
I övriga relationer finns en tydlig tyngdpunkt på verkstadsföretaget som ”manusförfat-
tare” och rollfördelare240; vilket gör att jag klassificerar dem som mindre symmetriska 
än vad jag uppfattar nätverksansatsen i allmänhet menar att relationer mellan företag 
är. Här förekommer det dock en viss omfördelning av roller i och med att verkstadsfö-
retaget väljer ut systemleverantörer. Dessa företag övertar en del av huvudrollen och 
agerar som delvis rollfördelare gentemot andra mindre leverantörer. Den övergripande 
kontrollen behålls dock av verkstadsföretaget (se avsnitt 14.11.1) som också är resurs-
starka (via indirekt kontroll av resurser; se Elg och Johansson, 1992). 

Makt- och beroendeförhållande mellan köpare och säljare 
Beroendeförhållandet mellan köpare och säljare beskrivs vara relativt symmetriskt en-
ligt nätverksansatsen. I verkstadsnätverket finns mindre symmetriska relationer än vad 
som avses i nätverksansatsen. De koordinerande handlingar som utförs från verkstads-
företaget gentemot plastleverantören (till exempel vid de tillfällen då leverantören har 
en ny kontaktperson enligt avsnitt 14.2.3) är exempel på asymmetri. Likaså finns ex-

                                              
239 Jämför med Figur 6 (Elg och Johansson, 1992) och asymmetrisk anpassning från leverantörer. 
240 ”Regissör” för att använda Hedberg et al. (1994) perspektiv och terminologi. 
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empel i relationen mellan verkstadsföretaget och svarvföretaget där kunden beskrivs 
som ”lite för stor för att man skall kunna säga ifrån” (avsnitt 14.3.2). 
Makt- och beroendeförhållandet mellan verkstadsföretaget och motortillverkaren re-
spektive logistikföretaget förefaller mer balanserat, liksom mellan verkstadsföretaget 
och deras två studerade kunder. 

Relativt låg grad av formalisering 
I etablerade relationer mellan verkstadsföretaget och leverantörer finns en relativt låg 
grad av formalisering avseende avtal samt kommunikationsmedium och -format. Dock 
önskar verkstadsföretaget öka antalet skriftliga, formaliserade avtal, något vissa leve-
rantörer också önskar. Kommunikation innehåller också en låg grad av formalisering i 
relationer mellan verkstadsföretaget och plastleverantören, bearbetningsföretaget och 
svarvföretaget. Telefon och telefax är centrala stöd för kommunikation. I relationen 
mellan verkstadsföretaget och deras större leverantörer motortillverkaren och logistik-
företaget finns en ökad grad av formalisering vid kommunikation till exempel gällande 
order och denna grad ökar i och med användningen av respektive företags IT-system. 
Graden av formalisering i relationen mellan verkstadsföretaget och deras kunder är 
också relativt låg. Telefon och telefax är även vanliga här. Reglering av priser finns i 
form av en prislista och en rabattsats. 

Interaktionsprocessers karaktäristika 
Ett antal karaktäristika avseende interaktionsprocesser inom relationer betonas också 
av nätverksansatsen. Dessa relateras till studerad empiri nedan. 

Aktiv anpassning och koordination 
I nätverksansatsen betonas en aktiv anpassning till, och koordination av andra företags 
rutiner (se till exempel Hägg och Johanson, 1982) – en del i att marknaden ses som 
heterogen, med unika aktörer och relationer. 
En aktiv anpassning till verkstadsföretagets önskemål finns främst hos deras tre mind-
re leverantörer av plast, svarvade detaljer och bearbetat material. Detta är synligt vid 
anpassning till fluktuationer i efterfrågan, vilket direkt påverkar produktionstakt, vo-
lym och lagerhållning hos företagen. Bearbetningsföretaget har dock ett större eget 
koordinationsutrymme, enligt tidigare. Verkstadsföretaget nyttjar tydligt sin position 
som dominerande beställare i sin kraft att koordinera verksamhet hos leverantörerna. 
En anpassning av mer ömsesidig karaktär finns mellan verkstadsföretaget och motor-
tillverkaren respektive logistikföretaget (gemensam utveckling av rutiner etc.). Bero-
endet från dessa två leverantörer av verkstadsföretaget som kund är också mindre i och 
med dessas omfattande internationella kundbas. 
Verkstadsföretaget har aktivt anpassat sig till de två studerade kundernas önskemål 
gällande exempelvis att kommunicera med tekniker istället för säljare. 

Aktiv anpassning och kompetens i interaktion och relation 
Att relationer mellan företag medför en successiv anpassning och utveckling av intern 
verksamhet är uppenbart i relationen mellan verkstadsföretaget och bearbetningsföre-
taget, där de sistnämnda tätt följt sin kunds expansion. Etableringen vid centrallager är 
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ett tydligt exempel. Verkstadsföretaget har också anpassat sig till bearbetningsföreta-
gets förutsättningar och stödjer deras etablering genom att bidra med kompetens. 
Att relationer både innehåller aktiv anpassning och koordinering syns både i nätverks-
ansatsen (se Hägg och Johanson, 1982) och i flera studerade relationer. Kompetens 
betonas också i samband med detta i ansatsen och beroendet finns i studerad empiri. 
Verkstadsföretaget är beroende av plastleverantörens kompetens både vad gäller inter-
aktion, kundens interna förutsättningar och produktion (se avsnitt 14.2.2). 
Verkstadsföretagets beroende av kompetens, inte bara för att tillverka egna produkter, 
utan också att koordinera andra leverantörer är också tydlig och ökande. Bindningen 
mellan kund och leverantör blir starkare, vilket också gör att systemleverantören blir 
beroende av sin kund. Samtidigt utvecklar de en attraktiv kompetens även för andra 
kunder som söker aktörer med kompetens att agera som systemleverantörer. 
Verkstadsföretagets samlade förmåga är också beroende av den kompetens logistikfö-
retaget har för transport av produkter från leverantörer till kunder/brukare. Logistikfö-
retaget kan inte med enkelhet ersättas tack vare den kompetens de har om exempelvis 
leverantörers olika förutsättningar för leveranser, sitt centrallager, delad personal och 
sin integration med bearbetningsföretaget i samband med etablering vid centrallagret. 
De två studerade kundernas beroende av verkstadsföretagets kompetens är inte kritisk. 
Filtertillverkaren har vid åtminstone ett tillfälle valt en annan leverantör av produk-
tionsutrustning och mekanikföretaget förefaller kunna göra detta om standarder följs. 
Anpassningsprocesser är enligt nätverksansatsen (Johanson och Mattsson, 1987) in-
tressanta av tre skäl: de stärker bindningar mellan företag, gör relationer ”uthärdliga” 
och indikerar att det finns utrymme för förbättringar inom relationer. Starkare bind-
ningar finns exempel på vad gäller relationen mellan verkstadsföretaget och bearbet-
ningsföretaget samt mellan verkstadsföretaget och motortillverkaren. I den förstnämn-
da relationen har anpassning (etablering och investering i verksamhet vid centrallagret) 
givit upphov till en starkare bindning mellan företagen. I den andra relationen har en 
övergång till att köpa samtliga motorer med vissa egenskaper från en leverantör, inrät-
tandet av en key account manager samt ändrade rutiner givit en starkare bindning. 
Det missnöje som uppkommit i relationer har i huvudsak hanterats inom relationerna 
(”uthärdlighet” ovan). Missnöje med de erbjudanden som ges av verkstadsföretaget 
har i filtertillverkarens fall inneburit inköp från annan leverantör241. 
Ömsesidig kunskap om varandras verksamhet (förutsättningar, villkor etc.) är en viktig 
del i en ömsesidig orientering mellan företag enligt Johanson och Mattsson (1987). 
Verkstadsföretaget förefaller ha god insyn i och kunskap om sina leverantörers verk-
samhet. Även om kunskapen finns, är förståelsen (medvetet eller omedvetet) inte alltid 
välutvecklad. Här saknas till exempel avisering av långsiktigt produktbehov (från 
verkstadsföretaget till komponentleverantörer) (jämför tränätverket). 

                                              
241 Detta kan ses som ett uttryck för både voice (missnöje framfördes till verkstadsföretaget) och sedan exit (köp av annan 
leverantör) i Hirschmans (1970) terminologi. Det är dock svårbedömt om relationer är avslutad eller om den ”aktiveras” vid 
ett framtida investeringstillfälle i produktionsutrustning. 
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I vissa fall önskar leverantörer mer kunskap om verkstadsföretagets verksamhet, dess 
logik för öppenhet och insyn (se till exempel avsnitt 14.3.2). Avsaknad av denna in-
formation och kunskap har bidragit till ett sjunkande förtroende för verkstadsföretaget. 
Den ömsesidiga kunskap som beskrivs här (till exempel mellan logistiker vid verk-
stadsföretaget och aktörer vid plastleverantören eller bearbetningsföretaget, avsnitt 
14.2.3 respektive avsnitt 14.5.2) är sällan nedtecknad, utan är mer subtil, baserad på 
upplevelser av situationer under en längre tid (se också Johanson och Mattsson, 1982). 

Socialt utbyte 
Socialt utbyte är en dimension i affärsrelationer (Hägg och Johanson, 1982). Flera 
relationer mellan aktörer i verkstadsnätverket har existerat en längre tid. I relationen 
mellan verkstadsföretaget och plastleverantören finns exempel på ett socialt utbyte 
mellan logistiker och personal hos leverantören. I relationerna finns också tecken på 
att det sociala utbytet minskat, eller åtminstone ändrat form. I svarvföretagets relation 
till verkstadsföretaget får vissa aktörer omdömet att de agerar enligt någon ”mall”. 
Vikten av ett fungerande socialt utbyte visas i verkstadsföretagets relationer till kun-
der. Mekanikföretaget har bland annat tydligt ansett att ”personkemin” inte stämde 
mellan sig och en säljare, vilket resulterat i tidigare beskriven förändring. Filtertillver-
karen lovordar ett tidigare samarbete med en specifik konstruktör, vilket torde kunna 
hänföras till en kombination av aktörernas sociala och tekniska förmåga. 

Stabilitet och förändring 
Påståendet att relationer mellan aktörer i nätverk i sig är stabila (köptrohet, tidsdimen-
sion), men ändå är i förändring överensstämmer också på flera punkter gällande verk-
stadsföretagets relationer med bland annat plastleverantören, bearbetningsföretaget och 
svarvföretaget. Dynamik diskuteras vidare i avsnitt 14.12. Förändring i interaktion och 
nätverk förefaller vara ett naturligt tillstånd i verkstadsnätverket, vilket anknyter till 
exempelvis Gadde och Håkansson (1992), Hammarkvist et al. (1982). 

Samarbete och konflikt 
Att både samarbete och konflikt existerar inom ramen för en och samma relation är 
särskilt tydligt i relationen mellan verkstadsföretaget och logistikföretaget bland annat 
med det ”sammanbrott” i relationen som identifierats. Episoder av konflikt finns också 
i relationen mellan verkstadsföretaget och svarvföretaget (gällande exempelvis avsak-
naden av prognoser, öppenhet och tillgång till idéer) samt mellan mekanikföretaget 
och verkstadsföretaget (exempelvis om applikationskunskap och förseningar i projekt). 
Relationen mellan verkstadsföretaget och bearbetningsföretaget är dock till stor del 
präglad av samarbete, även om verkstadsföretaget ofta dikterar villkoren. 

Rutinisering 
Flera studerade relationer visar att institutionaliserade mönster växt fram genom inter-
aktion mellan aktörer över tiden. Dessa institutionaliserade mönster har dock störts av 
att både verkstadsföretaget haft viss personalomsättning både vid logistikavdelningen 
(i kontakter med leverantörer) och på säljsidan. Kunskap om rutiner, exempelvis inom 
logistik- och inköpsavdelningen, har åtminstone historiskt varit personberoende snara-
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re än organisatorisk. Emellertid har verkstadsföretaget fått negativ kritik för att de age-
ra efter en mall, vilket gör att rutiner stärkts och uppfattas på detta sätt av leverantörer. 

14.11 Koordination i verkstadsnätverket 
Nedan följer den koordination av inter-organisatorisk karaktär jag väljer att presentera 
från studerat nätverk. Exempel på hur verkstadsföretaget för vidare koordination till 
partners i nätverket (systemleverantörer) beskrivs också, tillsammans med exempel på 
koordinerande handlingar gentemot andra aktörer. Analysen är induktiv till sin karak-
tär och jag visar bland annat handlingar och kategorier av handlingar. 

14.11.1 Inter-organisatorisk koordination – kärnföretaget 
Nätverket av leverantörer består, ur verkstadsföretagets perspektiv, av ett antal outso-
urcade aktörer och funktioner vilka måste koordineras för att kunna erbjuda kunden 
önskade produkter. Företagsledningen önskar att deras ledningsfilosofi även genomsy-
rar sina partners agerande. Koordinering av partners inom nätverket, som man inte har 
juridisk makt över, sker inte på samma sätt som egna anställda enligt VD. Företaget 
önskar dock nyttja den kultur man har inom företaget i nätverket. 
Under år 2000 har verkstadsföretaget försökt vara mer öppna med information om sin 
strategi till leverantörer i syfte att få till stånd ett ökat engagemang och förståelse för 
deras ambitioner. Inte sällan har relationerna, vilket framkommer i exempelvis avsnitt 
14.2 och 14.3, tidigare innehållit missnöje med bland annat leveransprognoser. Verk-
stadsföretagets strategi exponerades i ett möte med leverantörer och enligt företagets 
VD var detta ett bra tillfälle att visa upp vad företaget stod för vid denna tidpunkt och 
ville vara i framtiden. Problem som hade varit under en period exponerades också, till-
sammans med lösningar på dessa. Intryck från mötet sammanfattas på följande sätt: 

[…] berättar vilken riktning vi ska gå […] det kommer aldrig att bli precis spikrakt. Men vet de om 
det så hänger de med. Men lever de i blindo så är det inte så roligt. [Mötet] har betalt av sig rejält. 
[…] att de förstår var vi går och förstår vad som händer. (VD, Verkstadsföretaget, augusti, 2000) 

En öppen attityd kring strategier skall bidra till en ökad kännedom hos partners av de-
samma. Kännedomen om strategierna bedöms påverka personers handlingar, vilket 
kan ses som en del i en koordineringssträvan. 

Vidareföring av viss koordinering i nätverket 
Verkstadsföretaget uttrycker att de önskar att utvalda leverantörer tar större ansvar för 
koordinering av andra, mer sekundära (indirekta) leverantörer. Det studerade bearbet-
ningsföretaget är enligt ovan ett sådant exempel. I och med sådana initiativ för verk-
stadsföretaget vidare visst ansvar för att koordinera till utvalda systemleverantörer. 
Vissa villkor dikteras dock av verkstadsföretaget, såsom urvalet av de sekundära leve-
rantörerna och viss prisförhandling (ett visst bibehållande av koordination, meta-
koordination). Vidareföringen av koordinering kan ses som en delegering av ansvar i 
nätverket. Sådana aktiviteter stärker bindning till systemleverantörerna, men försvagar 
dem till de sekundära leverantörerna (snarare indirekta relationer). Färre, men starkare 
bindningar torde konsekvensen. En inköpare beskriver situationen på följande sätt: 

Sättet som [vi] tänker, naturligtvis så vill vi fortfarande ha kontroll och styrning över många vikti-
ga och strategiska leverantörer […] det innebär naturligtvis så tappar man känslan bakom steget 
där bakom egentligen. Men den kompetensen köper vi från primärleverantörerna och säger det att 
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det här ska ni kunna. Ni ska veta våra krav och ni ska också kunna ställa dessa krav vidare till se-
kundärleverantörerna och sedan så jobbar vi väldigt tight med primärleverantörerna från vår sida. 
(Inköpare, Verkstadsföretaget, september, 2000) 

Verkstadsföretagets koordinering i relationer 
Nedan följer exempel på handlingar och dess innehåll personer i verkstadsföretaget 
utför i relation till de företag som studerats inom nätverket. Se Figur 25. 

 

Figur 25 Verkstadsföretaget; studerat ur ett inter-organisatoriskt koordinationsperspektiv 

De handlingar som visas i Figur 25 har jag valt att dela in i olika kategorier: 
! Begära att en aktör etablerar grundläggande förutsättningar för att kunna ut-

veckla ny handlingsförmåga (till exempel nyetablera och investera i verksamhet 
för sammansättning och montering av produktionsutrustning). Ett exempel är 
handlingar från verkstadsföretaget att få bearbetningsföretaget att etablera ny 
verksamhet vid centrallagret. Detta är samtidigt ett exempel på en expansion av 
leverantörens verksamhet med avseende på geografi samt viss breddning av 
kompetens (se nedan). Den koordinerande aspekten är att produkter möter var-
andra (korta transporter och mindre tidsåtgång) från produktion till lagerhåll-
ning (eventuell anpassning) och leverans. 

! Begära att leverantören utvecklar för denne explicit ny handlingsförmåga (ut-
veckla för leverantören nya tjänster, till exempel koordinering av leverantörer 
för annans aktör). Detta är benämnt uppmaning till ”expansionsinitiativ” från 
aktörer i verkstadsföretag till bearbetningsföretag. Logistikföretagets anpass-
ning av sin verksamhet och sin förmåga till kundens önskemål kan också ses 
som ett exempel på detta (tillsammans med utveckling av befintlig handlings-
förmåga). Även här är ambitionen från verkstadsföretaget att allokera utförandet 
av handlingar (här att koordinera) till lämpliga aktörer; en meta-koordination. 
Även logistikföretagets modifiering av sitt erbjudande är ett sätt att försöka nå 
en bättre kombinering av resurser. 
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! Utveckla leverantörens befintliga handlingsförmåga (varianter av befintliga 
produkter och tjänster). Logistikföretagets utveckling av utbud finns här liksom 
annan produktutveckling initierad av kunden. Koordinationsaspekten här är 
även att låta utbud möta efterfrågan på ett bra sätt. 

! Påverka externa aktörers operativa handlingsförutsättningar, genomförande och 
uppföljning sker vad gäller exempelvis verkstadsföretagets tydliga påverkan på 
vilka produkter som tillverkas, i vilken volym och vid vilken tidpunkt. Se till 
exempel relationerna till plastleverantören, svarvföretaget och bearbetningsföre-
taget. Leveransplaner (med varierande framförhållning, medium, formalisering 
och kvalitet) är ett sätt att påverka leverantörers handlingsförutsättningar till ex-
empel avseende produktion. I detta fall efterfrågan från leverantörer av mer tyd-
liga och tidiga planer i förhållande till produktion (leveranstidpunkt) för att er-
hålla egna underlag för koordinering. Utförandet av handlingar utifrån uppfölj-
ningsdata är svag eftersom användare vid verkstadsföretagets logistik-/inköps-
avdelning misstror uppgifter i Movex som finns avseende uppföljning. På grund 
av bristande tilltro till uppgifterna om bland annat leveransprecision används 
inte uppgifterna242. Ovanstående påverkan genomförs för att, ur verkstadsföre-
tagets perspektiv koordinera aktiviteter från order till leverans på bästa sätt. 

! Tillhandahålla för tillverkningsprocessen kritiska verktyg. Genom att tillhanda-
hålla för leverantörer kritiska produktionsverktyg avser verkstadsföretaget bland 
annat att öka sina möjligheter till en övergripande koordinering av leverantörer 
(finna en ändamålsenlig uppsättning leverantörer för att nå mål). 

! Etablerar avtal/prismodeller med återkommande kunder för att stärka relationer 
(bindning). Filtertillverkaren och mekanikföretaget är sådana kunder. 

! Påverka aktörers värderingar. Genom att tillhandahålla ett attraktivt utbud av 
produkter, tjänster och tillhörande marknadsföringsmaterial (tillsammans med 
ett starkt varumärke) samt initiativ avser verkstadsföretaget påverka kundernas 
värderingar att välja dem som leverantörer. Att påverka värderingar (genom en 
väl utvecklad företagskultur och strategi) sker också riktat mot leverantörer för 
att få dem att sympatisera med och uppfylla olika förväntningar. Verkstadsföre-
tagets ledning har vetskap om, och tilltro till kultur och värderingar som koordi-
nationsmedel både företagsinternt och i nätverket. 

! Påverka kunden att efterfråga en ny produkt, eller en produkt med andra egen-
skaper än vid tidigare leveranser. Exempel är påverkan mot kunder att välja sy-
stem från verkstadsföretaget istället för enstaka komponenter. 

14.11.2 Inter-organisatorisk koordination – handlingsexempel 
Tabell 33 innehåller ett urval av handlingar av inter-organisatorisk karaktär utförda av 
aktörer vid verkstadsföretaget (se ovan) inklusive använda media. 

                                              
242 Detta är också att se som ett tydligt exempel på interna förutsättningar (IT-systemens datakvalitet) påverkar förmågan att 
utföra inter-organisatoriskt riktade koordinationshandlingar med framgång. 
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Tabell 33 Inter-organisatoriska koordinationshandlingar (verkstadsföretaget), ett urval 

Koordinerande hand-
ling 

Huvudaktörer Koordinerad önskad handling utförd av extern 
aktör (mål/intention) 

Media 

Begära att en aktör 
(leverantör) etablerar 
grundläggande hand-
lingsförmåga. 

Ledning, verkstadsföretaget 
samt inköpare (VF)/ägare, 
bearbetningsföretag 

Nyetablera verksamhet för sammansättning och 
montering av produkter vid centrallager som verk-
stadsföretaget ej önskar utföra inom egen juridisk 
enhet och ej i Sverige243. Se till att produkter möter 
varandra med kort avstånd i tid och rum för leverans. 

Samtal (muntlig 
dialog) 

Begära att en leverantör 
utvecklar för denna ny 
handlingsförmåga. 

Ledning samt inköpare, 
VF/ägare, bearbetningsföreta-
get 

Utveckla för explicit ny handlingsförmåga (till exempel 
koordinering av sekundärleverantörer) som snickerifö-
retaget ej direkt önskar koordinera. Allokera koordina-
tionshandlingar till lämpliga aktörer för god effektivitet. 

Samtal 

Begära att en leverantör 
utvecklar sin befintliga 
handlingsförmåga 

Inköpare, VF/koordinator, 
logistikföretag 

Utveckla befintlig handlingsförmåga (varianter av 
befintliga tjänster) som verkstadsföretaget ej önskar 
utföra inom egen juridisk enhet. Få till stånd ett möte 
mellan efterfrågan och utbud (komplementaritet). 

Samtal 

Påverka leverantörs 
operativa handlingar 

Logistiker, 
VF/produktionsansvarig, till 
exempel plastleverantören 

Utföra operativ handling (till exempel tillverkning av 
plastkomponent) i enlighet med beställning. 

Samtal, leveransplan 

Påverka aktörers värde-
ringar 

Flera aktörsgrupper, VF/ 
leverantörer och kunder. 

Att få leverantörer att se behov av och vilja utveckla 
sin framställning av produkter och tjänster efter speci-
fika kundkrav. 
Att få kunder att välja verkstadsföretagets produkter 
(utbud möter efterfrågan). 

Samtal, skrivna 
strategi och kulturdo-
kument (broschyrer, 
Internet etc.) 

Påverka kunds efterfrå-
gan 

Primärt säljare, VF/ kunder. Att få kunder att välja verkstadsföretagets produkter. Samtal, säljfrämjan-
de åtgärder (mark-
nadsföring, mässnär-
varo etc.) 

Tillhandahålla kritiska 
verktyg för produktion 

Ledning och inköpare, VF/ 
ledning, vissa leverantörer (till 
exempel av plast). 

Tillverkning av produkter enligt önskemål så länge 
som produktionsverktyg tillhandahålls. Finna en 
ändamålsenlig uppsättning leverantörer för att nå mål. 

Produktionsverktyg 

 
I de exempel på koordinationshandlingar som visas i Tabell 33 återfinns olika perso-
nalkategorier respresenterade från verkstadsföretaget. En tyngdpunkt finns på ledning 
och inköp eftersom studien delvis fokuserat detta. I leverantörsföretag finns ofta ägare 
med som den person som är föremål för koordination. Viktigt att notera är att leveran-
törerna inte sällan är mindre företag, och ledningspersoner alternativt ägare också har 
roller med operativa inslag. En kommentar till de media som används så är samtal 
mycket frekvent. Vilket tidigare nämnts är till exempel dagliga kontakter per telefon 
mellan medarbetare vid verkstadsföretagets inköps- och logistikavdelning och leveran-
törer centralt i interaktion. Visioner, och i vissa fall begränsad tillämpning, om ökad 
användning av IT-system finns tydligt från verkstadsföretaget avseende sådan kom-
munikation och koordination. 

14.12 Dynamik i verkstadsnätverket 
Förändring eller dynamik är ett naturligt tillstånd och en förutsättning för viss föränd-
ring, vilket betonas av bland annat Gadde och Håkansson (1992) samt Mattsson och 
                                              
243 Förutom geografisk närhet till centrallager finns också motiv relaterat till valuta. 
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Hultén, (1994). Samtidigt som verkstadsnätverket är dynamiskt, likt tränätverket kan 
det, i parallell med som Johanson och Mattsson (1987) uttrycker det, betraktas som 
stabilt (se bland annat till de långvariga och långsiktiga relationerna). Nedan visar jag 
dynamik med avseende på bland annat aktivitetsmönster (vem som utför olika aktivite-
ter över tiden och relationer mellan dessa) och resurskonstellationer (se Håkansson och 
Snehota, 1995) i verkstadsnätverket diskuterad utifrån refererad teori. 
Figur 26 (och fylliga pilarna med ordningstal) visar olika förflyttningar av aktiviteter 
från vissa juridiska enheter och personer till andra. 

 

Figur 26 Dynamik/omkonfiguration i verkstadsnätverket 

De förflyttningar som visars i Figur 26 244 består av: 
(1) Koordinering av vissa leverantörer flyttas från verkstadsföretaget till primärleve-

rantörer. 
(2) Kommunikationsstrategi för information om tillgängliga produkter och beställning 

av desamma planeras att ske med större initiativ från kunder. Kunderna skall själva 
söka efter vissa produkter (företrädesvis komponenter) istället för att information 
”trycks ut” och sedan kunna beställa via extranät. Detta medför förflyttning av ini-
tiativet för att komma åt information och registrering från leverantör till kunder. 

(3) Ansvaret för att se till att lager innehåller produkter (lagerbevakning, beställning) 
kan förflyttas från verkstadsföretagets logistik- och inköpsavdelning till leverantö-
rerna själva i än högre utsträckning. För att klara detta väljs primärleverantörer ut, 
vilka får direkt tillgång till och möjlighet att utföra handlingar med stöd av verk-
stadsföretagets affärssystem. 

                                              
244 Förutom de explicit studerade aktörerna förekommer andra förflyttningar av aktiviteter. Vilket nämnts tidigare i detta 
kapitel har verkstadsföretaget expanderat den interna IT-avdelningen, genomfört företagsförvärv samt anställt viss administ-
rativ personal (till exempel receptionist) under studiens genomförande. 
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(4) Leveransbevakning har flyttats in i verkstadsföretaget igen (genom anställningen 
av en gemensam person tillsammans med logistikföretaget) och samtidigt flyttats 
från logistikföretaget till leverantörerna (avseende aviseringar av transporter). 

Förflyttningarna kan vara resultat av både att välja anpassning (till exempel att följa ett 
marknadsbehov) och utöva påverkan (till exempel att stimulera utbud eller efterfrågan) 
gentemot aktörer i nätverket. 
I anslutning till ansvaret för lagerhållning och beställning via affärssystemet ovan ser 
en respondent en risk i denna öppenhet samt att det bidrar till en hårdare bindning mel-
lan verkstadsföretaget som kund och den aktuella leverantören (svårare att bryta rela-
tionen). Detta måste hanteras långsiktigt för att lyckas enligt en logistiker. Säljenheter 
och distributör har redan tillgång till Movex som är det aktuella systemet. 

14.12.1 Endogena och exogena faktorer vid förändring i nätverk 
Håkansson och Snehota (1995, s. 271 f.) diskuterar två typer av förändringar utifrån 
förändringsfaktorer som kallas endogena och exogena. Dessa kan exemplifieras i stu-
derad empiri enligt nedan. Endogena faktorer utgår från att kollektiva aktörer (företag) 
inom nätverk initierar förändring i en relation. Ett exempel från det studerade nätverket 
är när verkstadsföretaget agerar för att bearbetningsföretaget ökar sin andel koordine-
ring av leverantörer och etablerar sig vid logistikföretagets centrallager för kundens 
räkning. Exogena faktorer är till exempel förändringar i generella ekonomiska villkor 
såsom social, teknisk och kulturell utveckling som skapar nya grundförutsättningar 
(ibid., s. 270) utanför fokuserade företag. Håkansson och Snehota (1995, s. 273) näm-
ner också att dynamik/förändring i nätverk också påverkas av entreprenörers handling-
ar. Den verksamhetsansvarige, som var med att bygga upp verkstadsföretaget är en 
tydlig entreprenör i studerat nätverk. Sådan förändring kan vara endogen för en annan 
aktör (till exempel plastföretaget och svarvföretaget) i nätverket. 
I nätverket har också förändring i relationer (aktivitetslänkar, resurskopplingar och 
aktörsbindningar) uppkommit som modifierar desamma genom att aktörerna tillsam-
mans upptäcker och experimenterar med bättre lösningar (Håkansson och Snehota, 
1995, s. 284). Den delade tjänsten mellan verkstadsföretaget och logistikföretaget kan 
ses som ett exempel på sökandet och ett experiment för att få bättre koordinering av 
transporter, liksom den förändring av rutiner för orderhantering som motortillverkaren 
genomfört. Anpassningen av kommunikationsvägar och aktörer mellan verkstadsföre-
taget och deras studerade kunder mekanikföretaget och filtertillverkaren likaså. 

14.12.2 Omfördelning av aktiviteter i nätverket 
Outsourcing är en central del av verkstadsföretagets framväxt (se avsnitt 13.1.2). I nät-
verket är det dock snarare en initial fördelning av aktiviteter och sedan mindre omför-
delning. Verkstadsföretagets relationer till partners i nätverket är förstås en viktig del i, 
och en nödvändig utgångspunkt till, diskussionen kring outsourcing. I och med att out-
sourcing (Axelsson, 1998) är en naturlig del av företagets och nätverkets framväxt ge-
nomsyrar det således samtliga beskrivningar tidigare och beskrivs inte explicit här, 
vilket är fallet med tidigare analyserat tränätverk. Graden av out- eller insourcing245 
                                              
245 Eller resourcing för att använda Hedberg et al. (1994). 
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sett ur verkstadsföretagets perspektiv varierar också över tiden vilket kommer till ut-
tryck bland annat i bilden (Figur 26) som beskriver dynamiken i nätverket. 

14.12.3 Aktörers position i nätverket 
Utifrån Axelssons (1996b, s. 224) punkter för att bedöma aktörers relativa positioner i 
ett nätverk är det möjligt att se följande. 
Centralitet är en viktig bestämning för position i nätverk. I studerat nätverk har verk-
stadsföretaget en central position i egenskap av regissör (se vidare nedan). Företaget är 
en central nod i det nätverk de själva socialt konstruerat med hänsyn till nätverkshori-
sont. En mer central position tillägnas också bearbetningsföretaget i sin allt tydligare 
roll som primärleverantör. Vad gäller positionen som en ”materiell träffpunkt” och en 
central nod finns logistikföretaget som en aktör. 
Hierarki finns också i nätverk och tar sig i uttryck i att vissa aktörer har erhållit eller 
har skaffat sig större möjlighet att påverka än andra. Verkstadsföretaget är ett sådant 
företag i linje med centraliteten ovan; så också bearbetningsföretaget. Verkstadsföreta-
gets hierarkiska position i nätverket är tydligt gentemot vissa aktörer som framkommit 
i analysen av respektive relation tidigare. Se till exempel i relation till plastleverantö-
ren (avsnitt 14.2) och svarvföretaget (avsnitt 14.3) där leverantörernas stora beroende 
av sin kund förstärker hierarkin. 

14.13 Verkstadsnätverket som en imaginär organisation 
Utifrån avsnitt 5.5 i teorikapitlet använder jag perspektivet imaginära organisationer 
nedan för att betrakta verkstadsföretaget och dess partners. 

14.13.1 Verkstadsföretaget som ledarföretag, imaginatör 
Verkstadsföretaget påvisar stora likheter med det som Hedberg et al. (1994) beskriver 
som en imaginär organisation. En tydlig organisatör/regissör, eller grupp av organisa-
törer, finns i form av företagets VD och dess ledningsgrupp och en framväxande ”stra-
tegisk karta” för att använda författarnas (ibid.) terminologi. Historiskt sett fanns också 
detta, mer relaterat till den person som initialt byggde upp verksamheten. Att verk-
stadsföretaget saknar egen tillverkning av produkter gör att de tydligt uppfyller en 
grundsten i perspektivet imaginära organisationer. De kan också göra affärer av stor 
omfattning i och med att de fungerar som en central nod och kopplar samman flera 
företag. Betydelsen av partners i nätverket att göra affärer är påtaglig och överstiger 
definitivt den juridiska enheten. En intressant iakttagelse är att företaget i sin årsredo-
visning beskriver den etablering en legalt avskild partner (bearbetningsföretaget) gjort 
vid logistikföretagets centrallager som om den vore egen. Denna resurs finns därmed 
textuellt beskriven i årsredovisningen, men inte i inkluderad i monetära termer och i 
traditionella organisationsscheman. 
Betydande processer, aktörer och resurser finns utanför den juridiska enheten verk-
stadsföretaget, men inom det nätverk som studerats. Antalet engagerade överstiger 
markant antalet anställda (se förhållandet som beskrivs i samband med företagets 
framväxt i avsnitt 13.1.2). Att betydande processer, aktörer (engagerade) och resurser 
existerar utanför den juridiska enheten är centralt i definitionen av imaginära organisa-
tioner och kan exemplifieras med att logistikföretaget på uppdrag av verkstadsföreta-
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get hanterar större delar av logistikflödet från leverantörer via lager till kunder – pro-
dukterna passerar inte verkstadsföretaget fysiskt. Den omfattande kommunikation 
verkstadsföretaget har med exempelvis plastleverantören visar också att produktionen 
kan ses som en del av imaginatörsföretagets domän. Outsourcing och fokusering på 
kärnkompetens är därmed tydliga karaktäristika hos företaget och nätverket (det ima-
ginära systemet) som stämmer mycket väl överens med perspektivets grunddrag. 
Att vara en attraktiv partner för både engagerade (partners, kunder, leverantörer) och 
egna anställda är centralt för verkstadsföretaget. Detta kommer till uttryck i bland an-
nat strategi och företagskultur. Detta är viktigt för att koordinera så kallade imaginära 
system. Användningen av informationsteknik bedöms av Hedberg et al. (1994) vara en 
viktig teknik för koordinering. Här beror förstås på vad som tolkas in i begreppet in-
formationsteknik. Den informationsteknik som används för att koordinera partners i 
verkstadsnätverket är, i huvudsak, relativt enkel. Telefon och telefax används mycket 
frekvent. Webbaserade IT-system har till viss del introducerats, vilket är en växande 
teknik för att driva och hålla samman geografiskt distribuerad verksamhet. Affärssy-
stem även för detta har tagits i bruk under studiens genomförande. 
Av de fem aktiviteter som anses hålla samman imaginära organisationer (se avsnitt 
5.5) ser jag det ömsesidiga förtroendet mellan verkstadsföretaget som kund (exempel-
vis i relationen till svarvföretaget) och företaget som leverantör (exempelvis i relatio-
nen till mekanikföretaget) som relativt svagt. Konkreta exempel på detta har redovisats 
tidigare i form av avsaknaden av leveransplaner och nyttjande av applikationskunskap. 
Det sistnämna kan också ses som överensstämmande med ett utmärkande drag hos 
imaginära organisationer som innebär att involvera kunder i värdeskapande. 
Exempel på handlingar som utförs för att hålla samman organisationen följer med re-
spondenters egna ord: 

[Vi] är ju då som ett stort spindelnät kan man säga så att alla köper då av varandra och så har ju vi 
sagt till då vem de [primärleverantörerna] ska köpa av och så tycker de att det är vårt ansvar om de 
får problem med sin underleverantör. Men det tycker inte vi utan de ska själva ta hand om sin un-
derleverantör. Men där håller vi fortfarande på att bråkar lite. (Logistiker, Verkstadsföretaget, sep-
tember, 2000) 

I citatet ovan visas också den vidareföring av ansvar för koordinering som sker i nät-
verket som beskrivits tidigare – bibehållandet av kontroll visas också. Den självbild 
som kommer till uttryck och liknelsen vid ett spindelnät (och det underförstådda i vem 
som är spindeln) är också intressant ur aktuellt perspektiv246. 
Vid en användning av Hedbergs et al. (1994) perspektiv för visualisering av verkstads-
företaget som ett imaginärt system växer följande bild fram (Figur 27). 

                                              
246 Intressant är att även system-/primärleverantören bör kunna betraktas som en spindel enligt samma liknelse. För att driva 
liknelsen än vidare kan situationen också ge upphov till frågor om det kan finnas flera spindlar i ett och samma nät eller om 
det skall ses som två nät. 
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Figur 27 Verkstadsföretaget som ledare av ett imaginärt system 

Bilden av verkstadsföretaget och dess plats i ett imaginärt system är inte särskilt svår 
att placera med stöd av Hedbergs et al. (1994) perspektiv och dess begrepp, vilket ock-
så framgått av texten ovan. En intressant avvikelse är att verkstadsföretaget inte utför 
aktiviteter direkt relaterade till leveranssystemet (i författarnas bild av ett imaginärt 
system passerar leveranssystemet ledarföretaget). Således finns ingen materiell kopp-
ling till verkstadsföretaget om det nu är detta som pilen för leveranssystemet till kund-
basen skall visa. En koordinerande relation (för att skapa förutsättningar för ett funge-
rande leveranssystem) finns dock fortfarande vilket också redovisats tidigare. 
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Del V Abstraktion och syntes 

Introduktion till del V 
Del V i avhandlingen innehåller en komparativ analys av de två studerade nätverken 
samt en sammanfattande diskussion om, och värdering av tillämpade teorier. Vidare 
presenterar jag olika vyer av koordination, informationssystems roll vid koordination, 
relationer till teori och studerad empiri. Detta tillsammans utgör ett centralt bidrag i 
arbetet. Slutligen återfinns en reflektion över utgångspunkter, kunskapsutvecklings-
process, kunskapsbidrag samt ett antal frågor för vidare forskning presenterade. 
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15 Nätverksövergripande analys och sammanfattning 
Kapitel 15 innehåller en komparativ analys av två studerade nätverken; tränätverket 
och verkstadsnätverket. Analysen tar sin utgångspunkt i tidigare analys och samlas 
under fyra övergripande teman: koordination och organisation, relationer, IT-system 
och dynamik i nätverk. Analysen kan också ses som ett sammandrag av centrala 
karaktäristika hos företag, relationer och nätverk. Kapitlet syftar också till att 
diskutera och värdera tillämpade teorier som underlag för vyer av koordination och 
informationssystem i kapitel 16. 

15.1 Introduktion till analys 
Analysen syftar till att jämföra studerade nätverk på en företags- och nätverksnivå. I 
förekommande fall grupperas företagen. Exempel från enskilda företag och relationer 
används. Analysen följer empiri och relatering till teori sker i kommande kapitel. 

15.2 Koordination och organisation – komparativ analys 
Kärnföretagen i tränätverket är små företag med operativt och strategiskt aktiva led-
ningspersoner och ägare som viktiga utövare av koordinerande handlingar. De har 
också en hög exportandel och konkurrerar på marknaden med hög anpassning av pro-
duktion och produkter till kunders krav. Företagens interna organisering kännetecknas 
av en i hög grad framväxande arbetsdelning och utformning av arbetsuppgifter. Aktö-
rer i företagen och deras vardag handlar mycket om koordination av vad som finns i 
nuet och den närmsta framtiden. Inte sällan saknas tid för mer systematisk uppföljning 
(dåtid) som del i koordination och överväganden om framtiden (mer explicit utforma-
de processer och strukturer för koordination). Företagens produktionsplanering är rela-
tivt ”enkel” (men samtidigt subtil, baserad på mellanmänsklig kommunikation och 
koordination) och högst personbunden (sågverket och snickeriföretaget) samt mer 
komplicerad i fallet med hustillverkaren. 
Verkstadsföretaget, som kärnföretag i verkstadsnätverket, är ett på många sätt extraor-
dinärt företag med sin framväxt i den större industriella koncernens flora av möjlighe-
ter, hinder och sätt att koordinera; en framgångsrik praxis som sedan omformulerats 
till en företagskultur och –strategi. Företaget har också en hög exportandel och en in-
tressant organisering i form av en från etableringen tillkommen koncentration på kärn-
verksamhet och en i flera avseenden extrem outsourcing. Likt större företag finns mer 
resurser för ledning att exempelvis arbeta med strategiska frågor (till exempel affärs-
idéer, IT-strategier, företagskultur och företagsförvärv) samt koordinering till skillnad 
från företag inom tränätverket. Även om företaget i flera avseenden har på förhand 
definierade och utformade processer och en väl utvecklad terminologi och retorik för 
att beskriva verksamhet och IT-system finns inslag av framväxande processer (till ex-
empel vid inköp, försäljning och logistik) likt i tränätverkets kärnföretag. 
I tränätverkets kärnföretag finns en tät närvaro (närhet i tid och rum) av aktörer som 
ofta använder sig av okulära besiktningar för att skaffa sig kunskap om status i produk-
tion och administration för att utföra koordinerande och koordinerade handlingar. Det-
ta sker bland annat när befintliga IT-system ger ett otillräckligt stöd (underlag för att 
utföra koordinerande eller koordinerade handlingar) eller när IT-system helt saknas. 
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Informell kommunikation (småprat) tillhör vardagen och gör det möjligt för aktörer i 
de studerade små- och medelstora företagen att bedriva verksamhet. 
I verkstadsföretaget finns en geografisk och organisatorisk distans mellan kärnföreta-
get och exempelvis tillverkande leverantörer i Småland. Detta, tillsammans med före-
tagets storlek, gör det svårare att koordinera genom personlig närvaro, okulära besikt-
ningar och informell kommunikation som finns väl representerat inom och mellan trä-
nätverkets kärnföretag. Koordination i verkstadsföretaget sker i större utsträckning 
med stöd av bland annat standard operating procedures, förändringsprogram, kvalitets- 
och IT-system och företagskultur. Sedan finns förstås också informell kommunikation 
för gemensam problemlösning (till exempel vad gäller inköp och logistik) och mellan 
aktörer inom olika företag och mellan aktörer i de olika företagen (telefon och telefax 
är också vanliga medel för kommunikation och koordination). 
Aktörer i tränätverkets kärnföretag är oerhört känsliga för extern påverkan (i huvudsak 
kundkrav) och låter dessa aktörer påverka (och därmed koordinera) intern verksamhet 
i mycket stor utsträckning. Företagen är (i rollen som leverantörer), möjligen med un-
dantag av snickeriföretaget, mycket flexibla och responsiva gentemot kundkrav på be-
kostnad av bland annat planering, administration och i vissa fall god produktionseko-
nomi. En inter-organisatorisk koordineringsdimension är därmed påtaglig i vad som 
kan benämnas interaktiva företag samtidigt som en intern koordineringsdimension 
finns (aktiva delägare och ledningspersoners mer hierarkiska koordination). 
Verkstadsföretagets personal, särskilt marknadsnära aktörer, försöker också vara käns-
liga för kundkrav och vill åstadkomma förutsättningar för detta genom att flitigt an-
vända outsourcing av resurser och aktiviteter. Mycket av effekterna från dynamiken 
(fluktuationer i efterfrågan) i avsättningsmarknaden och efterföljande koordinations-
komplexitet förs vidare i nätverket till externa aktörer. Detta visar sig inte minst vad 
gäller produktionsplaner och sammansättning av produkter. Det sistnämnda är något 
som också visar sig i snickeriföretagets verksamhet och relationer till snickerimontö-
ren och till måleriet. Här finns med andra ord en betydande likhet mellan snickeriföre-
tagets och verkstadsföretagets sätt att bedriva verksamhet och koordinera; bland annat 
i att låta externa aktörer absorbera viss förändring. Detta trots de varierande förutsätt-
ningar som finns i form av administrativa resurser, storlek, bransch och framväxt. 

15.2.1 Koordinationsmekanismer – komparativ analys 
I respektive nätverk och kärnföretag har jag studerat intern koordination med stöd av 
Mintzbergs koordinationsmekanismer (se avsnitt 4.3.3). I respektive analys har pro-
blem och oklarheter vid tillämpning kategoriseras. Dessa är sammanställda i Tabell 34. 
I Tabell 34 framkommer att täta rollbyten, en rörelse mellan organisatoriska nivåer är 
vanligt förekommande, och påverkar koordination i tränätverkets företag. Detta har 
inte framkommit lika tydligt i verkstadsnätverket. Möjliga förklaringar till detta är att 
småföretagen inte har en lika fast organisatorisk struktur och förutbestämda roller som 
det större verkstadsföretaget har. Framväxande processer är också en skillnad mellan 
företagen, där företagen i tränätverket har en mindre grad av formalisering jämfört 
med verkstadsföretaget. 
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Vad gäller koordination av strategisk karaktär upptäcktes inga specifika problem vid 
analys av data från tränätverkets kärnföretag. I analysen av verkstadsföretaget upplev-
de jag svårigheter att klassificera koordinerande handlingar och processer av strategisk 
karaktär (se avsnitt 13.2.3). Bland beror detta på svårigheter att rekonstruera föremålet 
för koordination. Kommunikation, IT-system och information förefaller mer komplex i 
studerade empiri (se avsnitt 9.2.2 och 13.2.3) än i Mintzbergs förlagor. Se avsnitt 15.4. 

Tabell 34 Tillämpning av koordinationsmekanismer; komparativ analys av kärnföretag 

Problem och oklarhet i koor-
dinationsmekanism 

Tränätverkets kärnföretag Verkstadsnätverkets kärnföretag 

Roller över tiden och positioner i 
organisationen 

Täta rollbyten i organisationer, rörelse mellan 
organisatoriska nivåer och processer. Koordina-
tionshandlingar endast svagt relaterade till förut-
bestämda aktörspositioner. 

Rollbyten förefaller inte lika täta som i tränätverket. 
Skiften i roller och positioner mer länkade till mer 
planerade organisatoriska förändringsprojekt. 

Aktörer och deras handlingar Svårt att identifiera vilka aktörer som koordinerar, 
koordineras och vilka handlingar som utförs. 

Svårt att identifiera vilka aktörer som koordinerar, 
koordineras och handlingar som utförs. 

Extern påverkan Mekanismerna tar otillräcklig hänsyn till extern 
påverkan (inter-organisatorisk koordination), till 
exempel har kunden oerhört tydlig koordinerande 
verkan, liksom externa händelser. 

Mekanismerna tar otillräcklig hänsyn till extern 
påverkan (inter-organisatorisk koordination). Kunder 
mindre tydlig påverkan på kärnan än i tränätverkets 
företag. 

Framväxande processer Många processer av framväxt/emergent karaktär; 
hanteras inte av mekanismer. 

Vissa processer av framväxt/emergent karaktär; 
hanteras inte av mekanismer. 

Samtidighet och variation Aktörer hanterar samtidiga normer och samtidigt 
koordinerande verkan. Detta täcks inte av tilläm-
pade mekanismer. 

Aktörer hanterar samtidiga normer och samtidigt 
koordinerande verkan. Detta täcks inte av tillämpa-
de mekanismer. 

Koordination av strategisk 
karaktär 

Inga problem identifierade vid analys. Svårt att klassificera koordinerande handlingar 
(med varierande logik) av strategisk karaktär. 

Kommunikation, IT-system och 
information 

Olika typer av kommunikation i studerad empiri 
följer inte de förutbestämda koordinationsmeka-
nismerna Mintzberg ger uttryck för. Information 
för och efter handling förekommer i empiri, men 
inte i teori. IT-system används till viss del för att 
koordinera; dess roll är otydliga i mekanismerna. 

Olika typer av kommunikation i studerad empiri 
följer inte förutbestämda koordinationsmekanismer 
som Mintzberg ger uttryck för. Information före och 
efter handling förekommer i empiri, men inte i teori. 
IT-system används aktivt för att koordinera; dess 
roll är otydliga i mekanismerna. IT-system används 
tillsammans med flera olika typer av mekanismer. 

 

15.3 Relationer mellan företag – komparativ analys 
Relationer mellan aktörer i nätverken kännetecknas bland annat av sin långvarighet. I 
affärsrelationerna finner jag också en relativt låg grad av formalisering, även om verk-
stadsföretaget i framtiden önskar reglera dessa hårdare med stöd av avtal. Ett socialt 
utbyte finns i relationerna och ofta en gemensam historia. Kännedom om varandras 
sociala liv utanför arbetet är inte ovanlig; även om aktörerna (med något undantag) 
inte träffas utanför arbetets domän. Byte av aktörer i relationer stör framtida utbyte på 
olika sätt genom att ”för givet tagna” uppgifter och kunnande måste göras explicita. 
I båda nätverken svarar ett fåtal, ofta heterogena, kunder för en stor del av säljande 
företags omsättning, vilket anses typiskt för marknader med industriella aktörer247. 
Vidare kan marknader ses som formade av aktörers egna beteenden vilka ger både 

                                              
247 Detta gäller dock inte hustillverkarens försäljning direkt till huskunder. 
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möjligheter och begränsningar i handlings- och koordinationsutrymme för aktörer i 
företagen. Flera av de studerade företagen har också en långtgående specialisering med 
fokusering av kärnverksamhet. Särskilt tydliga exempel är snickeri- och verkstadsföre-
taget. Exempel på företag med lägre grad av specialisering finns också i sågverket – 
vilket dock ökat sin grad av förädling och därmed grad av specialisering över tiden. 
Relationerna har en hög grad av komplexitet, inte minst vad gäller antalet inblandade 
personer och kommunikationsvägar. Roll-, makt- och beroendeförhållanden är inte 
alltid symmetriska i studerade relationer. Icke-symmetriska relationer finns exempel-
vis mellan snickeriföretaget och måleriet samt mellan verkstadsföretaget och svarvfö-
retaget. De flesta relationerna kännetecknas också av att en eller båda aktörerna aktivt 
anpassar sina aktiviteter och resurser till vad som är passande i relationen. 
Inom tränätverket finns en huvudsaklig öppenhet (en genuin samarbetsvilja, delning av 
information etc.) i affärsrelationerna. Öppenheten återfinns i vissa relationer inom 
verkstadsnätverket. Inom tränätverket meddelas ett långsiktigt produktbehov mellan 
exempelvis hustillverkaren och snickeriföretaget. Detta återfinns inte i studerade rela-
tioner inom verkstadsnätverket, vilket påverkar leverantörers verksamhet negativt. 
Inköpsfunktionerna och tillhörande personer inom kärnföretag i tränätverket sitter nära 
(i) företagets kärna. I fallet med sågverket och snickeriföretaget är inköparna också 
delägare. Detta ger en besluts- och koordinationskraft och viss flexibilitet som emel-
lanåt saknas i verkstadsföretagets agerande inom affärsrelationer. Det sistnämnda före-
tagets kund (se föregående kapitel) har bland annat synpunkter på ett stereotypt bete-
ende hos inköpare. Inom verkstadsföretaget finns personer med enbart säljande uppgif-
ter; detta saknas inom sågverket och snickeriföretaget (personerna är aktiva i ledning 
samt operativa sysslor). Personer med säljande uppgifter har i de sistnämnda företagen 
också en hög teknisk kompetens och mycket god kännedom om respektive organisa-
tion, något som delvis saknas i verkstadsföretagets representation – åtminstone enligt 
de två kunder jag intervjuat i denna avhandling. 
Graden av samarbete i relationerna förefaller hög; därmed inte sagt att episoder av 
konflikt saknas. Inom flera affärsrelationer förekommer tidvis hårda diskussioner (till 
exempel mellan snickeriföretaget och sågverket; hustillverkaren och husentreprenören, 
verkstadsföretaget och logistikföretaget samt verkstadsföretaget och filtertillverkaren). 
Dessa inslag och konflikter verkar ha haft en positiv påverkan på relationerna i och 
med att de varit utgångspunkter för utveckling och förbättring. 

15.4 IT-system – komparativ analys 
Inom tränätverket och specifikt sågverket och hustillverkaren försvåras koordination 
av en låg integrationsgrad hos system. Ett exempel från sågverket är system för pro-
duktion, planering samt uppföljning där manuella inmatningar och överföringar är 
nödvändiga för att skapa användbara koordinationsunderlag. Goda exempel finns ock-
så där tillräcklig integration existerar, till exempel företagets OLF-system. För att 
kompensera brister i IT-systemen använder aktörer småprat och okulära besiktningar. 
Snickeriföretaget är på väg mot implementering av IT-stöd med högre koordinations-
potential under tidpunkten för studien. Vad gäller befintliga system finns exempelvis 
ett CAD-system som hindrar önskade koordinationsprinciper och mönster. Snickerifö-
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retaget använder manuella informationssystem för exempelvis produktionsplanering 
med framgång. 
Hustillverkaren har fattat ett beslut att inte använda större integrerade system och har 
relativt lite IT-stöd för administrativa processer, vilket bland annat resulterar i en om-
fattande manuell hantering av orderinformation (se till exempel ordermapp i Figur 16). 
Detta ger problem bland annat med avseende på bas för tolkning, samtidighet och 
grund för uppföljning. Ett betydelsefullt och användbart IT-system på företaget är ett 
CAD-system, vilket uppgraderats och påverkar konstruktörers arbete. Dess koordine-
rande verkan är både att det minskar och ökar konstruktörernas handlingsfrihet bero-
ende på vilka delar av arbetet och systemets funktionalitet som studeras. 
Sammanfattningsvis har de tre kärnföretagen i tränätverket en låg grad av IT-
systemanvändning. Koordination sker ofta genom informell kommunikation (småprat) 
och manuella informationssystem. Företagen betonar dock vikten av att använda IT-
system, särskilt för uppföljning och underlag för framtida koordinering. Mycket av 
detta finns dock i visioner, snarare än i praktisk användning. 
I verkstadsnätverkets kärnföretag används IT-system aktivt för koordinering. Företa-
gets affärssystem är ett tydligt exempel på detta. En hög integrationsgrad, en hög grad 
av standardisering och spridning är också karaktäristika hos detta system, vilket påver-
kar verksamhetens olika processer. Emellertid finns avvägningar mellan hur standardi-
serade IT-system bör vara för att samtidigt stödja flexibilitet och kreativitet. Här finns 
en betydande skillnad mot kärnföretag i tränätverket som snarare undviker hårt integ-
rerade system. Ekonomiska argument kan finnas i och med att flera affärssystem i för-
sta hand är utvecklade med större företag som förlaga. 
Bruket av Internetbaserade applikationer i relationer (för kommunikation med kunder 
och leverantörer) ökar i båda nätverkens kärnföretag. Emellertid finns mer visioner än 
praktiska exempel av större omfattning. Kärnföretagen, förutom sågverket, har en 
hemsida på Internet för exponering av sin verksamhet och produkter. Verkstadsföreta-
gets och hustillverkarens hemsida har högst funktionalitet med interaktiva inslag. 
Snickeriföretagets hemsida är av något enklare karaktär. 

15.5 Dynamik i nätverken – komparativ analys 
I båda nätverken finns en påfallande dynamik. Det sker en förflyttning av aktiviteter, 
resurser och kompetens. 
Två företag med hög outsourcinggrad (i betydelsen hög inköpsandel) finns; snickerifö-
retaget och verkstadsnätverket. Dessa företag har, trots sina olika förutsättningar och 
egenskaper, påfallande mycket gemensamt vad gäller aktiv påverkan på (koordination 
av) partners inom respektive nätverk och en fokusering av kärnverksamhet. Det större 
företaget har dock formaliserat sina tankar och framgångsrika praxis vad gäller outso-
urcing i form av explicit (i informationsblad, årsredovisning etc.) företagskultur och 
strategier, medan snickeriföretaget mer verkar i sin vardag genom konkret handling 
och direkt påverkan på medproducenters skapande av mening. 
Dynamiken i nätverken gestaltas i såväl förbättringar som följd av och inom upprepade 
utbyten som mer medveten och strategiskt orienterad påverkan från signifikanta aktö-
rer (till exempel en av delägarna i snickeriföretaget och VD (före detta och aktiv) i 
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verkstadsföretaget). Såväl endogena som exogena faktorer ger upphov till förändring 
(se avsnitt 11.2.1 och avsnitt 14.12.1). 

15.6 Diskussion om, och värdering av tillämpade teorier 
Utifrån de tillämpningar av teorier jag gjort i förhållande till studerad empiri följer 
nedan en kortare diskussion och viss värdering av teorierna. Värderingen är också en 
av utgångspunkterna till min konstruktion av vyer i kapitel 16, tillsammans med ex-
empelvis teoretisk analys (se avsnitt 5.5.2 och 5.6.3). 

Mintzbergs koordinationsmekanismer 
Diskussion om, och värdering av Mintzbergs koordinationsmekanismer återfinns i av-
snitten. Här följer endast en sammanfattning. Den saknade eller otillräckliga förståel-
se- och förklaringskraften hos koordinationsmekanismer gäller i korthet följande248: 
! Roller över tiden och positioner i organisationen (T) 
! Aktörer och deras handlingar (T, V) 
! Extern påverkan (T, V) 
! Framväxande processer (T, V) 
! Samtidighet och variation (T, V) 
! Kommunikation, IT-system och information (T, V) 

Utöver detta är det min uppfattning att de objekt/subjekt för koordination som Mintz-
berg (1983, 1988) behandlar fungerar väl för att diskutera koordination. Dessa ob-
jekt/subjekt är: struktur, process, kultur, normer och färdigheter. I övrigt hänvisar jag 
till den kritik som framkommit vid respektive tillämpning av mekanismerna. 

Olivers motiv till etablering av samarbete i nätverk 
Oliver (1990) diskuterar ett antal motiv till att företag etablerar samarbete i nätverk (se 
avsnitt 5.3.4). Mötet mellan Olivers motiv och studerad empiri återfinns i avsnitten 
11.1.1 och 14.10.1. Asymmetri, effektivitetssträvan, ömsesidighet och förutsägbar-
het/stabilitet är ett antal motiv jag finner viktiga från mötet med studerade relationer i 
empirin. Samtliga motiv kan relateras till koordination och tas med diskussion om vyer 
i kapitel 16. 
Vad gäller Olivers (1990) motiv anser jag att de antaganden författaren gör som grund 
för sina utsagor kan ifrågasättas. Att aktörer alltid skulle fatta medvetna, intentionella 
beslut samt en utångspunkt från ett ledningsperspektiv torde inte alltid vara rimligt. 
Vidare är jag benägen instämma med Ebers (1997) kritik att huvudmotiven är en för-
enkling av incitament för att etablera och bibehålla relationer (se kapitel 5). Motiven 
förefaller ändå inkludera ett flertal incitament, men samtidigt skall de inte användas 
för att utesluta andra i situationer förekommande viktiga incitament. Den komplette-
ring av Olivers motiv jag gjort utifrån Gummesson (1995) tillför vissa karaktäristika 
jag anser saknas (till exempel förtroende/risktagande, närhet och distans samt person-
liga och sociala egenskaper). Dessa karaktäristika tillför en ökad fokusering av mänsk-
liga aktörer vid samarbete i nätverk. I och med kompletteringen finns också möjlighe-

                                              
248 Där T = Tränätverket och V = Verkstadsnätverket används för att referera till i vilka studier resultaten identifierats. 
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ter att diskutera både etablering affärsrelationer och värdering av aktuella affärsrela-
tioner. 
Olivers (1990) motiv till att etablera relationer kan påverka den koordination som sker 
mellan aktörer i företag. Motiven kan således användas som ett stöd för att diskutera 
varför exempelvis vissa koordinerande och koordinerade handlingar utförs mot bak-
grund av varför relationen etablerades och liknande. Motiven blir därmed en del av 
den historia som föregår studerad koordinering och tas med till konstruktion av vyer i 
kommande kapitel. Gummessons (1995) karaktäristika kan också användas för att nå 
en ökad förståelse för en mänsklig aktör vid studier av koordination. Vilket förtroende 
finns exempelvis mellan aktörer i en koordinationssituation, vilken närhet samt per-
sonliga och sociala egenskaper påverkar koordination. Förtroende, personliga och so-
ciala egenskaper återkommer därför i vyerna jag presenterar i följande kapitel. 

Moss Kanters karaktärisering av framgångsrika affärsrelationer 
Moss Kanter (1994) karaktäriserar framgångsrika affärsrelationer (se avsnitt 5.4.2). 
Vid min användning av dessa karaktäristika för att bättre förstå de empiriska affärsre-
lationerna i avsnitten 11.1.2 och 14.10.2 ser jag att flera av företagen förefaller se af-
färsmöjligheter i att vara en god samarbetspartner samt att affärsrelationer i sig är nät 
av interpersonella relationer. 
Att båda parter i en affärsrelation skall ge ett väsentligt bidrag till en relation för att 
den skall vara framgångsrik, liksom den betydelse relationen har är två karaktäristika 
jag tar med mig till kommande vyer. Detsamma gäller den öppenhet och institutionali-
sering som Moss Kanter (1994) diskuterar som karaktäristika i framgångsrika 
affärsrelationer. Dessa kategorier förefaller ha betydelse för koordination. 
Den negativa kritik jag vill rikta mot Moss Kanters karaktärisering av framgångsrika 
relationer är relaterade till problematiken i att klassificera affärsrelationer med hjälp av 
ett antal ”I”. Vad som är framgångsrikt i affärsrelationer torde vara svårt att diskutera 
utan hänsyn till affärsrelationens specifika kontext. Dock torde ändå karaktäriseringen 
kunna ge en viss indikation av den grad av relativa framgång som finns i affärsrelatio-
ner. Författarens karaktärisering av relationer har bidragit till att göra de mer bräckliga 
och svaga affärsrelationerna framträdande i min analys. Detta gäller exempelvis rela-
tionen mellan husåterförsäljaren och återförsäljaren i Stockholm samt mellan verk-
stadsföretaget och svarvföretaget respektive filtertillverkaren. Vidare förefaller det 
sannolikt finnas utrymme för att analytiskt renodla författarens ”I”. Vissa kategorier 
går i varandra, till exempel bidrag och betydelse. 

Nätverksansatsen 
Nätverksansatsen är sammantaget väl empiriskt och teoretiskt förankrad, med en väl-
utvecklad och till synes heltäckande uppsättning begrepp om relations- och nätverks-
egenskaper. Detta gör ansatsen svår att kritisera, inte minst mot bakgrund av de många 
studier som främst genomförts på industriella marknader i Skandinavien. 
Vad jag finner som tveksamt i ansatsen mot bakgrund av den analys av de empiriska 
fall som finns i denna avhandling är den dominerande uppfattningen att det råder en 
symmetri mellan parter i nätverk med avseende på bland annat rollfördelning och 
makt. Visst kan så vara fallet, men i studerad empiri finns tydliga exempel på domi-
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nans från en part och en i någon mening ”obalanserad” rollfördelning. Vidare erhåller 
människors kontinuerliga arbete med varandra som utvecklingskraft i affärsrelationer 
mycket stor uppmärksamhet i ansatsen, vilket gör att detta gärna hamnar i förgrunden. 
Detta medför risker att mer strategiska beslut och starka aktörer som påverkar andra 
företag i nätverk hamnar i bakgrunden (se också diskussion i avsnitt 5.5.2). Det sist-
nämnda förefaller viktigt sett utifrån studerade empiriska nätverk i denna avhandling. 
Vikten av att studera, och dess betydelse för nätverks framväxt, starka aktörer och stra-
tegiska beslut finns hos Hedberg et al. (1994). Här finner jag att dessa två ansatser 
(nätverksansatsen och imaginära organisationer) intagit något av motsatta ståndpunkter 
som kan sammanfattas med ”framväxt” vs. ”regi” i nätverk. Min uppfattning efter 
genomförd analys av empiri har stärkts att det handlar om både och i nätverk beroende 
på aktuella aktörer, affärsrelationer och kontextuella faktorer. 
Med mitt specifika intresse för koordination och IT-system hade jag gärna sett en mer 
genomgripande diskussion om detta i nätverksansatsen. I övrigt finner jag att ansatsen 
har en synnerligen god förståelse- och förklaringskraft. 
Det bidrag nätverksansatsen ger till vyerna i kapitel 16 är relaterat till inter-
organisatorisk koordination (avsnitt 16.3). Detta gäller centrala begrepp såsom bind-
ningar, kopplingar och länkar. Dessutom finner jag att diskussionen kring utbyte samt 
de begränsnings- och hanteringsproblem är viktiga vid studier av koordination. De 
sistnämnda behandlas också i anslutning till IMP:s interaktionsmodell nedan. Övergri-
pande finns också väl dokumenterade erfarenheter i ansatsen kring affärsrelationers 
karaktäristika och marknader som kan användas för diskussion om koordination. Dy-
namik i nätverk och långvariga relationer är två viktiga erfarenheter att ta med vid dis-
kussioner om koordination både från ansatsen och de empiriska studier jag genomfört. 

Imaginära organisationer 
Imaginära organisationer finns i avsnitt 11.3 och 14.13 tillsammans med studerad em-
piri. Vid diskussion kring empiri utifrån perspektivet finner jag att det bidrar till en 
god förståelse av regissörer i nätverk. Detta perspektiv innebär att tänka bortom juri-
diska enheters gränser och inbegripa andra aktörer i sin handlingsmiljö. Med betoning-
en (kanske en överbetoning enligt ovan) av imaginatörs- och regissörsrollen finns ock-
så en tydlig relation till mitt intresse för koordination. Perspektivet är attraktivt såtill-
vida att det är relativt enkelt att tillämpa och kommunicera. Det är mer tillgängligt och 
mer normativt jämfört med nätverksansatsen ovan. I beskrivningen av perspektivet 
finns också en lägre begreppsprecision. I och för sig kan denna typ av jämförelse anses 
orättvis. Hedberg et al. (1994) har en annan ambition med sitt perspektiv än företräda-
re för nätverksansaten. De förstnämnda inriktar sig till alla som är intresserade av af-
färsutveckling och företagsförnyelse. Nätverksansatsen är snarare en forskningspro-
dukt med huvudsyftet att i första hand bidra till förståelse av nätverk, med dess rela-
tioner, utbyte, dynamik och positioner. Se också teorijämförelse i avsnitt 5.5.2. 
Jag har dock svårt att se att den ”rena” ekonomiska rationalitet som imaginära organi-
sationer hänvisar till genom transaktionskostnadsteorin finns i studerad empiri. Reso-
nemanget på en övergripande nivå finns, men antalet faktiska avslutade affärsrelatio-
ner (åtminstone vad gäller för företagen centrala produkter) är få. På en retorisk nivå 



Nätverksövergripande analys och sammanfattning 

371 

förs resonemanget i empiriska fall, men i företagandets vardag förefaller betydligt 
mycket fler influenser påverka etableringen av affärsrelationer. 
Det finns också anledning att ställa sig frågan vilka organisationer som inte är imagi-
nära. Frågan kan väckas både utifrån min användning av perspektivet (där alla kärnfö-
retag åtminstone har några drag av en imaginär organisation) samt den kritik som 
framförs i avsnitt 5.5.1 baserad på bland annat Stenberg (1999). Jag finner också ett 
behov av att behandla IT-systemens roll vid koordination ytterligare. 
Perspektivet imaginära organisationer kan bidra på flera sätt till en diskussion om ko-
ordination. Att diskutera engagerade vid sidan om anställda, en imaginatör som går 
utanför en enhets juridiska gränser i sitt agerande samt en fokusering av kultur och 
värderingar vid organisering är enligt min mening attraktivt och delvis nyskapande. 
Jag använder därför dessa begrepp vidare i min diskussion om koordination och in-
formationssystem i kapitel 16 och särskilt avsnitt 16.4.2. 

IMP:s interaktionsmodell 
Min användning av IMP:s interaktionsmodell (Håkansson et al., 1982) återfinns i ka-
pitlen 10 och 14. Övergripande bidrar interaktionsmodellen till förståelsen av aktörers 
interaktion i affärsrelationer och dess kontext. Den uppdelning i fyra områden model-
len gör av interaktion (se avsnitt 5.4.2) förefaller rimlig och har i min tillämpning ge-
nererat olika rubriker att disponera empiriska data under. 
Modellen har i min tillämpning också bidragit till att jag studerat affärsrelationer på 
kort och lång sikt samt lagt vikt vid relationens omgivning. Ett uttalat intresse för be-
gränsnings- och hanteringsproblem (till exempel i förhållande till andra affärsrelatio-
ner) har också varit en konsekvens av modellens utformning. Den interaktionsprocess 
som presenteras i modellen upplever jag dock som abstrakt, vilket också förklarar min 
användning av den affärsgeneriska modellen. Med tillämpning av den sistnämnda mo-
dellen erhålls en ökad fokusering av handling och särskilt kommunikativa handlingar. 
IMP:s interaktionsmodell har i första hand varit ett medel för att förstå utbyte i affärs-
relationer för att i sin tur kunna studera koordination. Det är snarast på detta sätt den 
kan bidra till de vyer som presenteras i kapitel 16. Centrala begrepp som används i 
fortsatt arbete baseras på nätverksansatsen ovan. 

Den affärsgeneriska modellen 
Den affärsgeneriska modellen (Goldkuhl, 1998) ligger, tillsammans med IMP:s inter-
aktionsmodell till grund för analys av affärsrelationer i kapitel 10 och 14, enligt vad 
som också påpekats ovan. Modellen bidrar till förståelsen av aktörers interaktion i af-
färsrelationer, deras handlingar och ordning mellan handlingar. 
De faser för utbyte som används i den affärsgeneriska modellen ger ett bra stöd för 
analys av relationer. De handlingar som relateras till olika faser i modellen klargör 
exempelvis motsvarande handlingar i studerad empiri (exempelvis om och i så fall när 
och hur kunden uttrycker sitt missnöje med en levererad produkt). Denna sekvensie-
ring av utbyte ser jag därmed som i huvudsak positivt, även om viss kritik också kan 
riktas mot densamma (se avsnitt 5.6.3) som styrande. 
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Modellen ger vidare utrymme för att analysera affärsrelationer mellan både industriella 
aktörer och mellan privata konsumenter och industriella aktörer. Detta är en fördel. 
Vid analys av vissa produkter och affärer (exempelvis de hus jag analyserar i denna 
avhandling) kan dock vissa faser vara mindre aktuella (till exempel är förhandling inte 
alltid aktuell vid köp av standardprodukter). Motiven till att använda IMP:s interak-
tionsmodell ovan vid analys av affärsrelationer var bland annat att den på ett bra sätt 
hanterar karaktärisering av atmosfär, kontext, tar uttrycklig hänsyn till begränsnings- 
och hanteringsproblem samt ser relationer på både kort och lång sikt. Den affärsgene-
riska modellen betonar inte dessa aspekter. Dock har senare versioner av modellen 
hanterat olikheter i affärsrelationer med avseende på tid (se Axelsson, Goldkuhl och 
Melin, 2000). Den delning mellan organisation och individ (och dennes uppfattningar, 
förväntningar etc.) som framkommer grafiskt i IMP:s interaktionsmodell saknas på 
motsvarande sätt i den affärsgeneriska modellen. 
Likt IMP:s interaktionsmodell ovan har den affärsgeneriska modellen snarast varit ett 
medel för att förstå affärsrelationer och därmed ett indirekt stöd för kommande utveck-
ling. Modellen kan användas som underlag för att analysera koordination, vilket också 
nämndes ovan. Centrala begrepp som används i kapitel 16 kring handling och kom-
munikation (som handling) (se till exempel Austin, 1962 samt Searle, 1969) baseras 
snarare på den affärsgeneriska modellens teorigrund än modellen i sig. 
De båda interaktionsmodellerna ger också ett kunskapsbidrag i avhandlingen som dis-
kuteras i avsnitt 17.2. 
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The issues of commitment and coordinated action […] are 
vital to all kinds of work situations […]. (Winograd och 

Flores, 1986, s. 143) 

16 Vyer av koordination och informationssystem 
Kapitel 16 innehåller resultat från arbetet som jag valt att kalla vyer av koordination 
och informationssystem. Resultatet presenteras i form av ett antal olika vyer av koor-
dination relaterade bland annat till på vilket sätt koordination sker inom företag samt 
i och av relationer i nätverk. Vidare presenteras samspelet mellan koordination i före-
tag och nätverk samt informationssystems (främst IT-systems) roll vid koordination. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultat samt förslag på en sammanfat-
tande tolkning av studerade fenomen. 

16.1 Introduktion 
Nedan följer avhandlingens huvudsakliga kunskapsbidrag. Bidragen skall ses som 
primärt relaterade till avhandlingens två huvudfrågor från avsnitt 1.2: 
! Hur ser samspelet ut mellan koordination inom företag och mellan företag (rela-

tioner i nätverk)? 
! Vilken roll har informations-/kommunikationshantering och informationssy-

stem/IT-system vid koordination? 
Avsnitten 16.2 till och med 16.4 är i huvudsak relaterade till den första forskningsfrå-
gan, medan avsnitt 16.5 hör samman med den andra forskningsfrågan. Den andra 
forskningsfrågan finns också diskuterad i avsnitten 16.2 till och med 16.4. 

16.1.1 Utgångspunkt för presentation av vyer 
I de resultat som presenteras nedan finns en utgångspunkt i befintlig kunskap om ko-
ordination och informationssystem (se teorier i kapitel 4 och delvis i 5 samt kapitel 6). 
Vidare finns erfarenheter från den empirinära analysen (och empiriskt genererade be-
grepp och koordinationskategorier) samt analysen med stöd av Mintzbergs koordina-
tionsmekanismer (kapitel 9 och 14). Diskussion och värdering av tillämpade teorier 
återfinns också i avsnitt 15.6. Se också diskussion i avsnitt 3.4 om metodaspekter. 
I följande resultat, som också kan sägas vara en syntes, är det min ambition att komma 
till rätta med de tillkortakommanden i Mintzbergs koordinationsmekanismer som iden-
tifierades i samband med analys av empiri. Viktigt är också att samtidigt behålla de väl 
fungerande delarna för att nå en ökad förståelse av koordination och informationssy-
stem. Enligt vad som nämndes ovan är också begrepp och kategorier från annan teori 
och empiri centrala förankringspunkter för de vyer jag presenterar. 

16.1.2 Vy som presentationssätt 
Jag har valt begreppet vy för att benämna de bilder av koordination och informations-
system jag presenterar nedan. Vy skall tolkas i betydelsen bild och det är min ambition 
att vyerna skall spegla ett vidsynt betraktelsesätt (jämför med SAOL, 1986). Vad gäll-
er vy finns också en koppling till IT-system eftersom vy exempelvis innebär ett visst 
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utsnitt av data för användning utifrån en databas (se till exempel Howe, 1989; Sund-
gren, 1981). Precis som i min presentation nedan av vyer handlar det i det sistnämnda 
exemplet om ett val av data som ofta bearbetas och presenteras med ett visst syfte. Det 
finns också en relation mellan vy och perspektiv. Jag betraktar vy som en del av ett 
perspektiv. De vyer jag presenterar är således en del av mitt perspektiv på koordination 
och informationssystem 
Det är viktigt att beakta de vyer jag presenterar som avseende delar av studerad empiri 
och teori. Dessa vyer överlappar varandra med avseende på att centrala begrepp som 
presenteras förekommer i flera sammanhang. Begrepp som kan vara olika viktiga be-
roende på var vi står och vad vi önskar fästa vår uppmärksamhet på (till exempel ka-
raktäristika av koordination och informationssystem). Detta är en medvetet vald an-
sats. Att ”skala bort” återkommande aspekter är förstås ett alternativ, men bidrar inte 
till den kontextuellt inriktade förståelse jag önskar uppnå. Viss upprepning är därför 
nödvändig. Längre beskrivningar av respektive begrepp har jag dock koncentrerat till 
de avsnitt där de bäst kan anses höra hemma. 
Jag har tidigare använt koordinationssituation som begrepp för att beskriva samman-
hang för koordinerande och koordinerade handlingar. Koordinationssituationer mot-
svarar verksamhetssammanhang där en eller flera aktörer utför implicit eller explicit 
koordinerande handlingar (via eller med eventuellt stöd av IT-artefakter och/eller soci-
ala konstruktioner såsom företagsstrategier) riktade mot andra mänskliga aktörer i syf-
te att uppnå interaktiva, samproducerade, resultat. Olika situationer skall inte ses som 
fristående från varandra, utan bildar tillsammans delar av den verksamhet som utförs. 
En koordinationssituation kan innehålla ett antal aktörer som utför koordinerande och 
koordinerade handlingar i olika roller som är mer eller mindre sammanhängande i tid 
och rum. Vad som gör att situationen är möjlig att avgränsa är enligt min mening rela-
tionen till den uppgift i organisationen som aktörer gemensamt skall utföra med ett 
visst mål (till exempel att skapa underlag för produktionsstart vid en viss tidpunkt med 
stöd i en specifik order från en kund). Vissa koordinationssituationer har en organisa-
tionsintern karaktär, medan andra mer riktas mot organisationens omvärld och kan 
vara i samverkan med externa parter (inter-organisatoriska). Jag har använt avgränsade 
koordinationssituationer vid analys av empiri (se avsnitt 9.2 och 13.2). Vybegreppet 
kan användas tillsammans med koordinationssituationer. En vy kan då spegla en eller 
flera koordinationssituationer, beroende på vad vi önskar fästa uppmärksamhet på. 

16.2 Intra-organisatorisk koordination 
Nedan presenteras resultat som framkommit i mina studier av koordination inom före-
tag249. Avhandlingens forskningsfrågor (avsnitt 1.2) ligger till grund för disposition. 

16.2.1 På vilket sätt sker koordination inom företag? 
För att studera och förstå intra-organisatorisk koordination väljer jag nedan att betona 
ett antal olika aspekter på fenomenet. En viktig utgångspunkt återfinns bland annat i 
Ahrnes (1999) och Larssons (1990) ställningstagande att koordinering innebär att göra 

                                              
249 Vad som är intra- respektive inter-organisatorisk koordination är emellertid inte alltid enkelt att urskilja. Detta beror bland 
annat på hur organisation definieras och avgränsas. Vid studier av koordinationssituationer kan dessutom båda domänerna 
ingå. Detta problematiseras vidare nedan. 
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något (att handla). Samma perspektiv finns för kommunikation; kommunikation är 
inte överföring av information i en objektiv värld, utan handlingar i en subjektiv och 
intersubjektiv värld (se exempelvis Goldkuhl och Lyytinen, 1982; Searle, 1969; Wi-
nograd och Flores, 1986 och tidigare resonemang i avsnitt 6.2). Utförandet av koordi-
nationshandlingar är en viktig del av social interaktion inom och mellan företag. De 
olika vyerna av koordination jag behandlar nedan fäster vikt vid: 
! Handling och anpassning 
! Den koordinerande aktören 
! Förutsättningar och historia 
! Organisation och organisering (inklusive räckvidd och dimensioner) 
! Koordinationsmedel och roller 
! Medel och subjekt/objekt för koordination 
! Sammanfattande vy av koordination 

Handling och anpassning 
Figur 28 visar en vy av koordination med handling och anpassning som centrala kate-
gorier. En genomgång av dessa kategorier följer nedan. 
En handling med koordinerande syfte utförs av en mänsklig aktör utgående från en 
viss koordinationslogik (en riktad uppmärksamhet mot exempelvis vissa problem, val 
av medel, lösningar och samband mellan dessa). Med koordinationslogik avser jag här 
den uppfattning250 en specifik aktör har om hur koordination bör utföras, med vilka 
medel och vem/vilka/vad som skall vara subjekt eller objekt och vad som skall uppnås 
(mål). Mål kan vara mer eller mindre tydligt eller otydligt formulerade. Den koordine-
rande aktören kan utföra handlingar baserat på sin logik om hur ”riktig koordination” 
bör utföras vilket ger upphov till ett mönster av handlingar. Detta mönster kan uppfat-
tas av både den koordinerande aktören själv och aktörer i dennes omgivning och är del 
av redan etablerade (institutionaliserade) mönster av handlingar i organisationer (jäm-
för med Berger och Luckmann, 1967). Mönstret av handlingar kan till exempel spegla 
användning av vissa typer (en uppsättning) av koordinationsmekanismer över tiden. 
Om en aktör använder sig av vad Mintzberg (1998) benämner direkt övervakning vid 
upprepade tillfällen kan detta vara en del i mönstret som aktören ger uttryck för baserat 
på den egna koordinationslogiken. Att koncentrera sig på kärnverksamhet kan också 
ses som resultat av en viss logik och kommer till uttryck i mönster att koordinera; i 
empirins fall lokala organiseringsteorier (främst hos aktörer i snickeriföretaget och 
verkstadsföretaget), men också en del av dominerande organiseringsidéer i större delar 
av näringslivet vid tidpunkten för studierna. 

                                              
250 En övertygelse och uppfattning som å ena sidan kan vara individuell eller kollektiv och å andra sidan vara specifik eller 
generell. Dessa skalor kan ses som dimensioner i kognitiva strukturer. Om aktörens övertygelse är en del av en kollektiv och 
generell kognitiv struktur kan den benämnas en dominerande organiseringsidé och om uppfattningen är en del av en kollek-
tiv, men specifik kognitiv struktur (till exempel för en organisation) kan den benämnas lokal organiseringsidé (Hellgren och 
Löwstedt, 1997, s. 48 ff.). Om föreställningarna är individuella kan de vara organisationsföreställningar (generella) eller 
organisationsbilder (specifika) (ibid.). 
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Figur 28 Vy av koordination: handling och anpassning 

Den logik som styr en koordinerande handling kan vara mer eller mindre reflekterad 
eller spontan (beroende på hur förberedd handlingen är) samt vara mer eller mindre 
intersubjektiv. Syftet med att utföra en koordinerande handling antas här vara att skapa 
förutsättningar för ett koordinerat resultat (och ge effekter i verksamhet) (se också 
Figur 35). Ett resultat kan exempelvis vara en ritning till ett hus, eller att leverera ett 
hus, innehållande komponenter enligt en beställning från en kund. Resultatet är fram-
ställt av två eller flera aktörer som just samverkat för att uppnå ett interaktivt (det vill 
säga samproducerat) sådant. Den koordinerande aktören kan själv vara mer eller mind-
re aktiv som medverkande person i detta. Vad som ger upphov (det vill säga källan 
eller källorna) till utförandet av koordinerande handlingar kan exempelvis vara egna 
beslut eller andras beslut eller skeenden i omgivningen utanför egen kontroll. Inte säl-
lan uppfattas en konkurrens mellan olika källors status och prioritet, vilket kan ge upp-
hov till en osäkerhet hos aktörer och deras handlande. Konkurrensen mellan olika käl-
lor kan också uppfattas positiv eftersom den ger utrymme för analys och kan vara en 
del i ett utmanande arbete. Konkurrens mellan olika källor uppfattar jag som ett under-
representerat begrepp i litteraturen som behandlar koordination, även om det diskute-
ras av exempelvis Thompson (1967, s. 104). Konkurrensen är exempel på det samspel 
som finns mellan koordination inom och mellan företag (se avsnitt 16.4). 
Aktörens koordination, vilken nämndes ovan, kan variera över tiden. Vad som kan 
uppfattas som uttryck för en viss koordinationslogik och byte av densamma kan vara 
både positivt och negativt ur den koordinerande aktörens perspektiv och omgivning-
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ens. Skiftningar i koordinationsmönster kan exempelvis vara anpassad till en viss situ-
ation (en ändrad logik) och därigenom vara verkningsfull och i någon mening fram-
gångsrik. Alternativt kan ändrade mönster ge upphov till osäkerhet hos andra aktörer 
som berörs av den koordinerande handlingen, vilket bland annat framkommer i stude-
rad empiri avseende eget handlingsutrymme (till exempel planering och strukturering 
av eget arbete). Inom det studerade tränätverket och hustillverkarens verksamhet finns 
exempel på när byte av koordinationslogik och koordinationsmedel uppfattas negativt 
av administratörer gällande VD (se avsnitt 8.1.4). För att använda Mintzbergs termino-
logi (1998) kan det handla om att under en och samma dag växla mellan att tillåta en 
ömsesidig anpassning mellan olika administratörer och utöva en direkt övervakning. 
Dessa växlingar i koordinationsmönster och i förekommande fall medel för koordina-
tion är enligt min mening viktig, men tyvärr underskattad i existerande teori kring ko-
ordination representerad av exempelvis Mintzberg (1983, 1988). I de fall IT-system 
skall utvecklas på basis av i organisationen eller affärsrelationen önskade koordina-
tionsprinciper (på en organisatorisk nivå) är det centralt att känna till önskad logik och 
vilken grad av stabilitet (ingen variation eller variation över tiden) som önskas i de 
mönster logiken ger upphov till. Vyer som presenteras i detta kapitel syftar till att un-
derlätta sådan förståelse. Formalisering av vissa koordinationsmönster (och underlig-
gande logik) låses inte sällan i IT-system som normalt saknar en mänsklig aktörs flex-
ibilitet, förmåga att förstå och anpassa sig till olika situationer. Att genom IT-system 
kunna formalisera koordinationsmönster är samtidigt en styrka. Detta innebär samti-
digt att koordination snarare är systemisk än interpersonell och samtidigt generell istäl-
let för specifik (i varje situation) (se vidare i avsnitt 16.5). 
Koordinationsmedel som introduceras här och diskuteras vidare i anslutning till Figur 
33, är ett viktigt begrepp vid studier av koordination. Initialt såg jag begreppet som en 
ersättare för Mintzbergs koordinationsmekanismer i och med att jag ansåg att begrep-
pet ”mekanism” ger upphov till risk för olämpliga liknelser (del av ett maskineri) i 
samband med organisering. Det är möjligt att låta Mintzbergs mekanismer inkluderas i 
vad jag benämner som koordinationsmedel. Andra typer av koordinationsmedel är ar-
tefakter, strukturer och andra aktörer. Detta i betydelsen av att vara stöd för att utföra 
koordinerande handlingar och nå samproducerade resultat. Ett IT-system som exem-
pelvis verkstadsföretagets affärssystem Movex är en informationsteknisk artefakt som 
nyttjas företagsinternt för att stödja koordination av exempelvis säljenheter. IT-
systemet är i detta fall ett medel för att mediera handlingar. Andra aktörer, såsom leda-
re vid produktionsenheter kan också ses som medel av en ledning för att nå samprodu-
cerade resultat i produktion, likväl som personer vid en tillverkningslinje kan se var-
andra som medel för att åstadkomma samproducerade resultat (se analys av snickerifö-
retaget, avsnitt 8.1.3). Slutligen torde också sociala konstruktioner (se Berger och 
Luckmann, 1967), såsom en företagskultur eller en strategi, kunna ses som medel för 
att koordinera verksamhet (jämför till exempel med verkstadsföretagets satsning på 
företagskultur; se avsnitt 13.1.2, 13.2.2 samt Mintzbergs koordinationsmekanism 
”standardisering av normer” i avsnitt 4.3.3). 
Jag vill betona anpassning som en central kategori vid studier av koordination i Figur 
28 (se också Larsson, 1990; Malone och Crowston, 1990), liksom påverkan. Anpass-
ning kan gälla aktörers handlingar och förhållandet till varandra eller mellan handling-
ar och strukturer. Jag kan därmed se anpassning som en del i mänsklig handling att i 
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någon grad närma sig villkor som ges av olika aktörer, strukturer och artefakter för att 
nå ett resultat. Till exempel kan en sågverksarbetare välja att i någon grad anpassa sig 
till en produktionsplan från en överordnad, organisatoriska strukturer, fysiska förut-
sättningar givna av en produktionslayout (se exempelvis avsnitt 9.1.2) eller fördefinie-
rad funktionalitet i ett IT-system. Att koordinera är att skapa förutsättningar för an-
passning. Anpassning kan också diskuteras relaterat till följande begrepp. En koordine-
rande handling kan vara anpassad till: 
! Tidigare koordinerande handlingar (egna eller andras), vilka är att betrakta som 

sediment (se Danielsson, 1983) i organisationer. Tidigare koordinerande hand-
lingar kan vara lagrade i handlingsminnen. Handlingsminnen kan vara allt från 
aktörens eget minne, via icke-formaliserade handanteckningar till formalisera-
de, särskilt utformade IT-system (se till exempel Goldkuhl, 1996). En aktuell 
studerad koordinerande handling (till exempel att utfärda en produktionsplan) 
kan vara mer eller mindre anpassad till en tidigare koordinerande handling. Ti-
digare handlingar kan ”förpackas”, tolkas och omtolkas samt komma till uttryck 
i företag genom strategi och kultur (vilket är särskilt tydligt i det här studerade 
verkstadsföretaget, se avsnitt 13.2.2) och fungera som en typ av medel för koor-
dination (se också fördjupande diskussion kring Figur 29). 

! Tidigare koordinerade handlingar (egna eller andras). Kan ha de egenskaper 
och dimensioner som visas för punkten ovan, men visar anpassningen mellan en 
koordinerande handling och en tidigare koordinerad handling (till exempel att 
utfärda en produktionsplan baserat på kunskap om tidigare produktionsstarter). 
Att skaffa sig kunskap om status för tidigare koordinerade handlingar, dess re-
sultat och effekter är något som behandlas i studerad empiri. Kunskap om status 
är också att se som en bekräftelse på att den koordinerade handlingen är motta-
gen och exempelvis att en koordinerad aktör kommer att, eller har, agerat ut-
ifrån denna. En bekräftelse kan också vara att handling inte kommer att ske. Att 
också, ur ett koordinerande perspektiv, återmata251 kunskap om status (tillstånd) 
hos handlingar, resultat och effekter till den eller de personer som utfört hand-
lingarna är en del i studerad teori (se till exempel March och Simon, 1958; Wi-
nograd och Flores, 1986). Bekräftelsen (återmatningen) kan vara en viktig del 
av att avsluta en koordinationssituation. 

! Koordinerad aktör. I de fall en koordinerande handling är riktad mot en annan 
aktör torde denne kunna ses som ett objekt eller som ett subjekt av den aktör 
som utför den koordinerande handlingen. Med objekt menas att den koordinera-
de aktören mer är mottagande och utför handling relativt den koordinerande ak-
törens intentioner (det vill säga har en låg delaktighet i utformningen av den ko-
ordinerande handlingen252 och väljer inte själv). I det fall den koordinerade ak-
tören ses som ett subjekt kan denne vara delaktig (aktiv) i till exempel tolkning 
av förutsättningar för koordination. Detta med kunskap om strukturers möjlig-

                                              
251 Vad Weiseth (1993) kallar för feedback och feedforward är viktiga delar i koordination. Sjöstrand (1987, s. 153) diskute-
rar samma fenomen i termer av att påverka framtida handlingar genom återföringssystem för utfall/prestationer (se Figur 3). 
252 Den mänskliga aktören kan här liknas vid ett medel, vilket kanske inte alltid är så tilltalande eller etiskt. Detta behöver 
dock inte utesluta andra perspektiv; exempelvis att se aktören som ett ändamål. Se Kant (1997, s. 55) och dennes praktiska 
imperativ ”Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten i såväl din egen som i varje annan person bara som ett medel, 
utan alltid som ett ändamål”. 
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heter och hinder vid koordination (vilket kan ses som ett högre deltagande i 
formuleringen av den koordinerande handlingen). Därmed påverkas den koor-
dinerande handlingen av den koordinerade aktören. Ovanstående kan ses som 
två ytterligheter253; den koordinerade aktören kan inbjudas till att interagera i 
formuleringar av koordinerande handlingar eller inte (den koordinerande aktö-
ren kan i det sistnämnda fallet ses som mer direkt styrande). En koordinerad ak-
tör kan ”bjuda in sig” i större eller mindre omfattning att delta i formuleringen 
av koordinerande handlingar. Interaktionen som äger rum kan mer eller mindre 
stödjas av existerande organisatoriska strukturer eller informella förhållanden, 
normer och värderingar. 

! Andra förutsättningar. Koordinerande och koordinerade handlingar kan vara 
mer eller mindre anpassade till olika strukturer i en organisation. Organisatoris-
ka strukturer kan vara avdelningar eller processer, befattningar och beslutsregler 
samt beskrivningar av desamma. Med fysiska strukturer menas exempelvis pro-
duktionsutrustning och en viss produktionslayout. IT-system kan också ses som 
en del av strukturen i en organisation, till vilka en koordinerad handling kan 
vara mer eller mindre anpassad och vice versa. Om det råder en hög anpassning 
mellan en koordinerande handling och ett IT-system förstärker artefakten hand-
lingen (se till exempel Kuutti och Molin-Juustila, 1997). Den höga anpassning-
en torde kunna vara ett resultat dels av att handlingen anpassas för att nyttja den 
i stor utsträckning fördefinierade koordinationspotential som finns i ett IT-
system och dels att IT-systemet innehåller en flexibilitet för att låta handlingen 
styra254. Vilket förhållande som bör råda mellan IT-system och organisering (till 
exempel med avseende på koordination) beror på valt perspektiv. Att utgå från 
informationstekniken är en möjlighet, att utgå från utvecklarens syfte och in-
formationsbehov en annan, liksom att utgå från syfte, situation och process (se 
Markus och Robey, 1988 i avsnitt 6.6). Jag förordar inte ett av dessa, utan vill 
betona variationen. Förutsättningar kan också utgöras av olika typer av underlag 
(till exempel dokument) med en varierande kvalitet för att utföra en viss koor-
dinationshandling255. Förutsättningar kan variera i olika delar av verksamheter 
och organisationer, vilket gör att villkoren för koordination också är olika (se 
till exempel Thompson, 1967). 

Anpassning i sig kan vara mer eller mindre utgående från en eller flera aktörers vill-
kor, intentioner, möjligheter och begränsningar. Anpassning kan därmed relateras till 
makt och inflytande. Utifrån detta kan anpassningen vara placerad på en skala mellan 
ytterligheterna symmetrisk och asymmetrisk. Med denna dimension tolkar jag exem-
pelvis Mintzbergs (1983, 1988) koordinationsmekanism ömsesidig anpassning som 

                                              
253 Ytterligheter på en skala där graden av delaktighet varierar. 
254 Strukturers dualistiska förhållande till mänskligt handlande är centralt exempelvis inom Giddens strukturationsteori (1984, 
se också Cassell, 1993 samt Walsham, 1993 för tillämpning inom informatikområdet). 
255 Ofta nämns bristfälliga underlag för koordination i de empiriska studierna. Den ordermapp (se Figur 16) som finns hos 
hustillverkaren i tränätverket begränsar exempelvis möjligheterna att koordinera i vissa avseenden, medan exempelvis white-
board för produktionsplanering ger ett relativt bra underlag för koordination. Båda dessa är exempel på informationssystem 
och i vid mening också medium för koordination. Egenskaper hos media har betydelse för möjligheten att koordinera och 
dess kvalitet (se Nielsen, Carstensen och Andersen, 2000). Med koordinationshandling menar jag här en koordinerande eller 
koordinerad handling. Även en koordinerande handling är i någon mening koordinerad (meta-koordination), men graden av 
anpassning till en koordinerad handling kan variera. 
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symmetrisk anpassning och direkt övervakning som innehållande asymmetrisk an-
passning. Ett exempel på en symmetrisk anpassning är en dialog mellan VD och en 
säljare i snickeriföretaget gällande en offert där respektive parts uppfattning om pris-
nivåer vägs in och ett gemensamt beslut fattas (se avsnitt 9.1.3). Asymmetrisk anpass-
ning kan vara produktionschefens order (uppmaning) till en medarbetare vid produk-
tionsavdelningen att prioritera tillverkning enligt en expressorder till ett visst datum. I 
det fall anpassning av en handling sker till en strukturell förutsättning eller till en arte-
fakt bör det vara möjligt att använda begreppen symmetrisk och asymmetrisk anpass-
ning beroende på ”inbjudan” till deltagande i formulering av koordinationshandling. 

Den koordinerande aktören 
Följande vy (Figur 29) tar en explicit utgångspunkt i en koordinerande aktör, dennes 
tidigare koordinerande handlingar och andra förutsättningar. 

 

Figur 29 Vy av koordination: fokusering av den koordinerande aktören 

En koordinerande aktör kan etablera en förståelse inför utförandet av en koordinerande 
handling genom att tolka och reflektera (inbegripande mer eller mindre ambitiös ana-
lys, studie eller uppföljning256) över tidigare koordinerande och koordinerade hand-
lingar, aktörer, artefakter och andra förutsättningar. Den kunskap aktören erhåller vid 
sådan tolkning och reflektion kan ses som koordinationskunskap. Viss kunskap kan 
dock ha en tyst karaktär257 som inte med enkelhet kan göras explicit. Jämför detta re-
sonemang kring att etablera en förståelse med lärcykler och PDCA-cykler, se till ex-
empel Deming (1986, s. 88). I och med att koordination involverar kommunikation 
och kontakter mellan aktörer påverkar också aktörers personliga och sociala egenska-
per (se Gummesson, 1995) koordination såväl inom som mellan organisationer. 

                                              
256 Intressanta iakttagelser från de empiriska studierna av exempelvis tränätverkets hustillverkare visar exempel på att aktörer 
inte anser sig hinna reflektera över sin verksamhet så systematiskt och noggrant som de skulle önska. Se till exempel 
vVD/exportchef och VD för hustillverkaren i avsnitt 8.1.4. 
257 Det kan gälla kunskapens innehåll (vad man vet), uppkomst (hur man fått veta) samt funktion (användning) (Rolf, 1995). 
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I Figur 29 visas att en aktör kan ha tillgång till olika typer av hjälpmedel för att minnas 
tidigare koordinerande och koordinerade handlingar. IT-system för dokumentation av 
tidigare handlingar kan vara ett sådant hjälpmedel, vilket också nämnts ovan. Aktörens 
koordinationskunskap kan gynnas genom att ha tillgång till ett sådant system. Om oli-
ka typer av instruktioner vid utförande av arbetet (till exempel monteringsanvisningar) 
eller olika typer av planeringsdokument (en produktionsplan för en viss tidsperiod) 
arbetas fram med systemstöd ser jag detta som baserat på ett handlings- och koordina-
tionsminne. Ett sådant minne (system) kan vara mer eller mindre integrerat258 med 
andra system (alltifrån fristående OLF-system i en organisation till affärssystem med 
en hög grad av integration som till och med används över organisationsgränser som i 
fallet med verkstadsnätverket). Systemet kan också ha en varierande relation till de 
handlingar som utförs genom att ha funktionalitet som stödjer exempelvis förutsätt-
ningar för att utföra koordinerande handlingar, möjlighet att lagra och bearbeta hand-
lingsresultat och dess eventuella konsekvenser. I det fall bristande stöd för koordina-
tion erhålls från IT-system kompenserar användare kunskapsbrist i koordinationssitua-
tioner genom att skaffa sig bättre kvalitet i underlag genom småprat259 med kolleger 
och okulära besiktningar260. Alla samtal med kolleger och okulära besiktningar äger 
förstås inte rum av denna anledning, utan utgår utifrån andra mänskliga behov. Vårt 
sociala behov av att kommunicera muntligt med andra människor är ett exempel. 

Förutsättningar och historia 
Ovanstående vy av koordination (Figur 29) tog sin utgångspunkt i den koordinerande 
aktören och innehöll bland annat förutsättningar för koordination. Förutsättningar och 
historia kommer att utvecklas vidare nedan. Figur 30 utgår från en vy av koordination 
med en koordinationssituation och dess förutsättningar som utgångspunkt. 
Notera i Figur 30 att aktörer i en koordinationssituation kan ha en mer eller mindre tyst 
eller intersubjektiv kunskap och uppfattning om historiska förutsättningar (pilarna i 
den vänstra delen av Figur 30 visar att dessa olika förutsättningar hör samman). Aktö-
rerna kan i varierande omfattning reflektera över historiska förutsättningar vid hand-
ling. Kunskap om, och reflektion över tidigare förutsättningar kan såväl stödja som 
hindra koordination i en viss situation. Historien är central för koordination, men ändå 
en underskattad del inom managementforskning med rationalistiska förtecken enligt 
bland annat Winograd och Flores (1986, s. 146). 
Med begreppet anpassa menas, i linje med Thompson (1967), också inslag av att på-
verka, vilket diskuterats ovan. Illustrationen (Figur 30) visar en koordinationssituation 
där koordinerande förutsättningar (en aktörs etablering av dessa) i huvudsak påverkar 
två aktörer som anpassar sina handlingar till varandras handlingar. Anpassningen kan 
innehålla ett ”spel” av anpassning och påverkan. Inom ramen för en dialog mellan ex-
empelvis en säljare och en produktionsansvarig om vilken leveranstid som är möjlig 
att erbjuda en kund kan ett sådant spel vara tydligt. 

                                              
258 Se teoriavsnitt 6.4 för vidare diskussion om integration. 
259 För småpratets (den informella kommunikationens) betydelse vid organisering, se till exempel Czarniawska-Joerges 
(1993) eller Ekman (1999). Detta kan gälla informell kommunikation med såväl kolleger som med kunder (Ljungberg, 1997). 
260 Vad gäller möjligheten att genomföra okulära besiktningar för att skaffa sig bättre kvalitet i underlag (förutsättningar) för 
att genomföra koordinerande och koordinerade handlingar skiljer sig de studerade kärnföretagen åt (se kapitel 15). 
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Figur 30 Vy av koordination: förutsättningar och historia 

Det finns en historia av åtaganden både internt i företaget och i en affärsrelation som 
tillsammans med en infrastruktur utgör koordinerande förutsättningar. Beroende på 
dessa förutsättningar sker anpassning och påverkan i en aktuell koordinationssituation. 
Graden av deltagande från olika aktörer kan variera, vilket diskuterats tidigare. Övriga 
begrepp i Figur 30 finns förklarade i anslutning till andra figurer i detta avsnitt. 

Organisation och organisering 
Figur 31 innehåller en vy av koordination med handling, organisation och organisering 
som centrala kategorier. Att utföra koordinerande och koordinerade handlingar kan ses 
som en viktig del i organisering och arbetet med att etablera organisation för att exem-
pelvis erhålla nöjda kunder och en god avkastning på eget insatt kapital. Detta uttrycks 
i ett flertal källor som redovisats i avhandlingen, se till exempel Kärreman (1996), 
Larsson (1990), March och Simon (1958), Mintzberg (1983), Taylor et al. (2001), 
Thompson (1967) samt Winograd och Flores (1986). 
Handling i Figur 31 identifierar jag som bestående av ett antal olika dimensioner i 
samband med studier av koordination. Min ambition med följande diskussion är också 
att gå bortom uppfattningen om organisering som en entydig, rationell och ekonomiskt 
kalkylerad process (jämför Sjöstrand, 1992). Implicita och framväxande/spontana di-
mensioner är exempel på sådana inslag i koordination. 
! Primär – sekundär. Handlingen kan utföras av aktörer med en primär intention 

(ändamål) att koordinera (till exempel en aktör i ledande befattning med avsik-
ten att erhålla resultat i linje med en företagsstrategi). Intentionen kan också 
vara sekundär (en handling med en annan huvudsaklig intention som att skriva 
ut en faktura, där fakturan sedan har en koordinerade effekt på den person som 
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sköter kontroll av betalning)261. Förutom relateringen av primär och sekundär 
till aktörens intention med handlingen kan dessa dimensioner relateras till för-
väntningar på aktörer i en viss roll262 (vilket exemplet ovan också antyder). Le-
dare i organisationer har ofta koordination som en primär uppgift, medan andra 
aktörer i mer operativa positioner har roller i organisationer som kan innehålla 
en lägre grad av, åtminstone formell, koordination (se vidare följande punkt). 

 

Figur 31 Vy av koordination: organisation och organisering 

! Formell – informell. En koordinerande handling kan vara formell till sin karak-
tär i betydelsen att den följer olika mönster i en organisation (till exempel inrät-
tade beslutsvägar och verksamhetsregler), ansvar och befogenhet. Handlingen 
kan också vara informell och utföras utanför definierade organisatoriska struk-
turer, rutiner och sammanhang. IT-system kan stödja såväl som hindra formella 
och informella koordinerande handlingar263. 

! Implicit – explicit. Denna dimension kan gälla i vilken grad koordinerande 
handlingar är tydliga (transparenta), uttalade från en aktör i förhållande till en 
mottagares förståelse. Detta kan vara baserat på uppfattningar från såväl sändare 

                                              
261 Denna precision återfinner jag inte i exempelvis Mintzbergs (1998) diskussioner om koordination. 
262 Se också Iden (1994), Scott (1998) och Sjöstrand (1973) som också betonar vikten av att studera roller vid koordination. 
263 Normalt förknippas användningen av IT-stöd med utförandet av formella handlingar. Utförandet av informella handlingar 
torde exempelvis kunna utföras genom att nyttja funktionalitet i system på ett sätt som inte avsågs vid konstruktionen. Jämför 
med konstruktörernas ”lura-systemet-strategi” i snickeriföretaget (se avsnitt 8.1.3 och 8.1.7). 
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som mottagare. Implicita koordinerande handlingar kan vara då den koordine-
rande aktören förväntar sig (eller förutsätter) att mottagaren, av olika skäl, skall 
förstå vilka handlingar som bör utföras för att nå ett koordinerat resultat. Dessa 
skäl kan exempelvis vara att koordinationshandlingen utförts tidigare och är en 
del i organisationens institutionaliserade mönster. Implicita koordinerande 
handlingar kan också vara otydliga eller tvetydliga för att den koordinerande ak-
tören är (och kanske önskar vara) otydlig. Handlingen kan också vara implicit 
om den inte uppfattas som explicit av mottagaren (beroende på andra förutsätt-
ningar i ett visst sammanhang, till exempel andra konkurrerande koordinerande 
handlingar medförande att prioritetsproblem eller utmaningar uppstår). 

! Planerad – framväxande/spontan. Likt handlingar i allmänhet kan koordineran-
de handlingar baseras på olika grad av planering. Handlingarna kan vara mer 
planerade eller mer framväxande/spontana. Med planerade264 menas att en aktör 
själv eller tillsammans med andra ägnat viss uppmärksamhet åt handlingen och 
dess förutsättningar, resultat samt effekter innan den utförs265. Den koordine-
rande handlingen kan också växa fram i ett visst sammanhang (situationellt be-
stämd) och vara mer av spontan karaktär. Delningen mellan vad som är planerat 
och situationellt/spontant är inte okomplicerad; min mening är att visa att det 
finns koordinerande handlingar med en variation avseende dess grader av plane-
ring och spontanitet. Detta är bland annat motiverat av tillkortakommanden i 
Mintzbergs (1983, 1988) koordinationsmekanismer och dess krav på förplane-
ring (till exempel standarder) där anomalier uppkommit vid analys av empiri266. 
Grunden för detta är att företagandet ofta består av handlingar som är situatio-
nellt bestämda; inte minst i de små- och medelstora företagen267 som antingen 
ägnar mindre tid och resurser åt att planera alternativt mindre tid och resurser åt 
att efterhandsrationalisera handlingar jämfört med större företag. 

! En gång – återkommande. Koordinerande handlingar kan över tiden (som typ), 
vara engångsföreteelser (tillfälliga) eller återkommande. Variationen i frekvens 
påverkar den specifika handlingens karaktär och dess förutsättningar. Om en 
koordinerande handling utförs vid ett enstaka tillfälle kan det medföra krav på 
information och kunskap om kontext, motiv, förväntningar etc. som inte behö-
ver sökas på nytt vid exempelvis återkommande (rutinartade) koordinerande 
handlingar. Exempel från empiri på en koordinerande handling av engångska-
raktär är när företrädare för hustillverkaren formulerar och implementerar ett 
standardiseringsprojekt gällande tillverkning. Koordinerande typhandlingar av 
återkommande karaktär kan vara att utfärda produktionsplaner. 

! Följer tidigare logik – bryter tidigare logik. Denna dimension är relaterad till en 
uppfattning hos en specifik aktör om hur koordination bör utföras, med vilken 
typ av medel och vem/vilka/vad som skall koordineras och uppnås (se tidigare 
diskussion i anslutning till Figur 28). 

                                              
264 Jämför detta med March och Simons (1958) mekanism ”koordination genom planering” (avsnitt 4.3.1). 
265 Handlingar som utförs med stöd av IT-system torde i stor utsträckning vara av denna karaktär. 
266 Se också avsnitt 15.6. Jämför med Larssons (1990, s. 8) kritik av designorientering och på förhand gjord planering i be-
fintlig koordinationsteori (avsnitt 4.8). 
267 För en diskussion om småföretags karaktäristika, se Andersson (1979, s. 122 f.). Författaren behandlar också hustillverk-
ning, vilken relaterar till föreliggande arbete. 
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! Följer tidigare mönster – bryter mot tidigare mönster. Denna dimension är rela-
terad till handlingar över tiden (och uppkommande mönster), här med avseende 
på om handlingen uppfattas (av aktören själv eller dennes omgivning) som föl-
jande tidigare handlingar. Mönster av handlingar är ett uttryck för koordina-
tionslogik. Mönster är, vilket tidigare diskuterats, möjliga att tolka på olika sätt 
och kan vara mer eller mindre institutionaliserade i verksamhet. 

! Sammanhållen – splittrad (tid, rum). Handlingar betraktade tillsammans utgör 
ett mönster som kan vara mer eller mindre sammanhållet eller splittrat i tid och 
rum. Detta kan gälla såväl förhållandet mellan koordinerande och koordinerade 
handlingar som respektive kategori var för sig i sekvens eller i parallellitet. 
Koordinerande handlingar kan till exempel medieras via IT-system som gör att 
den koordinerande aktören kan vara tidsmässigt och rumsligen åtskild från den 
koordinerade aktören och dennes handlingar. Verkstadsföretagets Movexsystem 
är ett exempel på detta. Sammanhållen koordination kan vara småprat i 
korridoren hos sågverket mellan VD, produktionschef och administratör för att 
kunna leverera och transportera produkter enligt en kundorder. Mönster som 
bygger upp situationer kan därmed se oerhört olika ut beroende på tid och rum. 

! Förutsättningsskapande – efterkontrollerande. Koordinerande handlingar kan 
vara inriktade på att skapa förutsättningar för andra handlingar genom att exem-
pelvis etablera en företagskultur. Se till exempel studien av verkstadsföretaget, 
avsnitt 13.1.2, Mintzbergs (1988) koordinationsmekanism ”standardisering ge-
nom normer” och Ahrnes (1999) syn på företagskultur som ett rationellt sätt att 
göra koordinering möjlig. Detta diskuteras också i Sjöstrands (1987) koordina-
tionsrepertoar (Figur 3). Kulturen syftar då till att skapa förutsättningar för att 
andra koordinerande handlingar och koordinerade handlingar skall utföras en-
ligt en ursprunglig intention. Ett exempel på detta är företagsledningen i verk-
stadsföretaget vilka har varit och är signifikanta aktörer i skapandet av företa-
gets kultur. Koordinerande handlingar kan också vara mer inriktade på efterkon-
troll (utvärderande) och se till om en tidigare koordinerad handling resulterat i 
effekter enligt en viss intention. Denna typ av efterkontroll kan vara förutsätt-
ningsskapande i sin tur för en kommande koordinerande eller koordinerad hand-
ling (se också Sjöstrands, 1987 diskussion om resultat). Olika typer av uppfölj-
ning i organisationer kan ha detta syfte. Uppföljning kan sedan kommuniceras 
till utförare i form av återmatning268. Denna återmatning (se March och Simon, 
1958) kan bestå av information om en gemensam uppgift som tidigare lösts och 
få en koordinerande funktion vid nästa tillfälle en handling av liknande slag ut-
förs. Weiseth (1993) använder också återmatning tillsammans med framåtmat-
ning (av eng. feedforward). Den sistnämnda typen kan betraktas som förutsätt-
ningsskapande enligt ovan. Tiden diskuteras också av Carstensen (1996) som 
bland annat använder begreppen möjligt (potentiellt), faktiskt (pågående) och 
historiskt (genomfört) för att karaktärisera olika typer av koordination. I stude-
rad empiri efterfrågar ofta koordinerade aktörer återmatning/efterkontroll från 

                                              
268 Återmatningen kan åter jämföras med PDCA-cykeln (se till exempel Deming, 1986) och ses som ett sätt att efter studier 
(C eller S som i study i senare versioner av cykeln) kommunicera för att lära och agera (A). 
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koordinerande aktörer för att bland annat skapa bättre förutsättningar för egna 
handlingar (se till exempel hustillverkaren i avsnitt 8.1.4). 

Handlingar av både koordinerande och koordinerad karaktär utförs inom ramen för de 
roller aktörer innehar. Förhållandet mellan handlingar och roller är dualistiskt; roller 
ger vissa förväntningar på handlingar, samtidigt som handlingar skapar och utgör rol-
ler (se också Iden, 1994). Mänskliga aktörer representerar olika roller internt i organi-
sationer respektive externt (i samverkan med andra aktörer i skilda organisationer). 
Inom organisationer representerar aktörer sin organisatoriska enhet medan de i sam-
verkan med andra organisationer antas representera hela företaget (se Ahrne och Hed-
ström, 1999). Jag har också tidigare markerat att IT-artefakter kan ses som aktörer i 
viss mening genom att till exempel representera företaget på Internet, med automatik 
bekräfta beställningar (kan ses som en automatisk handling enligt Goldkuhl och Åger-
falk, 2000). Roller beskrivs vidare under rubriken ”Koordinationsmedel och roller”. 
Den aktör som koordinerar har olika mål, intentioner eller motiv med sina handlingar 
vilket också visas i Figur 31. Dessa intentioner kan vara mer eller mindre tydligt for-
mulerade för både aktören själv och dennes omgivning. De intentioner som formuleras 
kan gälla att olika former av mål bör eller skall uppnås i en organisation eller i ett 
samarbete över organisatoriska gränser. I företagssammanhang är mål som syftar till 
bättre resursanvändning och resurskombinering269, ökad produktivitet och effektivitet 
centrala. Att koordinera förbrukar resurser, samtidigt som det syftar till att spara eller 
inhämta mer resurser, ge tillförlitlighet i handlande och skapa hållbarhet över tid (se 
Scott, 1998). 
Organisatorisk räckvidd och dimensioner, vilka introducerades i Figur 31, beskrivs 
fördjupat i Figur 32 och tillhörande text. Detta resonemang inkluderar, trots angiven 
avsnittsrubrik, andra organisationer eftersom jag väljer att föra en samlad diskussion 
kring organisatorisk räckvidd och dimension oavsett organisationsgränser. 
Koordination kan ske med olika räckvidd i förhållande till organisatoriska gränser och 
i olika organisatoriska dimensioner. Med en organisatorisk dimension i Figur 32 me-
nas att koordination kan betraktas i förhållande till olika ledder för en eller flera orga-
nisationer. Koordination i hierarkisk (vertikal) ledd kan ske med en räckvidd som hål-
ler sig inom organisationer (1) eller mellan organisationer (4). Dock skiljer sig det hie-
rarkiska förhållandet mellan organisationer från det interna. I relationer kan hierarkis-
ka förhållanden mellan två organisationer uppstå genom att en part är finansiellt star-
kare än en annan eller kan i rollen som kund exempelvis uppta en stor del av leveran-
törens produktion (se till exempel relationen mellan snickeriföretaget och måleriet 
samt mellan verkstadsföretaget och plastleverantören). Relationerna är då att betrakta 
som asymmetriska270 (se till vidare diskussion nedan). Det hierarkiska förhållandet 
mellan två parter i en affärsrelation kan utgöras av att en part riktar koordinerande 

                                              
269 Kombinering av resurser gäller också med partners i nätverk; se exempelvis Axelsson (1996a), Håkansson och Snehota 
(1995) samt Hägg och Johanson (1982), vilket kan kallas synkronisering av resurser och förmågor (Axelsson, 1996a). 
270 Vad som utgör en symmetrisk respektive en asymmetrisk relation dominerad av kund eller leverantör kan vara exempelvis 
ömsesidighet, intensitet, beroende och makt. Se vidare Johnsen och Ford (2000, s. 500 f.) samt Oliver (1990). 



Vyer av koordination och informationssystem 

387 

handlingar mot den andra parten271. Denna inter-organisatoriska dimension av koordi-
nation diskuteras vidare i avsnitt 16.3. 

 

Figur 32 Vy av koordination: organisatorisk räckvidd och dimensioner 

Koordination kan också ske i processledd (horisontellt inom och mellan organisatio-
ner). Exempel på detta i Figur 32 är mellan aktörer i olika enheter/funktioner inom 
organisationer (2), inom en och samma enhet (3), mellan aktörer i två organisationer 
(4). Det inter-organisatoriska förhållandet som visas i (4) kan likna en hierarki (se 
ovan) om det är en asymmetrisk relation eller finnas i en symmetrisk relation och där-
med likna ett mer dominansfritt förhållande, med hög grad av affärsmässig ömsesidig-
het. Innehållet i, och karaktären på de handlingar som utförs av aktörer inom relatio-
nen formar och formas av affärsrelationens karaktär. Upprepat utbyte och upprepad 
interaktion formar och formas av en relation (se Goldkuhl och Melin, 2001; Hägg och 
Johanson, 1982). Dessutom finns händelser utanför en specifik relation; i andra rela-
tioner eller utanför företagets domän (se till exempel Lundgren och Snehota, 1998). Se 
vidare avsnitt 16.3. 
De olika typerna av koordination över organisatoriska gränser kan relateras till exem-
pelvis Gummessons (1995) teser om den månghövdade kunden och leverantören, som 
innebär att interaktion sker mellan flera inblandade aktörer i en relation. Dessa aktörer 
kan ha olika roller i respektive organisation (vertikalt och horisontellt varierande) och 
utifrån dessa agera i organisationens namn (se Ahrne och Hedström, 1999 ovan). 
Vid en jämförelse mellan ovanstående räckvidd och dimensioner för koordination och 
Mintzbergs (1998) koordinationsmekanismer så behandlar de kategorier jag presente-
                                              
271 Detta visas i empirin i form av bland annat ”Inter-organisatorisk koordination – kärnföretag” (se avsnitt 10.13.1 och hand-
lingsexempel i 10.13.2 samt motsvarande avsnitt för verkstadsnätverket i avsnitten 14.11.1 och 14.11.2). 
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rar koordination inom organisationer i två ledder. Hos Mintzberg (ibid.) finns dock en 
fokusering av roller och dess förhållande till organisatoriska nivåer (strategisk, taktisk 
och operativ). Ovanstående resonemang innebär att koordination kan, men inte behö-
ver relateras (begränsas) till dessa förbestämda organisatoriska nivåer. Det kan istället 
vara mer fruktbart att tala om organisatoriska dimensioner och räckvidd för att katego-
risera koordination. Dimensioner och räckvidd ger dessutom utrymme för att placera 
en mängd olika värden på en skala som exemplifieras ovan. 
I och med att resonemanget ovan inkluderar organisatorisk räckvidd finns en möjlighet 
att blicka bortom en organisatorisk gräns; att se till relationer mellan företag och till 
nätverk (se vidare i avsnitt 16.3). 

Koordinationsmedel och roller 
Figur 33 visar hur en koordinerande aktör använder olika typer av medel för att koor-
dinera. Dessa typer av medel återfinns i studerad empiri och återfinns också hos exem-
pelvis March och Simon (1958) och Mintzberg (1998) benämnda 
koordinationsmekanismer (exempel på dessa är planer, regler och processer). Medlen 
bildar tillsammans med en koordinerad mänsklig aktörs tolkningar av dessa 
förutsättningar för utförande av handling. En sådan handling är koordinerad, såtillvida 
att den till olika grad avses överensstämma med mål från den koordinerande aktören, 
och syftar till att uppnå ett koordinerat resultat. Med ”avses” menas att intentionen inte 
sedan behöver överensstämma med ett faktiskt resultatet (vilket exempelvis påtalats i 
avsnitt 9.2.2).  

Figur 33 Vy av koordination: koordinationsmedel och roller 

Viktigt är att skapandet av koordinationsförutsättningar inte behöver initieras av den 
koordinerande aktören, utan lika gärna kan efterfrågas av en koordinerad aktör för att 
exempelvis reducera osäkerhet i en specifik arbets- och beslutssituation (se Figur 33). 
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Vem som koordinerar och koordineras är en förenkling så som det visas i Figur 33. 
Detta eftersom jag tidigare markerat att koordinering kan relateras till roller, som kan 
innehas av olika aktörer. Rollerna kan växla över tiden i organisationer (inom en och 
samma koordinationssituation), liksom aktörer som innehar dem (se avsnitt 15.6). 
Koordinationsteori enligt Mintzberg (1983, 1988) ger enligt mina studier uttryck för en 
alltför stereotyp uppfattning om vem eller vilka aktörer i olika roller som utövar en 
viss typ av koordination vid organisering. Tydliga exempel på detta är att ömsesidig 
anpassning antas ske mellan aktörer på en operativ nivå, direkt övervakning utövas av 
ledare, överordnade aktörer på operativ nivå, analytiker på taktisk nivå arbetar med 
koordination genom standardisering. Teorier kring koordination (ej ömsesidig anpass-
ning) utgår inte sällan från förhållandet att koordination utförs av ledare på en strate-
gisk, eller möjligen taktisk nivå (se till exempel Mintzberg, 1983, 1988 och Figur 5). 
Initiativen till koordinering uppfattar jag också är placerade på dessa organisatoriska 
nivåer (koordinationsmekanismen standardisering initieras av aktörer på taktisk nivå 
innan arbete på operativ nivå utförs, se Mintzberg, 1983). De empiriska studierna har 
här visat att dessa antaganden i teorin kan ifrågasättas. Ifrågasättandet kan innebära att 
även om ledare kan, och kanske ofta, initierar och utövar explicit koordination så be-
höver detta inte på förhand relateras till vissa roller. 
Koordinerande aktörer kan emellertid vara flera i en och samma koordinationssitua-
tion, vilket gör att en koordinerad aktör eller flera aktörer kan vara subjekt eller objekt 
för olika (mer eller mindre samtidiga och samstämmiga) koordinerande handlingar (se 
följande stycke). Koordinerande aktörer kan finnas i den egna organisationen i olika 
positioner och med olika roller eller i andra organisationer (till exempel kunder och 
leverantörer som i någon mening kan betraktas som medkoordinatörer272). Det sist-
nämnda problematiseras i Figur 37 i samband med diskussionen om samspelet mellan 
intra- och inter-organisatorisk koordination. 

Medel och subjekt/objekt för koordination 
Vad som är subjekt eller objekt för koordination kan variera enligt tidigare diskussion i 
avsnittet ”Handling och anpassning”; så också vad koordinationen innehåller och vilka 
uttryck den får. Figur 34 visar hur koordinerande handlingar kan använda olika typer 
av medel (utvecklade i Figur 33) för att riktas mot, och påverka olika subjekt eller ob-
jekt som är föremål för koordination. De föremål för koordination som återfinns i 
Figur 34 är en del i att koordinera en aktör för att åstadkomma ett koordinerat resultat. 
En artefakt kan, samtidigt som den är föremål för koordination, vara en typ av medel 
för att koordinera mänskliga aktörers handlingar. Artefakten kan också nyttjas för att 
stärka organisatoriska strukturer och processer genom att exempelvis påverka den se-
kvens i vilken olika arbetsmoment (handlingar) skall utföras273. IT-system som arte-
fakt har inte sällan denna roll i organisationer, vilket framkommer i denna studie. Ex-
empel på system är CAD-system hos snickeriföretaget och hos hustillverkaren samt 
affärssystem hos verkstadsföretaget. 

                                              
272 Jämför detta begrepp med ”medproducent” enligt Wikström, Lundkvist och Beckérus (1998). 
273 Vilka i sig kan ha olika beroenden till varandra enligt Thompson (1967, s. 73 ff.). Beroenden kan vara: delade, seriella 
eller ömsesidiga enligt författaren. 
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Figur 34 Vy av koordination: medel och subjekt/objekt för koordination 

Genom att använda kultur och normer samt färdigheter (bygger vidare på Mintzberg, 
1998 samt är identifierade i studerad empiri) som typ av medel för att koordinera ska-
pas förutsättningar för ett koordinerat handlande (se också Figur 33). Här väljer jag 
därmed att bygga vidare på Mintzbergs koordinationsmekanismer, trots negativ kritik 
riktad mot delar av författarens resonemang. Subjekten/objekten beskriver väl vad ko-
ordination kan riktas mot, men jag väljer att inte relatera dessa till specifika aktörer 
eller typer av organisationer som Mintzberg förespråkar. Koordinationsmekanismerna 
kan också bättre ordnas konceptuellt för att öka dess förståelse- och förklaringskraft. 
Koordinationsmedel som anges i Figur 34 påverkar aktörers handlingsutrymme. På-
verkan och styrning av aktörers handlingsutrymme (vidgning och begränsning) kan 
förstås diskuteras etiskt och moraliskt ur ett flertal perspektiv. Här konstaterar jag att 
så kan vara fallet; men utan att behandla det vidare. Att koordinera är en central aktivi-
tet vid företagande. Reglering av handlingsutrymme (en del av och ett resultat av ko-
ordination) likaså, för att nå gemensamma mål och öka organisationers överlevnads-
förmåga över tid. 
Med inspiration från Pennings och Woiceshyns (1987) diskussion om kontroll i orga-
nisationer (se avsnitt 4.2.2) väljer jag att använda två av deras kategorier: systemisk 
och interpersonell koordination för att sortera Mintzbergs koordinationsmekanismer: 
! Systemisk koordination. Här innefattas koordination som utövas genom teknik 

(till exempel implementerad i snickeriföretagets produktionssystem och IT-
system), sociala strukturer i organisationer (policies, processer, regler etc.) och 
företagskultur (artikulerade värderingar i exempelvis informationsblad). Koor-
dination sker här indirekt (till exempel åtskild i tid och/eller rum) och ej från 
person till person utan utövas till exempelvis via en artefakt. 

! Interpersonell koordination. Denna kategori är relaterad direkt till socialpsyko-
logiska processer såsom identifikation, förtroende och ömsesidig förståelse. 
Den värdegemenskap och tillit som återfinns i flera relationer inom exempelvis 
tränätverket (se avsnitt 10.5 eller avsnitt 10.6) kan räknas till denna kategori (se 
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också Gummesson, 1995 och Moss Kanter, 1994). Denna form av koordination 
kan ske direkt mellan individer och kan gälla det småprat jag tidigare diskuterat 
eller mer direkta order. Den har en direkt karaktär i form av tid och rum. Inter-
personell koordination behöver inte, jämför markering mot Mintzbergs (1983) 
ömsesidiga anpassning, vara enkel till sin karaktär utan kan innehålla subtila 
och implicita inslag. Det sistnämnda gör att denna typ av koordination, ur dessa 
avseenden, kan betraktas som komplex. 

Tabell 35 är ett förslag på sortering av Mintzbergs koordinationsmekanismer enligt 
ovanstående två kategorier. Jag väljer också att tillföra anpassning som indelnings-
grund. Syftet med kombineringen är att ge Mintzbergs mekanismer en ökad tydlighet 
vad gäller dess organisatoriska karaktär och skapa ett underlag för vidare diskussion 
om exempelvis IT-systemens roll vid koordination. 

Tabell 35 Olika typer av koordination 

Anpassning / karaktär Interpersonell Systemisk 
Symmetrisk Ömsesidig anpassning 

Standardisering (processer, färdigheter och normer) 
Standardisering 

Asymmetrisk Direkt övervakning 
Standardisering 

Direkt övervakning (exempelvis via IT-system) 
Standardisering 

 
Förflyttning av koordination från en interpersonell koordinationssituation till en sy-
stemisk får konsekvenser för den enskilda koordinationssituationen (på en instansni-
vå). Koordinationen förflyttas därmed till en typnivå och behöver utföras mera sällan 
(inte vid varje koordinationstillfälle som i fallet med instansnivå). Detta kan vara ett 
ekonomiskt motiv till att öka graden av systemisk koordination i företag och nätverk. 
Förflyttning från interpersonell till systemisk koordination kan ske med stöd av exem-
pelvis implementation av IT-system (se avsnitt 16.5). Andra medel kan vara kvalitets-
system och företagskultur (olika regler, program och procedurer, se Galbraith, 1973). 
Jag ser också att systemisk koordination borde kunna relateras till koordination riktad 
mot handlingsförutsättningar och resultat/effekter av handlingar. Interpersonell dylik 
torde kunna riktas mot handlingsförutsättningar, handling och resultat/effekter. 

Fördelning av koordinationshandlingar inom organisationer 
En typ av koordination är när koordinerande handlingar explicit syftar till att skapa 
förutsättningar för andra koordinerande handlingar; meta-koordination. Detta resone-
mang har framkommit ovan bland annat i diskussionen kring den koordinerande aktö-
ren och dennes förutsättningar. Förutsättningar kan vara i form av framtagning av po-
licies, företagskultur/-normer, kvalitetssystem, produktionslayout och IT-system. Des-
sa förutsättningar kan ha en systemisk karaktär (se också diskussion kring Figur 34). 
Meta-koordination torde i större utsträckning än annan koordination vara relaterad till 
strategiska nivåer och roller i företag (personer med en roll som innehåller koordina-
tion som primär uppgift). Samma dimensioner vad gäller koordination som handling 
av typen formell-informell, implicit-explicit, planerad-framväxande/spontan etc. är 
giltiga även för meta-koordination (se resonemang i anslutning till Figur 31). Ett ex-
empel på dimension är att jag ser fördelning av koordinationshandlingar som antingen 



Kapitel 16 

392 

planerade eller mer framväxande och spontana. Det finns planerad meta-koordination 
som utövas av ledare, vilket jag uppfattar att befintlig teori (Mintzberg, 1983, 1988) 
kring koordination i huvudsak fäster vikt vid. Det innebär en begränsning i diskussio-
ner om koordination. Viktigt torde vara att meta-koordination, likt koordination i all-
mänhet, kan vara framväxande och spontan. Däremot ser jag att dess systemiska 
karaktär gör att kraven på planering ökar. Att agera vid uppkommande tillfällen, eller 
att inte kunna bedöma konsekvenser av sitt handlande och dess förutsättningar för and-
ras koordination, torde vara naturliga inslag även vid meta-koordinerande handlingar. 

Sammanfattande vy av koordination 
I Figur 35 återfinns en vy av koordination som behandlar ett antal centrala kategorier. 
Denna vy är av sammanfattande karaktär och gör anspråk på att vara en helhetsbild av 
det som uttryckts i tidigare vyer. 

 

Figur 35 Vy av koordination: en sammanfattning 

Figur 35 är också en viss utveckling med avseende på roller enligt ovan. Samtliga ak-
törer kan ha flera roller. En koordinerande aktör (förutsättningar) kan vara samma per-
son som koordinerande och koordinerad aktör i nästa led av en koordinationssekvens 
(till exempel en studerad situation). Här också den interaktion som kan ske med arte-
fakter för att nå ett koordinerat resultat. Koordinerande och koordinerade handlingar 
skapar mönster i organisationen. Artefakter kan, som tidigare nämnts, ha en koordine-
rande verkan på handlingar som skall utföras. 
I Figur 35 använder jag Sjöstrands (1987, s. 86 ff., avsnitt 4.2) indelning av koordina-
tion i påverkan av handlingsförutsättningar, handling och resultat för att sortera resul-
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tat från tidigare vyer. I figuren återfinns centrala kategorier och relationer mellan dessa 
som diskuterats tidigare. 

16.3 Inter-organisatorisk koordination 
Följande avsnitt behandlar i huvudsak koordination i, och av affärsrelationer mellan 
organisationer; men berör också samspelet med intra-organisatorisk koordination. 
Koordination ur ett inter-organisatoriskt perspektiv bygger vidare på resultat som jag 
presenterat i avsnitt 16.2, vilket förklarar den volymmässiga skillnaden mellan ovan-
stående avsnitt och kommande avsnitt, se vidare nedan. Grundläggande begrepp såsom 
handling, förutsättningar och anpassning är exempelvis återkommande. 
I anslutning till diskussionen om Figur 32 ovan kring organisatorisk räckvidd och di-
mensioner har jag konstaterat en möjlighet att blicka bortom en organisatorisk gräns; 
att se till relationer mellan företag och till nätverk. Detta är inte särskilt tydligt i skriv-
ningar från Mintzberg (1998) samt March och Simon (1958) vid diskussioner om ko-
ordinationsmekanismer. Detta är ytterligare ett motiv till att studera inter-
organisatorisk koordination. I de sistnämnda författarnas identifiering av tre nödvändi-
ga aktiviteter för att koordinera arbete som utförs inom en organisation finns dock ett 
resonemang om hur organisationens omgivning (mer i allmänt hållna termer) påverkar 
valet av koordinationsmekanismer (se avsnitt 4.3 i den teoretiska referensramen). 

16.3.1 På vilket sätt sker koordination inom, och av, relationer? 
Att studera på vilket sätt koordination sker inom, och av, affärsrelationer mellan före-
tag är centralt i denna avhandling. Med koordination inom relationer menar jag att 
handlingar med en koordinerande verkan kan utföras inom ramen för en affärsrelation. 
Det är också möjligt att studera koordination av relationer. Detta kan beröra skapande, 
upprätthållande och utveckling av relationer (en eller flera). Handlingar ”inom” och 
”av” relationer kan vara en och samma eller beroende av varandra. Vad gäller avveck-
ling så har inte detta studerats explicit, utan kommenteras mer i de relationer (inom 
tränätverket, mellan återförsäljare av hus och hustillverkaren) där detta varit aktuellt. 
Analys av inter-organisatorisk koordination återfinns också i avsnitten 10.13 och 
14.11, vilka delvis sammanfattas nedan. Inter-organisatorisk koordination innehåller 
gemensamma delar som återfinns i vissa av de vyer jag presenterat ovan. Till exempel 
kan Figur 35 gälla en koordinationssituation som är inter-organisatorisk. Emellertid 
varierar förutsättningarna mellan de båda domänerna. I ett inter-organisatoriskt före-
tagssammanhang finns en marknad med som förutsättning. Detta visas i Figur 36 
bland annat genom efterfrågan, grundläggande förutsättningar och operativa hand-
lingsförutsättningar. Denna figur bygger också vidare på Figur 32 och det fall då räck-
vidden går över organisatoriska gränser. 
I Figur 36 är två samverkande organisationer i förgrunden. Figuren visar att aktörer i 
en organisation (i detta fall i rollen som kund) koordinerar en annan organisation och 
aktör (i rollen som leverantör) inom ramen för en affärsrelation med bindningar, kopp-
lingar och länkar (se avsnitt 5.4.2). Mellan dessa handlingar finns kopplingar (hand-
lingsrelationer). Inom relationen finns också kopplingar mellan aktörernas olika roller 
(se Goldkuhl och Röstlinger, 1999). Detta är något av en ögonblicksbild för samver-
kan. En koordinerande handling utförd av en aktör i en organisation kan i en komman-
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de episod274 (se till exempel Grönroos, 2000; Holmlund, 1997) av en affärsrelation 
bytas till ett omvänt förhållande. Den påverkan från kundföretaget som visas är ofta 
förenad med anpassning; men påverkan är dominerande i aktuell vy. Utbytet över ti-
den koordinerar aktiviteterna och resurserna som kontrolleras av en aktör med aktivite-
terna och resurserna som kontrolleras av en annan aktör enligt Johanson och Mattsson 
(1994, s. 323), vilket också framkommer i de empiriska studierna. 

 

Figur 36 Vy av koordination: ett inter-organisatoriskt sammanhang 

Påverkan av olika slag kan ske både för att stärka bindningen (se till exempel Elg och 
Johansson, 1992; Håkansson och Snehota, 1995) till leverantören (till exempel bind-
ningar i form av ramavtal mellan företag i de båda nätverken) eller för att om möjligt 
kunna försvaga den, eller till och med kunna avsluta den (ha flera leverantörer av 
samma produkt). Viljan att ingå i och önska utöva påverkan i en affärsrelation är bero-
ende av exempelvis den ömsesidighet, symmetri eller asymmetri som är aktuell mellan 
parterna (se Oliver, 1990). För att koordinera (påverka och anpassa) används kommu-
nikation. I kommunikation kan olika hjälpmedel och media användas; samtal (muntlig 
kommunikation), skrift, IT-system etc. 
Den påverkan som kunden utövar gentemot en viss leverantör påverkar handlings- och 
koordinationsutrymmet för kunden gentemot sina andra leverantörer. Att investera och 
binda resurser i en relation påverkar möjligheten att upprätthålla och utveckla andra 
relationer (se till exempel Easton, 1992, s. 25; Johanson och Mattson, 1994). Detta är 
ett viktigt ställningstagande såväl vid studier av koordination och utövandet av det-
                                              
274 Episod är synonymt med koordinationsituation då en tidsavgränsning görs. 
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samma inom affärsrelationer. Ställningstagandet innebär en hänsyn till nätverk även 
vid studier av företag och dyader var för sig. Studerad empiri visar detta tydligt, till 
exempel i relationerna mellan sågverket och snickeriföretaget (avsnitt 10.3) samt mel-
lan plastleverantören och verkstadsföretaget (avsnitt 14.2). 
I Figur 36 visas en organisation som är föremål (objekt/subjekt275) för koordination. 
Likt koordination inom företag är det möjligt för en extern part att påverka en partners 
användning av IT-system, struktur/process, normer/värderingar och handlingsförmåga 
(se avsnitt 10.13 och 14.11). Leverantörens ”svar” på detta kan vara anpassande eller 
påverkande utifrån vilket beroendeförhållande och vilken symmetri som gäller i aktu-
ell relation. Det är också möjligt, baserat på tidigare presenterade empiriska studier, att 
se föremålen för koordination i detta inter-organisatoriska sammanhang (en eller flera 
relationer) som: 
! Pris och värde för den produkt (vara eller tjänst) som utbytet gäller, 
! den förmåga som leverantören kan etablera, en ny förmåga inom ramen för le-

verantörens nuvarande verksamhet samt 
! ökad volym av produkter som tidigare levererats eller utveckling (förändring) 

av befintliga produkter. 
Det finns också exempel från studerad empiri där kunden: 
! Koordinerar förutsättningar för handling, 
! direkt koordinerar (påverkar) leverantörens genomförande av handlingar på 

operativ nivå (till exempel i produktion) och i förekommande fall också 
! uppföljning av utförda handlingar276. 

För att etablera en ny affärsrelation kan också en potentiell kund påverka leverantörens 
grundläggande förutsättningar (se Figur 36). Etableringen av dessa förutsättningar kan 
vara ett krav för att relationen (med dess unika kombination av resurser, tillgång och 
efterfrågan) skall komma till stånd. Detta tillsammans med tidigare sociala relationer 
mellan aktörer, till exempel tidigare kännedom om varandra genom att vara bosatta i 
samma samhälle och medlemmar i den lokala idrottsföreningen bidrar till ett förtroen-
de som underlättar etablering av verksamhet277. Sådana nät av interpersonella kontak-
ter, närhet och förtroende/risktagande (jämför med Gummesson, 1995 och Moss Kan-
ter, 1994) påverkar sannolikt den koordination som äger rum inom aktuell affärsrela-
tion och den attityd som finns till att vara exempelvis en god samarbetspartner. 
I fallet med verkstadsnätverket finns också en koordinerande handling uttryckt i att 
kunden tillhandahåller en kritisk artefakt för tillverkning (gjutningsverktyg/form). Det-
ta tillhandahållande tolkar jag som ett sätt att vidga sitt koordinationsutrymme som 
kund och åtminstone skapa sig ett hypotetiskt handlingsutrymme. Verkstadsföretaget 
använder sig också medvetet av företagskultur och värderingar för att skapa och upp-

                                              
275 Genom att ange ”subjekt/objekt” parallellt vill jag visa att en aktör eller artefakt både kan vara mer passiv och aktiv, trots 
att detta kan vara åtskilt exempelvis relaterat till en viss uppsättning handlingar eller en koordinationssituation. 
276 Även denna empiriska iakttagelse överensstämmer med tidigare diskussion om handlingsförutsättningar, handlingar och 
resultat/effekter av utförda handlingar (se Figur 35). 
277 Se empiri från tränätverket och relationen mellan snickeriföretag och snickerimontör (avsnitt 10.6). 
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rätthålla en positiv bild av företaget som ett led i att koordinera partners, vilket är en 
koordinationsmekanism enligt Mintzberg (1998) samt diskuteras av Thompson (1967). 
Kunder kan påverka valet av aktörer att kommunicera med hos en levererantörer; detta 
för att erhålla den kunskap de söker eller de effekter som eftersträvas. Med detta age-
rande påverkar kunderna leverantörernas interna koordinationsprinciper och koordina-
tionsmönster. Flera olika exempel från empirin styrker detta: huskunder går förbi eta-
blerade strukturer för att låta VD hos hustillverkaren agera, snickeriföretaget påverkar 
direkt virkessortering i sågverket, studerade kunder i verkstadsnätverket diskuterar 
tekniska lösningar direkt med tekniker (konstruktörer) istället för med säljare. Kunder 
nyttjar därmed också aktörers specifika kunskap om verksamhet respektive produkter. 
Denna diskussion visar på utmaningar i samspelet mellan koordination i företag och 
nätverk, se vidare diskussion nedan. 
Enligt vad jag påtalade i avsnitt 15.6 kan IMP:s interaktionsmodell och den affärsge-
neriska modellen ha en viktig roll som ramverk för att analysera utbyte, handlingar 
(kommunikativa handlingar) i affärsrelationer samt dess miljö/kontext. Detta som ett 
underlag för att också fästa särskild uppmärksamhet på koordination. 

Fördelning av koordinationshandlingar mellan organisationer 
Fördelning av koordinationshandlingar mellan organisationer kan ses som meta-
koordination som diskuterades ovan, men i ett inter-organisatoriskt sammanhang. I 
likhet med intern meta-koordination finns relationen mellan aktörer med olika positio-
ner, makt och status (positioner relativt andra aktörer i nätverk, se till exempel Elg och 
Johansson, 1992). Beroende på bland annat detta kan initiativ till inter-organisatorisk 
meta-koordination vara mer eller mindre symmetriskt eller asymmetriskt fördelade. 
Fördelningen av meta-koordinerande handlingar kan också vara mer framväxande i 
relationer baserat på historia, långvariga utbyten och ofta symmetriska relationer. Det-
ta är en naturlig tolkning utifrån uppsalaskolans nätverksansats (till exempel enligt 
Håkansson och Snehota, 1995), även om senare litteratur diskuterar ledarföretag, bland 
annat i samband med inköp (Gadde och Håkansson, 2001). En syn på fördelningen av 
meta-koordinerande handlingar i relationer i form av mer explicita, designade av en 
regissör (ett ledarföretag) torde å andra sidan vara en rimlig tolkning utifrån imaginära 
organisationer som perspektiv (till exempel enligt Hedberg et al., 1994)278. 

Fördelning av koordinationshandlingar skapar dynamik i nätverk 
I studerad empiri finns exempel där koordination och meta-koordination förflyttas från 
vissa aktörer till andra i nätverken. I båda dessa fall uppfattar jag det som att två starka 
företag utifrån en egen önskan att inte vilja koordinera vissa handlingar i delar av ett 
nätverk väljer att låta partners göra detta. Detta är att se som en vidareföring279 av int-
ra- och inter-organisatorisk koordination (eventuellt tillsammans med andra aktiviteter 
och resurser) till utvalda partners. Exempel är i de fall då snickeriföretaget för vidare 
koordination till sågverket, snickerimontören och till måleriet samt när verkstadsföre-
taget för vidare koordination till logistikföretaget och bearbetningsföretaget. För att 

                                              
278 Se också tidigare komparativ teoretisk analys av imaginära organisationer och nätverksansatsen i teoriavsnitt 5.5.2. 
279 Lind (2001, s. 207 f.) använder också begreppet vidareföring i samband med diskussioner om att ge och ta uppdrag mellan 
parter i samverkan. 
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exemplifiera ytterligare kan nämnas att det i sistnämnda fallet handlar om att bearbet-
ningsföretaget koordinerar andra underleverantörer. I båda dessa fall av vidareförd 
koordination är det tydligt att ledarföretagen inte vill överföra all koordination utan 
gärna bibehålla viss kontroll över exempelvis priser och val av produkter. I båda dessa 
fall handlar det om vidareföring av koordination inom ramen för etablerade 
affärsrelationer. Huruvida detta är möjligt att göra inom ramen för mindre etablerade 
relationer återfinns inte i empirin utan är en öppen fråga. Vidareföringen kan ske av 
olika skäl. Jag uppfattar att det finns en strävan från aktuella kärnföretag att nå en 
förutsägbarhet och stabilitet inom ramen för en egen organisation och låta partners 
absorbera ovisshet (jämför exempelvis med Oliver, 1990). 
Den dynamik som identifierats både i tränätverket och i verkstadsnätverket äger ofta 
rum inom ramen för långvariga och långsiktiga relationer, vilket också påtalas av 
Lundgren och Snehota (1998). Att långvariga och långsiktiga relationer till och med 
kan vara en förutsättning för förändring (genom en ömsesidig kunskap om varandras 
verksamheter genom exempelvis en gemensam historia och sociala bindningar) beto-
nas också av bland annat Easton (1992) samt Gadde och Håkansson (1992). Det är 
svårt att bedöma huruvida långsiktigheten i relationerna är den enda förekommande 
orsaken till varför förändringar äger rum i studerade relationer och nätverk; men onek-
ligen har de i relationerna mellan exempelvis snickeriföretaget och sågverket samt 
mellan verkstadsföretaget och bearbetningsföretaget haft en viktig betydelse för de 
förändringar som genomförts. Förändringarna berör, med utgångspunkt i tränätverket, 
såväl aktivitetsmönster (till exempel vem som utför viss förädling av produkter över 
tiden) som resurskonstellationer (till exempel den kompetens och de resurser som 
krävs för att förädla produkter). Precis som betonats i analysen av de båda nätverken 
kan förändringarna vara ett resultat av en blandning mellan anpassning och påverkan 
av aktörerna och en gemensam effektivitetssträvan (Oliver, 1990). 

16.4 Samspelet: koordination i företag och nätverk 
Samspelet mellan intra- och inter-organisatorisk koordination kan ses som ett ömsesi-
digt beroende. Koordination i de olika organisatoriska domänerna står i ett dialektiskt 
förhållande till varandra. Inom ramen för nätverk nedan diskuterar jag både enskilda 
relationer som utgör nätverket och relationerna mer samlat. Uppfattningen om vad som 
är internt och externt (företags gränser) kan utmanas genom att anlägga perspektiv som 
imaginära organisationer, vilket återfinns i 16.4.2 nedan. 

16.4.1 Utmaningar i samspelet 
Koordination av verksamhet sker utifrån olika grunder och ideal (förutsättningar) som 
jag presenterat ovan. Det är flera aktörer, och grupper av aktörer, som koordinerar 
verksamhet genom utförandet av handlingar (primärt eller sekundärt koordinerande). 
Dessa aktörer har olika eller delvis olika förutsättningar för koordination, baserat på 
exempelvis personlig uppfattning, tillgänglig information, IT-system, position och roll 
i organisationen. Om den koordinerande aktören har ett i huvudsak internt verksam-
hetsfokus eller samverkar med kunder och/eller leverantörer kan detta ha betydelse för 
vilken koordinering som utövas, vilken typ av medel som väljs och vilka mål. 
I samspelet mellan intra- och inter-organisatorisk koordination finns också en variation 
mellan företagen som studien innefattat med avseende på hur mycket externa aktörer 
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tillåts påverka och koordinera intern verksamhet. Som visas av de handlingsexempel 
som lyfts fram i samband med inter-organisatorisk koordination finns exempel på hur 
kunder tillåts koordinera handlingar i organisationen på exempelvis både strategisk 
och operativ nivå. Att låta denna koordination äga rum kan vara en del i företagets 
strategi av att vara följsam mot kunder på en avsättningsmarknad och deras krav. Tyd-
liga exempel på detta i studerad empiri är sågverket, snickerimontören, måleriet och 
hustillverkaren som är synnerligen responsiva gentemot kunder och har en hög grad av 
anpassning av både process och produkt. Liknande situation finns också vad gäller 
svarvföretaget och plastleverantören från verkstadsnätverket. Strategin att vara följsam 
(anpassa sig) kan vara mer eller mindre önskad (reaktiv eller proaktiv) ur företagets 
perspektiv (en trängd situation på en marknad eller snarare ett val för att åstadkomma 
ett unikt erbjudande). Scott (1998, s. 237) benämner detta mikrokoordination. Jag väl-
jer att inte använda detta begrepp, men författarens utsagor kring att denna typ av ko-
ordination skulle innehålla en hög grad av koordination från externa aktörer och att 
kunder och klienter går från rollen att vara objekt till att bli subjekt (se avsnitt 4.4.1) är 
också en viktig tolkning utifrån föreliggande empiri. En viktig markering görs också 
av Ahrne (1999, s. 39) som hävdar att en organisation som anpassar sig för mycket till 
sin omgivning riskerar att få problem med koordination och sammanhållning. Detta 
överensstämmer väl med empiriska iakttagelser i föreliggande arbete och med Thomp-
sons (1967) resonemang280 som jag baserar mig på nedan. 
Koordinerande handlingar kan utföras av aktörer både inom en egen organisation och 
riktade mot andra organisationer (till exempel kunder eller leverantörer), vilket jag 
diskuterat tidigare. Ett exempel där både intra- och inter-organisatoriskt koordinerande 
handlingar (aktörens organisatoriska hemvist varierar) samtidigt påverkar en aktör är i 
sågverkets sortering av sågade brädor. Här finns den egna företagsledningen som öns-
kar ett gott utbyte vid sortering och gärna klassificerar brädor högt och utför koordine-
rande handlingar för att nå detta (genom etablering av regler och normer för sortering). 
Å andra sidan finns från snickeriföretaget en inköpare som med jämna mellanrum be-
söker produktionen och direkt påverkar281 på vilka grunder sorteringen sker. Genom 
denna externa koordinators påtagliga närvaro (och räckvidd för koordination) påverkas 
därmed den interna verksamheten. De olika logikerna som kommer till uttryck i dessa 
handlingar ger upphov till en konkurrens i koordinationssituationen som den koordine-
rade aktören måste hantera (se Figur 37). På kort sikt väljer aktören i detta exempel att 
följa den utifrån genererade koordinationshandlingen (från kunden). Därefter återgår 
sorteringen över tiden ofta till den ”normala”, interna normen (ibland efter att VD på-
talat skillnader i utfall och därmed koordinerat internt). I en senare sekvens av affärsre-
lationen när extern koordination åter blir tydlig förändras åter normen. 

                                              
280 Kring ett samtidigt sökande efter flexibilitet och säkerhet (tillförlitlighet) i handling. Se också Gadde och Håkanssons 
(1992) resonemang om ett ömsesidigt beroende mellan förändring och stabilitet, där det förstnämnda är en förutsättning för 
det sistnämnda (avsnitt 5.4.4). 
281 Jämför med direkt övervakning inom organisationer/hierarkier (se Mintzberg, 1983). 
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Figur 37 Vy av koordination: konkurrerande, koordinerande handlingar 

Thompson (1967, s. 88) diskuterar dessa fenomen i termer av att organisationer är in-
bäddade i större handlingssystem och att organisationer är beroende av andra organisa-
tioner (som inte lyder under samma auktoritära bestämning av vilket handlande som är 
tillåtet). Dessa enheter är därmed inte enbart koordinerade av interna aktörer, utan ock-
så av externa. Detta överensstämmer väl med egna tolkningar av studerad empiri, vil-
ket nämnts ovan. Thompson (1967) anser särskilt att utåtriktade enheter skulle vara 
föremål för denna konkurrerande koordinationssituation282. Denna konkurrens mellan 
koordinationshandlingar kan också ses som ett möte mellan olika relationer, mellan 
aktörer i olika roller; marknadsrelationer och auktoritets-/hierarkiska relationer möts 
(se till exempel Goldkuhl och Röstlinger, 1999). Att över huvudtaget identifiera och 
erkänna att denna konkurrens existerar är en konsekvens av att se organisationer som 
öppna283, vilka påverkar och påverkas av andra parter i nätverk (se exempelvis Hägg 
och Johanson, 1982). Osäkerhet och omvärldsberoende blir då naturliga delar av orga-
nisering (se till exempel Thompson, 1967) och kombinationer av resurser och aktivite-
ter med andra aktörer i nätverk likaså (se exempelvis Lundgren och Snehota, 1998). 
Osäkerheten är påtaglig hos aktörer i studerade företag, liksom omvärldsberoende och 
sökande efter gynnsamma kombinationer av resurser och aktiviteter. Detta sker mer 
aktivt från vissa aktörer i respektive nätverk, exempelvis snickeriföretaget och verk-
stadsföretaget; mindre aktivt av till exempel sågverksföretaget. 

                                              
282 Utifrån Thompsons (1967) resonemang kan man emellertid fundera över lämpligheten i att en organisatorisk enhet såsom 
sorteringsenheten i sågverket skall vara föremål för denna externa koordinationskraft. För att upprätthålla en organisatorisk 
rationalitet hävdar författaren att organisationer bör skydda sin tekniska kärna (ge stabilitet) genom att omge den med in- och 
outputenheter som kan absorbera impulser från omvärlden. Detta är möjligen unikt för varuproducerande företag. I tjänste-
producerande företag är kanske behovet inte lika viktigt med tanke på att kunden mer aktivt kan delta i produktionen. 
283 Vilket stämmer väl överens med den organisationsteoretiska skola som ser organisationer som öppna system (se Scott, 
1998 och avsnitt 5.2.3). Detta stämmer också överens med mitt eget perspektiv på organisationer. 
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I Figur 38 visas en koordinationsituation där en koordinerad aktör är föremål för koor-
dinerande handlingar från aktörer i den egna organisationen (Z; exempelvis hierarkiskt 
överordnade och en aktör i samma organisatoriska process) och från externa aktörer 
(kallade organisation X och Y). Externa aktörer kan vara såväl kunder som leverantö-
rer eller andra intressenter. Koordinationsutrymmet påverkas också av andra förutsätt-
ningar i organisationer; ett exempel är IT-system (se Figur 38). När koordination har 
flera källor kan detta benämnas multikoordination. Dessa källor kan ge uttryck för oli-
ka mål, vilket gör att en konkurrens kan uppstå enligt resonemanget ovan. Aktören 
som är föremål för flera koordinerande handlingar kan behöva prioritera mellan olika 
mål för att utföra en koordinerad handling och nå ett ändamålsenligt resultat. 

 

Figur 38 Vy av koordination: multikoordination, exempel på källor 

Att identifiera förekomsten av multikoordination (flera koordinerande förutsättningar) 
innebär också en ytterligare problematisering av situationer jämfört med exempelvis 
enklare tvårollsmodeller284 (där kund och utförare inte sällan är de enda aktörerna), se 
till exempel Action Workflow Loop (Flores och Dunham, 1990 i avsnitt 5.6.1). Emel-
lertid finns en risk även i interaktionsmodeller (såsom IMP:s interaktionsmodell och 
den affärsgeneriska modellen i kapitel 5) att intern verksamhet hamnar i bakgrunden 
när en dyad sätts i förgrunden. Samma risk gäller förhållandet till andra relationer i ett 
nätverk, där begränsnings- och hanteringsproblem kan vara tydliga (se avsnitt 5.4.2). 
Min ambition med att föra diskussionen ovan om samspelet mellan intra- och inter-
organisatorisk koordination (i specifika relationer och i nätverk) är att fästa uppmärk-
samheten på dessa utmaningar. 

                                              
284 Se också Goldkuhl och Röstlingers (1999) kritik mot tvårollsmodeller. 
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16.4.2 Koordination i imaginära organisationer 
Utifrån perspektivet imaginära organisationer (Hedberg et al, 1994) och koordination 
blir delningen mellan vad som är intra- och inter-organisatoriska gränser och koordina-
tion komplicerad. Organisationens gränser behöver inte längre vara synonyma med 
juridiska gränser, utan kan snarare motsvara imaginatörens förmåga och vilja att sätta 
gränser. Potentiell målgrupp att anpassa sig till och påverka vid koordination övergår 
också från att vara anställda till att vara engagerade i en imaginär organisation (Hed-
berg et al., 1994). Imaginära organisationer som perspektiv innebär därmed att man 
inbegriper andra företag i sin handlingsmiljö (se Thompson, 1967, s. 42) som är eller 
kan bli relevanta för målformulering och måluppfyllelse. Ett exempel kan vara när ak-
tören i organisation X inbegriper Z i sin handlingsmiljö (se Figur 38). 
Likt koordination så som det beskrivs ovan krävs resurser för att utöva koordinerande 
och koordinerade handlingar. Detta i syfte att skapa förutsättningar för att stödja hand-
lingar (till exempel användningen av IT-system) eller följa upp utfallet av handlingar. 
Att koordinera partnerföretag för att kunna erbjuda sin kundbas ett attraktivt erbjudan-
de är resurskrävande – det ställer höga krav på ledarföretaget och dess förmåga att ko-
ordinera. Detta är tydligt identifierat i de två mest markanta ledarföretagen i studerad 
empiri: snickeriföretaget och verkstadsföretaget. Dessa två företag påvisar en påtaglig 
likhet med flera av de egenskaper Hedberg et al. (1994) betonar som karaktäristiska 
för en imaginär organisation: starka imaginatörer285 finns samt kultur/värderingar är 
viktiga typer av medel för koordination (om än i olika form; från att ”plantera idéer i 
huvudet på folk” som en delägare i snickeriföretaget uttrycker det, till att arbeta med-
vetet med explicit utformade budskap i form av verkstadsföretagets kultur i årsredo-
visningen, företagets hemsida på Internet och informationsmaterial). 
Vidare finns centrala aktörer och tillhörande resurser utanför den egna juridiska enhe-
ten och en koncentration på sin kärnkompetens, delning av infrastrukturer (exempelvis 
fabrikslokaler i relationen mellan snickeriföretaget och måleriet samt IT-system för 
verkstadsföretaget och logistikföretaget). Sammantaget bedömer jag dock användning-
en av IT-system för koordination inom imaginära organisationer i de empiriska fallen 
som låg. 
Maravelias (2001) hävdar att olika villkor för koordinering gäller i företag och i nät-
verk. Författaren benämner koordination i nätverk för indirekt styrning. Denna indirek-
ta styrning handlar om att ledare påverkar vad som skall utföras på ett mer subtilt sätt 
än inom traditionella hierarkier, genom en påverkan på aktörers attityder och värde-
ringar286. I de organisationer och relationer i nätverk jag studerat förefaller den enligt 
Maravelias (2001) traditionella koordinationslogiken leva vidare inom företagens juri-
diska enheter och samtidigt finnas parallellt med en mer subtil (till exempel koordina-
tion genom kultur och värderingar) dylik inom juridiska enheter, mellan företag, i en 
imaginär organisation och i ett nätverk. 

                                              
285 Se Hedberg et al. (1994, s. 171) och de ledningsroller som behandlas där. Rollerna som arkitekt, regissör och förväntans-
byggare har identifierats i både snickeriföretaget och verkstadsföretaget. Företagen kan också i någon mening ses som fram-
gångsrika och starka enligt vad Elg och Johansson (1992, s. 62) beskriver som de aktörer som har en kontroll av resurser 
både direkt (inom eget företag) och indirekt (via relationer till andra). 
286 Jämför detta med Mintzbergs (1998) koordinationsmekanismer om kultur och värderingar samt Larssons (1990) kritik mot 
traditionell teori om koordination (avsnitt 4.8). 
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16.5 Informationssystems roll vid koordination 
Vid ett flertal tillfällen tidigare har jag betonat vikten av att förstå underliggande koor-
dinationslogik och principer (samt dess uttryck i koordinationsmönster) vid anskaff-
ning, anpassning, utveckling och implementation av IT-system. IT-system kan ses som 
en administrativ resurs som påverkar allokering av resurser, auktoritet och koordina-
tion (Orlikowski, 1991). IT-system kan också ha en funktion som teknisk bindning och 
resurskoppling i affärsrelationer (Håkansson och Snehota, 1995). IT-system kan också 
ses som exempel på en resursinvestering för att underlätta fortsatt utbyte (Elg och Jo-
hansson, 1992). Informationssystemens roll har diskuterats på ett flertal ställen tidigare 
inom ramen för föreliggande avhandling och aktuellt kapitel (till exempel i rollen som 
handlingsminne). Informationssystem behandlas vidare nedan, tillsammans med 
kommunikation och information samt det stöd och det hinder som informationssystem 
kan utgöra i intra- och inter-organisatorisk koordination. 

Kommunikation och information 
Kommunikation är en central del i koordination, vilket diskuterats tidigare. Den vy 
som presenteras i Figur 39 innehåller en fördjupning av kommunikationen och infor-
mationens roll vid koordination. Jag vill åter påtala att kommunikation ses som hand-
ling; inte som ren informationsöverföring287 i detta sammanhang. Även i denna figur 
finns grunduppsättningen med en koordinerande och en koordinerad aktör. Viktigt att 
påpeka är att dessa roller kan vara statiska eller skifta med olika hög frekvens288 (till 
och med inom en och samma koordinationssituation; i till exempel en dialog). An-
passning och initiativ har diskuterats ovan och lämnas därför okommenterade här. Den 
logik som kommer till uttryck i kommunikation för koordination och dess mönster 
kan, vilket också tidigare nämnts, vara subjektiv eller intersubjektiv, tydlig eller mind-
re tydlig. Vid koordination och kommunikation används också olika typer av referens-
punkter för att etablera, åtminstone delvis, intersubjektiv förståelse för det omtalade. 
Dessa referenspunkter kan också likt logiken ovan vara mer eller mindre tydliga för de 
aktörer som finns i en koordinationssituation, bland annat beroende på tyst kunskap 
(särskilt dess uppkomst och funktion; se Rolf, 1995, s. 27 ff.). Förståelsen för refe-
renspunkterna kan också variera för en utomstående289 betraktare, bland annat med 
hänsyn till hur insatt denne är i ett lokalt verksamhetsspråk290 (se Goldkuhl och Lyyti-
nen, 1982). Ett språk som kan variera såväl inom som mellan organisationer. 
Kommunikation om andra handlingar (såväl av koordinerande som av koordinerad 
karaktär samt utförda eller planerade) är viktigt för etablering av gemensam förståelse 
i en aktuell koordinationssituation. Således kan dessa andra handlingar och dess sam-
manhang ha funktionen av att vara referenspunkter enligt ovan. Handlingar som utförts 
vid tidigare tillfällen utgör en viktig bas bland annat i aktörernas förväntningar och 
anpassningar och är en del i det som tidigare kallats förutsättningar för koordination. 

                                              
287 Se exempelvis: Austin (1962), Goldkuhl och Melin (2001), Searle (1969) samt Winograd och Flores (1986). 
288 Tyvärr är det svårt att visa denna förekommande dynamik i figurerna. 
289 Utomstående i förhållande till den studerade koordinationssituationen. 
290 Se till exempel den referenspunkt i form av ”älgjakten” som används inom sågverket i tränätverket (avsnitt 8.1.2). 
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Figur 39 Vy av koordination: kommunikation och information 

Kommunikation och koordination kan relateras till talaktsteori (enligt Austin, 1962; 
Searle, 1969) vilket nämnts tidigare. Koordinerande och koordinerade handlingar kan 
till exempel jämföras med olika talakter såsom de beskrivs av exempelvis av Searle 
(1969; 1979). Ur detta perspektiv, tillsammans med koordinationsmekanismer, kan 
några exempel på handlingar (och dess form) se ut som följer: 
! En handling för att utöva vad Mintzberg (1988) benämner direkt övervakning 

kan vara att en koordinerande aktör för att påverka en annan aktör försöker få 
lyssnaren att utföra en handling (till exempel att producera en snickeridetalj en-
ligt en specifikation). Detta kallas direktiv (directive) av Searle (ibid.). 

! Vad Searle (ibid.) benämner försäkring (assertive) kan vara en del i att gå i god 
för att något förhåller sig på ett visst sätt (till exempel yttrandet från produk-
tionspersonal till säljare att trähuset är klart för leverans vid en angiven tid-
punkt) och en naturlig del i det Weiseth (1993) med flera benämner som en 
återmatande del (feedback) vid koordination. 

! En dialog med innehållet att en koordinerad aktör lovar att utföra en framtida 
handling (åtagande) i linje med en koordinerande aktörs intention (kallas com-
missive av Searle) kan ses som en möjlig del tillsammans med flera olika typer 
av koordinationsmekanismer; till exempel ömsesidig anpassning eller direkt 
övervakning beroende på ”villkoren” för löftet. 

Yttranden är också möjliga att klassificera i direkta och indirekta talakter (Searle, 
1969). Med denna indelning är det möjligt att studera koordination. Direkta koordine-
rande handlingar uttrycker kärnan i den koordinerande aktörens intention och är rimli-
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gen att betrakta som ”rak kommunikation” med andra aktörer. Indirekta koordinerande 
handlingar vädjar mer till aktörernas förförståelse, tolkningsförmåga, tysta kunskap 
och intuition. Direkta talakter kan jämföras med explicita koordinationshandlingar och 
indirekta talhandlingar kan jämföras med implicita koordinationshandlingar (se Figur 
31). Kunskapen om vilken typ av kommunikativ handling som är aktuell, tillsammans 
med dess koordinerande karaktär förefaller vara viktig kunskap vid omsättning av des-
sa handlingar till IT-system. 
Det kommunikationssätt och media som väljs för att koordinera kan vara att framföra 
sitt budskap muntligen, skriftligen eller ta hjälp av en artefakt, till exempel ett infor-
mationssystem eller ett IT-system (som kan ha en varierande grad av formalisering). 
Två exempel presenteras nedan (se Figur 40 och Figur 41) för att illustrera bruket av 
IT-system vid koordination. 

 

 

Figur 40 Vy av koordination: användning av IT-system, ett exempel från tränätverket 

Exemplet i Figur 40 är baserat på studierna i tränätverket och visar användningen av 
ett CAD-system för formulering av regler vid utförandet av huskonstruktion samt till-
hörande utbildning för att standardisera konstruktörers (systemanvändares) färdigheter. 
Dessa koordinationsmedel (tagna i anspråk av hustillverkarens VD) påverkar använ-
dandet av artefakten vid konstruktion på flera sätt. IT-systemet ger både möjligheter 
och hinder vid utförandet av arbetsuppgifter, vilket tidigare beskrivits i avsnitt 8.1.7. 
Ett av de mål hustillverkarens VD önskar uppnå i och med användningen av CAD-
systemet och tillhörande utbildning är ett enhetligt arbetssätt bland konstruktörer. Ge-
nom ett koordinerat sätt att konstruera hus (standardisering av processen) är målet (av-
sikten från företagets ledning) att öka graden av standardisering i tillverkade hus. Det 
positiva bidraget visas i Figur 40. Genom detta önskar man erhålla stordriftsfördelar 
och en lägre konstruktions- och produktionskostnad. Om detta är förenligt med företa-
gets affärsidé och huskunders förväntningar är dock en öppen fråga. 

Koordinerande
handling/förutsättning

Koordinerande
handling/förutsättning

Koordinerat
konstruktionssätt

Koordinerat
konstruktionssätt

Nyttjar

Kan utföra

KoordinationsmedelKoordinationsmedel

Riktas till

Koordinerande aktör
VD, hustillverkare

Påverkar

Mål (enhetligt
arbetssätt)

Mål (enhetligt
arbetssätt)

Utförs för att
uppnå

Utförs för att
uppnå

Använda medel:
- standardisering av färdigheter
(utbildning i AutoCAD)
- formulering av regler
- IT-system (AutoCAD)

Koordinerad, interaktiv,
konstruktion

Koordinerad, interaktiv,
konstruktion

Bidragande till

Använder

Kan både stödja
och hindra

AutoCAD ADT

Koordinerade
konstruktörerStödjer

Utför



Vyer av koordination och informationssystem 

405 

Figur 41 innehåller ett exempel från verkstadsföretagets användning av affärssystemet 
Movex för att koordinera verksamhet. Den verksamhet som avses i Figur 41 är eko-
nomisk redovisning. Ledningens mål med systemet i detta avseende (och i just detta 
exempel – affärssystemet har fler användningsområden och fler mål relaterade till sig) 
är att nå ett enhetligt underlag för samlad, koncerngemensam, redovisning. Konkreta 
resultat kan vara månads- och kvartalsrapporter, balans- och resultaträkningar i kon-
cernens årsredovisningar. IT-systemet är här en typ av medel för att nå en koordinerad 
redovisning genom sin standardisering av processer/arbetssätt, implementerade regler 
etc. Genom en koordinerad redovisning önskar ledningen få bättre möjlighet till eko-
nomisk uppföljning (och jämförelse) för att kunna fatta beslut av bättre kvalitet. 

 

Figur 41 Vy av koordination: användning av IT-system, ett exempel från verkstadsnätverket 

Ovanstående två exempel kan ses som att IT-systemen bidrar till en förflyttning av 
koordination från en instansnivå till en typnivå (se tidigare resonemang). Förflyttning-
en innebär också en ökad relation till en systemisk dimension av koordination (se 
Tabell 35). En tes är att koordination på instansnivå minskar och ändrar karaktär när 
koordination förstärks på typnivå. Instansnivån kan innebära att varje gång en uppsätt-
ning koordinerande och koordinerade handlingar utförs sker en interpersonell kommu-
nikation. Om koordination på typnivå förstärks (av systemisk karaktär, genom produk-
tionssystem eller IT-system, policies, processer, regler, företagskultur) kan behovet av 
interpersonell kommunikation och koordination minska och istället bli ett komplement 
till den systemiska (vid olika typer av sammanbrott). Koordination går från att vara 
direkt till att bli indirekt (till exempel åtskild i tid och/eller rum). 
Standardisering av processer är ett exempel där IT-system stödjer standardisering på 
typnivå och är av systemisk karaktär. IT-systemen kan skapa ramar för handlingar och 
tillgängliga handlingsalternativ och exempelvis fördefiniera seriella beroenden (se till 
exempel Thompson, 1967). Viktigt är därmed att IT-system kan få rollen av att forma-
lisera handlingar för att reducera variationer, kontrollera och i någon mening stödja en 
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förutsägbarhet för handlingar. Detta är centralt vid organisatorisk koordination (jämför 
med Mintzberg, 1983; avsnitt 4.6). IT-system kan också rikta koordination mot hand-
lingsförutsättningar, handling och resultat/effekter (uppföljning etc.). 

16.5.1 Vikten av att förstå underliggande koordinationsprinciper 
Vid utveckling av IT-system, såväl för företagsinternt bruk som inom affärsrelationer, 
är det centralt att ha kunskap om mänskliga handlingar. Handlingar är organiserade för 
att nå verksamhetsmål inom ramen för företag såväl som affärsrelationer. I denna or-
ganisering är koordinering en viktig del, likväl som IT-system blivit det för de flesta 
organisationer och samarbete dem emellan. Den koordinationslogik, principer och ko-
ordinationsmönster som finns i organisationer och i relationer (samarbete i nätverk 
med bindningar, kopplingar och länkar mellan företag, se Håkansson och Snehota, 
1995) påverkar och påverkas av informationssystem och IT-system. IT-system har en 
potential för koordination som bör användas på ett ändamålsenligt sätt. För att kunna 
nyttja denna potential är koordinationskunskap gällande företag och nätverk central 
vid anskaffning, utveckling, anpassning och användning av IT-system. 
Omvänt gäller också att vara medveten om de koordinationsprinciper som kommer till 
uttryck i existerande och potentiella system. Ett IT-system som stödjer andra koordina-
tionsideal än de som önskas kan ha en kontraproduktiv effekt för verksamhet. Denna 
effekt kan också ha en negativ påverkan på företags agerande i affärsrelationer och de 
bindningar, kopplingar och länkar som dessa utgörs av. Å andra sidan kan också koor-
dinationsideal som finns i IT-system förbättra verksamhet om de är mer passande än 
befintliga (jämför Davenport, 2000). Kunskap om IT-system och dess typ av stöd och 
hinder vid koordination är centralt. Se avsnitt 16.5.2 nedan. 

16.5.2 Informationssystem som stöd eller hinder 
Nedan följer en diskussion om informationssystem som stöd eller hinder vid intra- och 
inter-organisatorisk koordination. 

Stöd och hinder i intra-organisatoriska sammanhang 
Enkla, icke IT-baserade, informationssystem används i hög utsträckning i företag inom 
tränätverket. Dessa är i flera avseenden effektiva stöd för koordination. I all sin enkel-
het är till exempel snickeriföretagets whiteboard för gemensam planering av produk-
tion svår att ersätta med ett bättre IT-system. Tavlan har hög tillgänglighet och synlig-
het genom sin placering och informationen är enkel att tolka och ändra/uppdatera. 
Sedan finns förstås också nackdelar med avseende på säkerhet och lätthet att ändra. 
Information som hanteras manuellt kan också vara svår att hålla strukturerad, samlad, 
samtidig och tillgänglig för distribuerade aktörer. Hustillverkarens mappsystem för att 
hantera samtliga dokument som finns tillhörande en husaffär är ett sådant exempel (se 
Figur 16) med en rik flora av dokument framtagna i olika system och applikationer och 
anteckningar (på ”gula lappar” eller till exempel ett telefax som använts i en dialog 
mellan hustillverkaren och en kund eller leverantör och kompletterats samt korrigerats 
med handanteckningar). Olika personer i verksamheten som använder och bidrar till 
mappen har också olika sätt att dokumentera sina handlingar; vissa noterar dem på ett 
papper i mappen, andra litar mer på sitt eget minne. Med dessa mappar finns uppenba-
ra problem med samtidig åtkomst, enhetlighet i struktur och ibland begriplighet. Detta 
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leder till att det finns utmaningar för organisationen att ”minnas” talhandlingar såsom 
förfrågningar, förhandling, överenskommelser, löften och åtaganden till kunder291 och 
leverantörer längs affärsprocesser (kring exempelvis order, förändringar i produktdefi-
nitioner). Att IT-system kan utgöra stöd för handlingar och lagra information om tidi-
gare handlingar är centralt också enligt teorin (se till exempel Carstensen, 1996; Wi-
nograd och Flores, 1986; Goldkuhl, 1996 och Ljungberg, 1996, 1997), även om stöd- 
och lagringsförmåga kan variera. IT-systems roll att fungera som minne för koordina-
tionshandlingar torde också vara central. 
Många IT-system har åtminstone från början varit utformade för att stödja människors 
enskilda arbete (se till exempel Verrijn-Stuart, 2001). I och med detta finns en tendens 
att underskatta den dimension som ett gemensamt arbete innebär (ett undantag är dock 
CSCW och workflow, se avsnitt 6.2.1). I studier av arbetssituationer är koordination 
av central betydelse (Winograd och Flores, 1986, s. 158). Gemensamt arbete kan utfö-
ras såväl inom som mellan organisationer. Vilket jag tidigare nämnt finns IT-system 
baserade på Winograd och Flores (ibid.) tankar. I beskrivningar av applikationer kalla-
de Action Works Coordinator (Action Technologies, 2001) betonar tillverkaren verk-
tygets fördelar i att stödja koordination av mänskliga aktörers beslut och handlingar 
över avdelningsgränser och företag. Förmågan att interagera med kunder i bland annat 
utveckling och leverans av varor och tjänster stöds också. Dessa funktioner bidrar ock-
så till att stärka kundrelationer och reducera tidsåtgång enligt samma källa (ibid.). Cen-
trala kommunikativa handlingar att stödja med IT kommer också till uttryck: 

Coordination requires knowledge workers to negotiate and make commitments to employees, cus-
tomers, suppliers, and then work together to fulfil on those promises. Action Works Coordinator 
offers a suite of applications that assist professionals in business coordination. (Action Technolo-
gies, 2001) 

IT-system kan också utgöra hinder för att utföra koordinerande och koordinerade 
handlingar på ett enkelt och effektivt sätt. Detta kan leda till suboptimering. Manuell 
bearbetning av data från olika, lågt integrerade, system är ett exempel; något som ock-
så betonas av Goodhue, Wybo och Kirsch (1992). Den låga integrationsgraden kan 
medföra manuell inmatning från ett system till ett annat för att göra data tillgänglig för 
personer som exempelvis önskar följa upp produktionsutfall i sin koordinering av 
framtida produktion. En låg integrationsgrad av system för att presentera data i en ko-
ordinationssituation missgynnar därmed förutsättningarna för framgångsrik koordina-
tion. Den låga integrationsgraden mellan olika system är ofta ett resultat av att system 
utvecklats för att stödja specifika funktioner i organisationer (se till exempel Keen, 
1991; Tapscott och Caston, 1993). 
IT-system för att kunna kontrollera olika typer av status (planering av produktion, pro-
dukters färdiggrad i produktion, orderinformation etc.) används delvis och efterfrågas 
ofta i de studerade företagen. Denna typ av kunskap förefaller central vid utförandet av 
koordinerande handlingar och kan ses som en återmatande information från tidigare 
utförda handlingar och deras relativa framgång. Detta kan bland annat jämföras med 
kunskapen om utförande eller fullföljande (i likhet med bekräftelser) i en process. 

                                              
291 Jämför med funktionalitet i Action Works Coordinator (Action Technologies, 2001), Denning och Medina-Mora (1995) 
samt Winograd och Flores (1986). 
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Jämför med den affärsgeneriska modellen (Goldkuhl, 1998) respektive Action Work-
flow Loop (Denning och Medina-Mora, 1995). 
Exempel på väl fungerande IT-system som ger goda underlag för koordination är såg-
verkets OLF-system (se avsnitt 8.1.2 och 8.1.7). I detta system finns olika typer av 
information samlad om exempelvis vilka produkter i färdigvarulager som är sålda, vil-
ket kan vara underlag för koordinering av råvaruinköp. Utifrån information från detta 
system kombinerat med kunskap förvärvad på annat sätt kan aktörer komma överens 
med kunder om leveranser som sedan driver material- och informationsprocesser i or-
ganisationen (jämför Denning och Medina-Mora, 1995, s. 55). 
I fallet med verkstadsföretaget fungerar affärssystemet Movex som ett viktigt stöd för 
koordination inom företaget. Movex stödjer koordinering, genom sin höga grad av in-
tegration (se till exempel Goodhue, Wybo och Kirsch, 1992) samt standardisering, och 
bidrar därigenom till standardisering av processer för att använda Mintzbergs (1998) 
terminologi. Emellertid finns en viss oro för att denna standardisering skall hämma 
den kreativitet företaget säger sig stå för (se också Davenport, 1998; 2000). Detta fö-
remål för oro tillsammans med paradoxen mellan att å ena sidan vara flexibel och å 
andra sidan vara en stabil verksamhet med standard operating procedures är något 
personer vid företaget funderar över (jämför också med diskussion om flexibilitet och 
stabilitet/rutinisering i Ljungberg, 1997; Markus och Robey, 1988 samt avsnitt 4.5 och 
4.6). IT-systemet blir därmed en del i, vad Ahrne (1999) och Thompson (1967) beskri-
ver som, den administrativa paradoxen (det samtidiga sökandet efter säkerhet och flex-
ibilitet). Se avsnitt 4.6. Den strategi företaget valt överensstämmer med vad Andersson 
och Nilsson (1996) kallar för implementering av styrande standardsystem. 
IT-system kan allmänt ses som en typ av medel för att formalisera koordination till en 
systemisk karaktär. Detta kan exempelvis ske genom krav på indata, processen att ko-
ordinera och vissa mer eller mindre förutbestämda procedurer samt resultatet av hand-
lingen. Denna formalisering kan å ena sidan gynna koordination genom att det finns ett 
stöd att tillämpa vid utförandet av handlingar enligt ovan. Genom detta kan IT-
systemet bidra till fördelar med organisationer såsom att vara tillfärlitliga och hållbara 
över tiden (Scott, 1998, avsnitt 5.2.2). Å andra sidan kan också användningen av IT-
system institutionalisera (låsa) vissa sätt att koordinera, vilket kan verka hämmande för 
exempelvis önskade förändringar vid omorganisering samt uppbrytandet av kontroll- 
och maktstrukturer292. Ökad komplexitet kan därmed vara ett resultat av implementa-
tion och användning av IT-system istället för vice versa (Keen, 1991). Det förefaller 
därför fruktbart att förhålla sig sunt kritisk till utveckling och användning av IT, vilket 
bland annat beskrivits tidigare i avhandlingen baserat på Orlikowski (1991) och Zu-
boff (1988). 

                                              
292 Att affärssystem medför specifika restriktioner för att utöva arbete (organisatoriska processer) beskrivs bland annat av 
Davenport (1995, s. 32) där han liknar systemen vid en trojansk häst. Askenäs och Westelius (2000, s. 427 ff.) beskriver att 
ett affärssystem kan anta olika roller i en organisation. I aktuellt sammanhang har systemet, utifrån ekonomichefens perspek-
tiv i USA, rollen som manipulatör (dålig passning med önskad struktur, och en kontrollerande karaktär). Utifrån den svenska 
ledningens perspektiv vid huvudkontoret däremot, har systemet rollen som konsult (bidrar till att förverkliga deras koordine-
ringsambitioner och har en god passning med önskad struktur). 
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Stöd och hinder i inter-organisatoriska sammanhang 
Telefon och telefax är mycket frekvent använda artefakter för att koordinera aktiviteter 
och resurser inter-organisatoriskt mellan aktörer i de båda studerade nätverken. Dessa 
lösningar är att betrakta som enkla, tillgängliga och generellt sett effektiva att använda. 
Emellertid finns nackdelar för telefax och i viss mån telefon i form av överföringskva-
litet, lagringsmöjligheter och ibland låg läsbarhet. 
Utveckling av IT-system som stöd för inter-organisatorisk samverkan befinner sig i ett 
flertal relationer på ett planeringsstadium vid studiernas genomförande. Att initiativen 
befinner sig på planeringsstadiet kan i sig vara ett uttryck för den komplexitet införan-
de av inter-organisatoriska informationssystem innebär och medför293 (se till exempel 
Konsynski, 1992). Planerade initiativ är bland annat att installera en terminal i måleriet 
för produktionsplanering och uppföljning för kommunikation mellan aktörer i snicke-
riföretaget och måleriet (ett bilateralt länkat system dominerat av köparen i Konsyns-
kis, 1992, terminologi; se avsnitt 6.3). Detta initiativ (resursinvestering) kan ses som 
en typ av koordination inom ramen för relationen för att underlätta ett fortsatt utbyte 
(Elg och Johansson, 1992). Likt diskussionen ovan kring intra-organisatoriska IT-
system innebär användning av inter-organisatoriska IT-system institutionalisering av 
affärsrelationer (jämför med Moss Kanter, 1994) vilket kan vara gynnsamt. IT-
systemanvändningen kan också betyda att kommunikationen mellan aktörer relaterat 
till utbyte av värde går från att vara interpersonell till att bli interpersonell och syste-
misk (till exempel utformning av utbyte på typnivå gällande rutiner och mönster för 
koordination, se tidigare diskussion). 
Företrädare för sågverket och snickeriföretaget diskuterar också att göra den så kallade 
lagerlistan (se avsnitt 8.1.3) tillgänglig med Internet som infrastruktur i någon form av 
extranätlösning för att underlätta åtkomsten av uppdaterad information som grund för 
beställning (ett slutet webbsystem enligt Goldkuhl, Melin och Axelsson, 2001). I stu-
dien av relationen mellan snickeriföretaget och hustillverkaren finns också initiativ 
från leverantören att få sin kund att använda samma CAD-system som dem, för att 
konstruera just den produkt som utbyts. Detta är en del i en inter-organisatorisk koor-
dineringsprocess. Snickeriföretaget önskar uppnå denna samtidiga användning av sy-
stem för att kunna föra över en del arbetsmoment till sin kund och samtidigt få bättre 
kvalitet i sina underlag genom att erhålla dem i elektronisk form (se avsnitt 10.13.1) 
(en filöverföring via överenskomna filformat, Goldkuhl, Melin och Axelsson, 2001). 
Mellan verkstadsföretaget och logistikföretaget finns ett gemensamt användande av 
verkstadsföretagets affärssystem. Användare nyttjar systemen för att koordinera distri-
bution från leverantören, eventuell lagerhållning och anpassning samt leverans. I och 
med detta delas bland annat en databas (Senn, 2000; avsnitt 6.3). När studien genom-
fördes fanns också ett antal leverantörer som via en Internetapplikation aviserade när 
produkter var färdiga för leverans. Merparten av dessa aviseringar skedde dock utanför 
systemet sett till samtliga leverantörer. Verkstadsföretaget skall också använda IT-
system för uppföljning av leveranser. De data som finns i affärssystemet misstros 
emellertid, vilket gör inter-organisatorisk koordinering bristfällig (se avsnitt 14.11.1). 
                                              
293 Att kommunicera över organisatoriska gränser kräver öppenhet och förtroende mellan parter (se Moss Kanter, 1994). 
Detta accentueras vid kommunikation med IT-stöd eftersom ställningstaganden kan krävas gällande exempelvis vilka data en 
kund eller leverantör skall få tillgång till och inte. 
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Flera företag använder hemsidor på Internet (öppna webbsystem enligt Goldkuhl, Me-
lin och Axelsson, 2001) för att exponera sitt utbud för potentiella kunder. Detta kan 
också vara ett sätt att etablera nya affärsrelationer. I sina relationer med privatkonsu-
menter använder exempelvis både snickeriföretaget och hustillverkaren hemsidor med 
framgång för att exponera sitt utbud, samtidigt som kunder kan göra enklare offert- 
och produktförfrågningar via formulär. Enligt Senns (2000, s. 23) klassificering av 
inter-organisatoriska IT-system är detta också ett exempel på elektroniska formulär. 
Att skicka filer som bilagor med e-post294 förekommer också mellan husföretaget och 
deras återförsäljare i Tyskland. Filöverföringen sker då med överenskomna filformat. 
Några direkta hinder som befintliga inter-organisatoriska system medför har inte iden-
tifierats. Vissa begränsningar (aktualitet i information, hantering, utskriftskvalitet) i 
manuella system finns dock vad gäller den telefaxade lagerlistan (se ovan). 

16.6 Sammanfattande tolkning av koordination 
Det resultat jag lyft fram i form av vyer av koordination och informationssystem pre-
senteras nedan i Tabell 36 i form av en sammanfattande tolkning av koordination. 

Tabell 36 Sammanfattande tolkning av koordination 

1. Att koordinera är en kommunikativ handling som i ett organisatoriskt sammanhang (koordinationssituation) syftar 
till att få andra beroende handlingar och/eller artefakter att mer eller mindre tillsammans (anpassning och påver-
kan) uppfylla på förhand uppställda eller under hand formulerade intentioner eller mål (resultat) hos en eller flera 
mänskliga aktörer. 

2. Koordinering är beroende av tidigare handlingar och aktörernas minne (till exempel med stöd av IT-system) av 
dessa, deras kunskap om koordinering, roller och andra omständigheter. 

3. Utrymmet för koordination kan vidgas eller begränsas av andra koordinationshandlingar, material, artefakter, in-
formation, organisatoriska processer och strukturer samt andra sociala konstruktioner. 

4. Koordinerande handlingar kan riktas mot handlingsförutsättningar, handlingar och resultat/effekter av handlingar. 
5. Koordinerande, liksom koordinerade handlingar, ger upphov till mönster och varierar i typ, men också i räckvidd 

och organisatorisk dimension samt fördelning mellan olika aktörer. 
6. Koordination (inklusive de medel som kan användas) förbrukar resurser, men syftar till att generera eller minska 

resursåtgången för de handlingar (mänskliga aktörer) eller artefakter som koordineras för att nå tillförlitliga och 
över tiden hållbara organisationer. 

7. Organisationer är inbäddade i större handlingssystem (nätverk), vilket ger både möjligheter och hinder vid intern 
koordination. 

8. Aktörer i nätverk (till exempel kunder och leverantörer) kan genom inter-organisatorisk koordination påverka och 
påverkas av intern koordination. Organisationsintern och extern påverkan kan variera beroende på relationens 
karaktär, symmetri, aktörers vilja och förmåga att skydda en teknisk kärna och ge upphov till konkurrerande koor-
dinerande krafter. 

9. Förekomsten av flera koordinerande källor och krafter i både företag och nätverk (enskilt eller tillsammans) kan 
kallas för multikoordination. 

10. Koordination inom och av en affärsrelation är ömsesidigt beroende av utrymmet och förmågan att utföra koordine-
rande handlingar i andra affärsrelationer. 

11. Olika delar i en organisation kan vara föremål (objekt/subjekt) vid inter-organisatorisk koordination. Exempel på 
föremål för koordination är den produkt som utbyts, leverantörens förmåga, förutsättningar för handlingar, dess 
genomförande och dess resultat. 

 

                                              
294 Ett exempel på integrerad meddelandehantering enligt Senn (2001, s. 23). 
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Forts. Sammanfattande tolkning av koordination 

12. Fördelning av koordinationshandlingar kan vara explicit utformade eller framväxande och skapar dynamik i nät-
verk med avseende på bland annat aktiviteter och resurser. Fördelning av resurser och aktiviteter kan ha olika 
riktning och exempelvis benämnas in- eller outsourcing. 

13. IT-system är en potential vid utförande av koordinationshandlingar eftersom dessa kan fungera som minne och 
stöd för utförandet av handlingar. IT-system kan också öka räckvidden för koordination och minska beroendet av 
tid och rum. 

14. Användning av IT-system vid koordination innebär att viss koordination förflyttas från en koordinationssituation till 
ett systemiskt sammanhang. 

15. En ökad användning av IT-system vid koordination medför exempelvis att andelen interpersonell koordination och 
framväxande processer minskar, till förmån för en fördefinierad och mer formell dylik. 

16. En betoning av formaliserade mönster av koordination är både positiv och negativ. Positiva exempel kan vara att 
sannolikheten för att nå koordinerade resultat med effektiv resursanvändning kan öka. Nackdelar kan vara att en 
ökad formalisering leder till minskad flexibilitet och kreativitet och undertrycker den förmåga till förståelse (läran-
de) och anpassning till olika situationer mänskliga aktörer innehar. 

17. IT-system är en del i en administrativ paradox; det samtidiga sökandet efter flexibilitet och säkerhet (tillförlitlighet) 
vid handling och organisering (till exempel koordinering). 

 
De teser om koordination som presenteras i Tabell 36 skall kunna läsas såväl friståen-
de som i ett sammanhang. 

Grundläggande frågor och svar om koordination 
Utifrån ovanstående presentation och diskussion av vyer samt sammanfattande diskus-
sion ser jag det möjligt att ställa ett antal grundläggande frågor om koordination. Till-
sammans med en kortform av resultat i form av svar på frågorna är det min avsikt att 
resultatet skall förtydligas. 

Vem/vilka koordinerar? 
Människor och artefakter (till exempel IT-system) utför koordinerande och koordine-
rade handlingar eller har en koordinerande effekt på andra människor och artefakter. 

Vad koordineras? 
Föremålen för koordination är av varandra beroende handlingar utförda av mänskliga 
aktörer eller artefakter för att nå mål (koordinerade resultat). En koordinerande hand-
ling kan riktas mot handlingars förutsättningar, handlingar och utgå från resul-
tat/effekter av handlingar. 

Hur sker koordination? 
Koordination kan ske på många olika sätt, med olika medel. Valet av medel kan vara 
mer eller mindre intuitivt eller planerat. 

Varför koordinera? 
Skälen till att koordinering genomförs är för att öka sannolikheten för att nå samstäm-
da resultat. Viljan att nå koordinerade resultat är inte sällan baserad på att bättre kunna 
hushålla med begränsade resurser. 
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När koordinera (tid)? 
Behovet av koordination uppstår när det finns beroenden mellan aktörer som behöver 
hanteras för att nå samproducerade resultat. Koordinerande handlingar kan utföras i 
olika tidsmässigt förhållande till den eller de handlingar som skall koordineras för ett 
mål; riktat mot förutsättningar för handling, handlingens utförande direkt eller efter det 
att handlingen genomförts i en viss situation (för att öka sannolikheten att den utförs 
koordinerat/anpassat) vid nästa tillfälle. 

Var sker koordinering (rum)? 
Koordination kan äga rum mellan två mänskliga aktörer eller mellan en mänsklig aktör 
och en artefakt. Dessa aktörer och/eller artefakter kan vara belägna i en och samma 
juridiska enhet eller separata juridiska enheter. Aktörerna och/eller artefakterna kan 
dessutom vara geografiskt samlade eller åtskilda i olika kombinationer. 
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I am conscious of the world as consisting of multi-
ple realities. (Berger och Luckmann, 1967, s. 21) 

17 Reflektion och vidare forskning 
Kapitel 17 innehåller en avslutande reflektion över kunskapsutvecklingen både med 
avseende på dess process (genomförande) och produkt (kunskapsbidrag). Vidare beto-
nar jag de resultat av arbetet som framkommit utöver vad som presenterats i kapitel 
16. Avslutningsvis följer frågor som utgångspunkt för vidare forskning. 

17.1 Reflektion över kunskapsutvecklingen 
En kunskapsutveckling kan utföras på flera möjliga sätt och det är ofta svårt att bedö-
ma vilket sätt som är det mest passande. Följande reflektion berör några av de vägval 
jag gjort i föreliggande arbete. 

Eklektisk forskningsansats – möjlighet eller hinder? 
Avhandlingen är ett exempel på en eklektisk forskningsansats där teorier från olika fält 
och av olika karaktär använts för att förstå studerad empiri och utveckla kunskap. Det-
ta vägval kan förstås ifrågasättas i stil med att: ”är det inte att äta både för-, varm- och 
efterrätt samtidigt”? Eller kanske tre förrätter istället för en trerätters middag? Vore det 
inte bättre att använda en teori och ett perspektiv och göra det stringent, med skarpare 
fokus och med ett rejält djup? Det är möjligt att exempelvis genomföra en analys av 
affärsinteraktion enbart med stöd av IMP:s interaktionsmodell eller nätverksansatsen; 
eller varför inte den affärsgeneriska modellen? Det är förstås också möjligt att reflekte-
ra över nätverk och dess bildande med utgångspunkt i imaginära organisationer eller 
nätverksansatsen. Om en ansats betraktas och karaktäriseras som mer eller mindre fo-
kuserad beror på vald utgångspunkt. Väljer jag att ta utgångspunkt inom en enskild 
ämnesdisciplin eller en viss teori eller perspektiv kan det vara så. Väljer jag istället att 
ta utgångspunkt i fenomen i empirin, och en bredare teoretisk utgångspunkt behöver 
det inte vara så. 
Det är min uppfattning att den kunskap jag önskar generera, utifrån formulerat syfte 
och forskningsfrågor i avhandlingen, drar nytta av tankar både från flera områden och 
inom liknande områden som inte alltid är kompatibla295. Även de perspektiv jag nyttjar 
är i sin tur produkter av idéer från olika fält. Påtagliga exempel från nyttan att använda 
flera perspektiv vid analys av empiri finns enligt min mening i analys av relationer 
mellan företag – utan denna kombination hade intressanta aspekter lämnats utanför 
fokus. Paradoxalt nog kan då bredden i teorier och perspektiv bidra till ökat djup i för-
ståelsen. Kunskapsutvecklingen om koordination (med en flervetenskaplig ambition), 
redovisad i föregående kapitel är ett annat exempel där studier av koordination enbart 
från ämnesområdet informatik inte skulle ha bidragit till det resultat som finns där. 

                                              
295 Det är förstås möjligt att undersöka olika teoriers förenlighet mer noggrant än vad jag valt att göra i denna avhandling. En 
svaghet med min ansats är att jag kan ha förbisett skillnader i ursprung, ideal och uttryck i olika teorier, vilket påverkat dess 
tillämpbarhet, min analys och resultaten. Vissa mer explicita jämförelser av utvald teori har jag dock gjort inom ramen för 
avhandlingen (se bland annat avsnitt 5.5.2 och 5.6.3) där jag funnit det särskilt nödvändigt. 



Kapitel 17 

414 

Jag har försökt att kombinera teorier som förefallit ha en tillämpbarhet i föreliggande 
kunskapsutveckling. Vissa teorier har dock haft en mer begränsad nytta vid en senare 
reflektion. Hit kan i viss mening Olivers (1990) motiv till samverkan i relationer räk-
nas, vilka delvis överlappas av nätverksansatsen. Detta är möjligen också en nackdel 
med kombinering av olika teorier – det blir med nödvändighet en viss upprepning eller 
redundans om teorierna överlappar varandra och inte integreras tillräckligt. En alterna-
tiv ansats hade varit att hårdare integrera ett analytiskt ramverk i arbetets inledning. 
Det är också min ambition att den utvecklade kunskapen i detta arbete skall vara tyd-
ligt kumulativ, men ändå innehålla kompletterande insikter från den empiri som stude-
rats och därmed inte begränsas till tidigare kunskap i form av teorier. 

Öppenhet vs. precision i forskningsfrågor? 
Kunskapsutvecklingen som redovisats är ett exempel på ett kunskapssökande med en 
öppenhet i forskningsfrågor, intervjuer och sökandet av teori. Detta medför flera förde-
lar; en lyhördhet mot empiri, teori och händelser som uppkommer samt en flexibilitet i 
riktning. Konkreta nackdelar är resursåtgång, omfattning av empiri och vissa förskjut-
ningar i forskningsfrågor och syfte. En alternativ ansats hade varit att använda snävare 
och mer fasta (eller bättre avgränsade om man så vill) forskningsfrågor för att erhålla 
en mer fokuserad och mer snäv studie. Fördelar med detta är förstås mindre resursåt-
gång, en mer linjär, kanske mer stringent process och en ökad hanterbarhet. Emellertid 
innebär också detta tillvägagångssätt nackdelar; fasta avgränsningar som kan vara ett 
hinder för att upptäcka fenomen som från början inte funnits eller varit synliga. Arbe-
tet har varit tydligt drivet av ett grundläggande, genuint nyfiket, forskningsintresse 
kring koordination och informationssystem i företag och nätverk. Inom den ram valda 
forskningsfrågor givit har sedan forskningsintresset successivt preciserats. Det är min 
uppfattning, åtminstone i skrivande stund, att öppenheten i forskningsfrågor (vilket ger 
relativt stort utrymme för möjliga svar) gynnat kunskapsutvecklingen i arbetet. 

Empiriska data 
Empiriska studier i föreliggande avhandling baseras i huvudsak på personliga intervju-
er och viss deltagande observation. Att använda en kombination av audiovisuella tek-
niker (videokamera) för att fånga flera dimensioner av förlopp och fenomen skulle 
sannolikt tillföra grundmaterialet mer substans. Vid flera tillfällen har intressant empiri 
genererats vid möten och workshops inom ramen för forskningsprojekten avhandling-
en varit en del av. Istället för att förlita sig på sitt eget minne, handanteckningar och i 
vissa fall ljudupptagningar hade det varit en fördel att också med stöd av en visuell 
upptagning ha kunnat analysera empiriskt material. Att stimulera skrivandet av dag-
böcker från exempelvis imaginatören i snickeriföretaget för att generera data hade 
sannolikt också varit en kompletterande och lämplig strategi. 
Användningen av ett primärt nätverk (tränätverket) tillsammans med ett kompletteran-
de och sekundärt nätverk (verkstadsnätverket) har jag funnit fruktbar i denna studie. 
Viss data inom verkstadsnätverket har kunnat genereras med en mindre resursinsats 
relativt tränätverket med tanke på att en mer tydlig riktning funnits. En risk är förstås 
att i andra fallet endast se det som redan identifierats i det första (Strauss, 1987). Min 
ambition har dock varit att så inte skall ha varit fallet, utan att verkstadsnätverket bi-
dragit till studien på ett konstruktivt sätt. Nätverkens varierande karaktär har, enligt 
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min mening, haft en positiv inverkan på detta. Negativt är möjligen att variationen i 
respondenternas hierarkiska position inte varit lika stor som i fallet med tränätverket. 

Rik empirisk beskrivning och empirinära analys 
En rik beskrivning av empiri har flera fördelar; till exempel att det i studerade fall 
finns ett antal citat från aktörer på fältet att som läsare bilda sig en egen uppfattning 
om. Vidare finns möjligheten att som läsare skapa sig en kontextuell förståelse av fe-
nomen som fokuseras. Beskrivningarna har också ett egenvärde i och med att de påvi-
sar exempel från företagandets vardag och därmed kan stimulera till analys och efter-
tanke. Rika empiriska beskrivningar kan förstås också hindra förståelse genom sin vo-
lym; det kan vara svårt att ”se skogen för alla träd”. 
Mitt mål har också varit att det skall finnas en god möjlighet att följa kunskapsutveck-
lingen från beskrivning av teori och empiri, via empirinära analys, till möten med teori 
och sedan teori som resultat. I vilken grad jag uppnått dessa ambitioner är upp till läsa-
ren att bedöma. 

Pendling mellan empiri och teori 
I anslutning till Figur 2 har jag beskrivit en pendling mellan empiri och teori i arbetet. 
Att pendlingen i sig ägt rum ser jag som positivt för det resultat som framkommit i 
avhandlingen med tydliga relationer till tidigare kunskap i form av teorier och en sam-
tidig lyhördhet mot det empiriska fältet. Emellertid finns anledning att ifrågasätta när 
pendelrörelserna sker vid en reflektion över mitt tillvägagångssätt. Kanske hade det 
varit mer gynnsamt att i högre utsträckning etablera en övergripande vy över koordina-
tion tidigt i arbetet utifrån teorier inom området för att sedan jämföra med empiri. 
Samt därefter stegvis förfina resultatet med ytterligare teori och empiri. 

Empiriskt arbete vs. testning av teori 
Efter genomfört arbete finns anledning att ifrågasätta arbetsfördelningen mellan att 
genomföra empiriska studier och exempelvis testa den teori som utvecklats. Kanske 
hade ett bättre och i någon mening säkrare resultat utvecklats om tid omfördelats från 
empiriskt arbete (till exempel inom ramen för SAIT-projektet till teoriutveckling och 
testning (exempelvis i andra sammanhang). En svaghet i de vyer av koordination och 
informationssystem i företag och nätverk som presenteras i kapitel 16 är att de inte 
tillämpats explicit i andra empiriska sammanhang än de som de förädlats i. Emellertid 
har den täta kopplingen till tidigare kunskap i form av befintlig teori bidragit till att en 
vidareförbarhet av resultaten är möjlig och fruktbar. 

Att använda idealtyper som utgångspunkt 
De koordinationsmekanismer som presenteras av bland annat Mintzberg (1983) är att 
betrakta som idealtyper296; abstraktioner av fenomen med vissa drag betonade på be-
kostnad av andra. Är det lämpligt att konfrontera dem med empiri som jag gjort i den-
na avhandling? Ur ett pragmatiskt kunskapsperspektiv – ja. Även som idealtyper bör 
de klara ett möte med empiri och ha en god förståelse- och förklaringskraft. Samtidigt 
                                              
296 Webers idealtypsbegrepp betecknar resultatet av ett tankeexperiment som inte är identisk med en verklighet, utan framhä-
ver vissa centrala kännetecken hos den utifrån ett specifikt intresse (Kirkeby, 1994, s. 164). Idealtypen kan ses som en forsk-
ningsredskap som används bland annat inom systemutvecklingsområdet av Nurminen (1988, s. 18). 
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uttrycks denna kritik med respekt för den kommunikativa och pedagogiska poäng som 
finns med stiliserade, hanterbara idealtyper och abstraktioner. 

Kvalitet i kunskapsutvecklingen 
I avsnitt 2.6 diskuterade jag frågor om kvalitet, trovärdighet och etik. I det avsnittet 
redogjordes bland annat för strategier för att nå ett resultat med god kvalitet, trovär-
dighet och som är etiskt försvarbart. Finns det något av det som diskuterades i avsnitt 
2.6 jag kunde ha gjort annorlunda? Att resultat skall vara tillgängliga och noggranna 
är, likt flera kvalitetskriterier, tveeggade. Tillgänglighet och noggrannhet kan ställa 
krav på både korthet och uttömmande presentationer av grund för resultat och resultat i 
sig. En alternativ strategi mot den jag nu valt är att presentera något av en kärna som 
doktorsavhandling och sedan till exempel separata fallstudierapporter att referera till. 
Vad gäller trovärdighet (enligt avsnitt 2.6.2) är det min uppfattning att de kvalitetskri-
terier som diskuteras av Patel och Tebelius (1987) är uppfyllda. Flera datakällor har till 
exempel använts, olika teorier och ett systematiskt tillvägagångssätt. Vilket tidigare 
nämnts kan valet av källor delvis kritiseras i studien av verkstadsnätverket. Etiska frå-
gor är diskuterade i avsnitt 2.6.3. Vissa etiska dilemman har uppkommit i forsknings-
processen, vilket beskrivs i refererat avsnitt. Koordination kan i sig vara etiskt känsligt 
att diskutera eftersom det kan ge upphov till associationer med ökad kontroll, begrän-
sad handlingsfrihet och en centralstyrning. Jag har med min studie visat ett spektrum 
av vyer (bland annat med olika aktörer och medel i kapitel 16) för att just motverka 
stereotypa uppfattningar om koordination och ett försök till att nyansera bilden av vil-
ka som kan koordinera och hur detta kan ske. 
Vad gäller intervjuer saknas säljare som representanter för verkstadsföretaget som ti-
digare nämnts. Detta är en brist, vilket kan ge en otillräcklig nyansering i empiri gäl-
lande verkstadsföretagets relationer med kunder. 

17.2 Ytterligare resultat av detta arbete 
Förutom det som presenteras i kapitel 16 i form av en grund för att nå en utvecklad 
förståelse av koordination och informationssystem i företag och nätverk har ett antal 
andra typer av resultat uppnåtts. Jag betonar och sammanfattar resultaten nedan. 

Rika beskrivningar och analys av företag och nätverk 
Maravelias (2001) skriver att det finns en avsaknad av nära, empiriska studier av orga-
nisatoriska nätverk. Den mer empirinära delen av avhandlingen (till exempel kapitel 8 
och 10) är en viktig del av resultatet (med beskrivningar och empirinära analys), inte 
enbart som grund för abstraktion utan även i sig enligt min mening. Genom nära och 
longitudinella studier har rika beskrivningar kunnat göras. Beskrivningarna kan ha oli-
ka syften; de kan exempelvis tjäna som exempel på hur koordination och användning 
av IT-system ser ut i två branscher och nätverk. Nätverk och företag som präglas av 
både skillnader och likheter i egenskaper och förutsättningar. Koordinationskategorier 
som formats utifrån empiri är också viktiga resultat. 

En kombinerad ansats vid analys av affärsrelationer 
I analysen av relationer mellan företag i de studerade nätverken har jag använt en 
kombinerad ansats av IMP:s interaktionsmodell, centrala begrepp från nätverksansat-
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sen samt den affärsgeneriska modellen (se avsnitt 3.4.3). Denna kombinerade ansats 
för att förstå och analysera affärsrelationer och reflektion kring detta är också att be-
trakta som ett resultat av denna avhandling. En kort reflektion över ansatsen är att 
IMP:s interaktionsmodell ger en rik bild av relationer med sina olika begrepp och di-
mensioner, den affärsgeneriska modellen ger viss struktur åt analysen genom att se på 
utbytet i relationer i olika faser och betona ett explicit kommunikationsperspektiv. Vi-
dare har centrala begrepp från nätverksansatsen, med sin breda tillämpning och sin 
analytiska klarhet bidragit till ökad förståelse. Emellertid kan denna ansats förfinas och 
vidareutvecklas i vidare studier, vilket också beskrivs i avsnitt 17.5. 

Vidareutveckling av affärsaktsteori 
Flertalet av de studerade företagen i nätverken har långvariga affärsrelationer. Särskilt 
analyserad empiri inom tränätverket har bidragit till utveckling av affärsaktsteori och 
den affärsgeneriska modellen (Goldkuhl, 1998). Utvecklingen som presenteras i Ax-
elsson, Goldkuhl och Melin (2000) kompletterar den tidigare modellen med en tydlig 
tidsdimension och problematiserar förekomsten av ramavtal och dess påverkan på oli-
ka delar i ett utbyte och dess faser. Konfrontationen med långvariga relationer mellan 
industriella aktörer har lett till denna utveckling. 
I Goldkuhl och Melin (2001) kompletteras modellen med ett management- eller koor-
dinationsperspektiv på utbyte. Att beskriva och kategorisera olika typer av affärsinter-
aktion och relationer mellan dessa är ett huvudsyfte. Att en part kan regissera andra 
parter i ett nätverk görs explicit, liksom att utveckling av affärsrelationer kan ske såväl 
på ett evolutionärt sätt (genom upprepat utbyte) som mer ur ett uttalat utvecklingsper-
spektiv. Formalisering av relationer och förmåga genom överenskommelser/-avtal kan 
också förekomma. Att affärsförhandlingar kan gå bortom befintliga möjligheter och 
leverantörers utbud är också en viktig punkt i refererat bidrag. Utveckling tar sin ut-
gångspunkt i empiri från SAIT-projektet, tillsammans med studier och inspiration av 
bland annat perspektivet imaginära organisationer (Hedberg et al., 1994). 
Ovanstående kan ses som ett samlat resultat av användning av modellen för att analy-
sera långvariga affärsrelationer och dessas karaktäristika samt vidare studier av befint-
lig kunskap (teori) inom området. 

Koordinationssituationer som konceptuellt instrument 
Koordinationssituationer identifierades i avhandlingen för att avgränsa empiri och få 
en lämplig analysenhet vid tillämpning av Mintzbergs koordinationsmekanismer. Jag 
valde med andra ord att se och framhäva vissa framträdande drag hos situationer som i 
någon mening redan till sina element fanns i studerad verksamhet. Valet av situationer 
kan förstås diskuteras, men ansatsen i sig kan ses som ett bidrag även om det från bör-
jan var ett medel. Emellertid kan förutsättningar för att erhålla lämpliga koordinations-
situationer diskuteras vidare än vad som gjorts i denna avhandling. Vad jag nöjt mig 
med att uttrycka i anslutning till koordinationssituationer är följande: Koordinationssi-
tuationer motsvarar sammanhang i studerade organisationer där en eller flera aktörer 
utför implicit eller explicit koordinerande handlingar för att uppnå interaktiva, koordi-
nerade resultat. De olika situationerna skall inte ses som fristående från varandra i de 
studerade organisationerna, utan bildar tillsammans den verksamhet som utförs. Vissa 



Kapitel 17 

418 

koordinationssituationer har en mer intern karaktär, medan andra mer riktas mot om-
världen (aktörer i nätverk). Se också avsnitt 9.1 och 13.2 för exempel. 
Koordinationssituationer som konceptuellt instrument kan prövas vidare och förtydli-
gas ytterligare tillsammans med vyer av koordination (förebildliga exempel) för att 
vara ett stöd (arbetssätt) vid analys av koordination. En analys som exempelvis kan 
vara ett led i verksamhetsutveckling (se avsnitt 17.5). 

Komparativ analys av teoretiska perspektiv 
Övriga resultat som kan sammanfattas är relaterade till teori och utgörs av: 
! En komparativ analys och diskussion av perspektiven imaginära organisationer 

och uppsalaskolans nätverksansats (avsnitt 5.5.2). 
! En komparativ analys och diskussion av den affärsgeneriska modellen och 

IMP:s interaktionsmodell samt nätverksansatsen (avsnitt 5.6.3). 
De teorigenomgångar som gjorts är också en del i resultatet från denna avhandling i 
och med att de utgör konceptualiseringar i sig. 

17.3 Reflektion över avhandlingens kunskapsbidrag 
Reflektion över avhandlingens kunskapsbidrag förs nedan kort utifrån centrala be-
grepp i arbetets titel. Jag behandlar också i vilken mån jag besvarat frågeställningar 
och nått uppsatta kunskapsmål. Vägen till kunskapsbidragen är fylld av val; val som i 
någon mening alltid kan kritiseras – positivt såväl som negativt. 

Koordination 
Koordination är ett komplext fenomen som uppträder i många skepnader. Att behandla 
detta fenomen är både en möjlighet att generera kunskap och ett hinder. Koordination 
behandlas i en mängd källor och är ett klassiskt problem; inte minst inom ämnen som 
hanterar organisation och organisering. Bredden gör det svårt att välja och behandla 
tillräckligt många (och samtidigt tillräckligt få) dimensioner av koordination för att det 
skall bli ett rimligt och begripligt resonemang. Jag har valt att presentera och diskutera 
ett flertal källor, men samtidigt nöjt mig med att på djupet tillämpa Mintzbergs koordi-
nationsmekanismer. Denna kombination har gjorts för att erhålla ett rimligt djup och 
samtidigt ha en bredd. 
Ambitionen i denna avhandling har inte varit att finna ett svar på vad koordination är, 
utan snarare finna exempel på koordination, hur det kommer till uttryck och hur det 
uppfattas både i teori och i empiri. De olika vyer som presenteras av koordination i 
föregående kapitel är ett exempel på detta. Koordination ges ytterst sina attribut i en 
viss situation av en eller flera mänskliga aktörer. 
Vyerna i kapitel 16 visar att en utgångspunkt i bland annat Mintzbergs koordinations-
mekanismer är möjlig, men bör kompletteras med fler begrepp och kategorier för att 
kunna förstå aktörers koordination, emergenta processer, affärsrelationer och IT-
system på ett bättre sätt. Dessa begrepp och analytiska resonemang är hämtade såväl 
från etablerad kunskap (andra teorier) som genomförda empiriska studier. 
Vidare är koordination normalt inte ett mål i sig, utan ett medel för att nå andra mål. 
Koordination, och framgångsrik sådan, skall heller inte tolkas som att jag ser ”optimal 
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koordination” som ett allenarådande styrmedel i organisationer för att uppnå yttersta 
likformighet och –riktning bland mänskliga aktörer. Heterogenitet kan gynna kreativi-
tet och framgångsrikt handlande i organisationer! Bland annat av denna anledning är 
det viktigt att inte se på (och värdera) framgångsrik koordination som överensstäm-
melse med på förhand definierade regler och egenskaper. Framgångsrik koordination 
kan lika gärna vara anpassning till en aktuell situation på en marknad och del i en 
emergent process som sedan kan bli framgångsrikt handlande! I dessa situationer kan, 
vilket tidigare nämnts, IT-artefakter å ena sidan vara en effektiv hävstång till föränd-
ring, och å andra sidan ett effektivt hinder. 
I vilken mån har jag då besvarat formulerade forskningsfrågor om koordination? I av-
handlingen finns exempel på hur koordination sker inom och mellan företag; både med 
teoretisk och med empirisk förankring. Dessa exempel täcker inte all möjlig koordina-
tion, utan ger bilder (olika vyer) av hur det kan se ut. Genom dessa exempel är frågor-
na i någon mening besvarade, men det finns (likt andra samhällsvetenskapliga studier) 
flera möjliga svar och situationer. 

Informationssystem 
Informationssystem är ett svårfångat fenomen som också uppträder i många skepna-
der; mer eller mindre formaliserat samt med och utan informationsteknik. I föregående 
kapitel har informationssystemens roll i samband med koordination diskuterats. I ana-
lys av informationssystem och särskilt IT-system finns flera ansatser. Jag har valt att 
brett söka efter informationssystem som företagen använder, utan att på förhand avgö-
ra intressanta system att studera. Organisationers innehav och bruk har fått avgöra. 
Med detta vill jag också påtala vikten av en kontextuell förståelse vid studier av IT-
system. IT-system är idag en central del i de flesta organisationer och individers dagli-
ga arbetsuppgifter. 
I avsnitt 16.5.1 har bland annat vikten av att förstå underliggande koordinationsprinci-
per och mönster för att kunna anpassa och utveckla verksamhetsnyttiga IT-system be-
tonats tillsammans med det stöd och hinder system kan utgöra i studerade organisatio-
ner och dessas affärsrelationer. I anslutning till kunskapsbidragen hade jag gärna sett 
en mer utbredd användning av inter-organisatoriska IT-system i affärsrelationer att 
studera297. Dessa typer av system, tillsammans med vissa interna IT-system, förefaller 
vara IT-system som finns med i aktörernas och företagens visioner och tankar men 
som ännu inte upphandlats eller utvecklats på grund av en mängd olika skäl – ofta 
utanför egen kontroll. En mer genuin empirisk bas gällande användningen av inter-
organisatoriska IT-system (till exempel affärssystem) i olika delar av utby-
tet/interaktionen hade varit positivt för resultatet och de kunskapsmål jag föreställt mig 
och initialt formulerat. Å andra sidan är resultaten att sådana inte är särskilt vanliga, 
åtminstone inte i studerad empiri, också en slutsats och en möjlig indikation på utma-
ningar med inter-organisatoriska system (se också Konsynski, 1992). Inter-
organisatoriska systems framväxt ligger troligen med Internet som bas, vilket förefal-
ler förenkla och påskynda applikationsutveckling i studerad empiri – inte minst för 
små och medelstora företag. 

                                              
297 Samt en möjlighet att komma närmare ett sådant system i studien av verkstadsföretaget och genomföra en djupare analys. 
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Vad jag finner genom studier av nätverksansatsen är dock att bindningar, länkar och 
kopplingar är viktigt att förstå vid studier av affärsrelationer. Med en god uppfattning 
om dessa tillsammans med studier av inter-organisatoriska koordinationshandlingar 
torde del av en grund för att utveckla inter-organisatoriska IT-system vara etablerad. 
Jag ser också en möjlighet i att ha relaterat analysen av förekommande IT-system tyd-
ligare till talaktsteori (Austin, 1962; Searle, 1969). Detta kunde ha bidragit till en ytter-
ligare förståelse av koordinationshandlingars kommunikativa funktion. 

Nätverk 
Arbetet innehåller en rik beskrivning av två studerade nätverk vars relationer analyse-
rats med stöd av IMP:s interaktionsmodell, centrala begrepp från nätverksansatsen och 
den affärsgeneriska modellen. Relationerna har också diskuterats med utgångspunkt i 
Gummesson (1995), Moss Kanter (1994) samt Oliver (1990). Affärsrelationerna i stu-
derade nätverk tenderar att vara långvariga. Det förekommer en låg grad av formalise-
ring av och i relationerna, en aktiv anpassning, kombinering och koordination i rela-
tionerna, en samtidig stabilitet och förändring samt samtidigt samarbete och konflikt. 
Nätverken är också dynamiska vad gäller aktiviteter som förflyttas mellan aktörer (se 
till exempel Figur 20 och Figur 26). Kunskapsbidraget har i flera avseenden kunna ha 
relaterats till befintlig kunskap inom nätverksansatsen enligt Håkansson och Snehota 
(1995) med flera, vilket är att se som ett kunskapsbidrag i sig. Att studera nätverk är 
komplicerat i och med att analyser lätt hamnar i konstateranden att ”alla och allt på-
verkar allt och alla” (se avsnitt 15.6). Trots denna risk är det fruktbart, och till och med 
nödvändigt, att se bortom företags gränser. Jag har tidigare diskuterat detta tillsam-
mans med att studera företagandets interna villkor vid anskaffning och utveckling av 
IT-system samt organisering. 
Tydliga imaginatörer och regissörer i nätverken finns i form av aktörer inom snickeri-
företaget och verkstadsföretaget som aktivt påverkar konfigurationen nätverken och 
allokeringen av resurser och aktiviteter. Det sistnämnda uppfattar jag inte så tydligt 
uttryckt i nätverksansatsen. Gällande bland annat rollfördelning och maktförhållanden 
har perspektivet imaginära organisationer (Hedberg et al, 1994) bidragit med en kom-
pletterande ram för att tolka och förstå fenomenen298. 

17.4 Implikationer av kunskapsbidraget 
Att överblicka implikationer av föreliggande kunskapsbidrag är svårt. Implikationer 
kan inte med lätthet överblickas och förutsägas. Några tankar följer nedan. 

Teoretiska implikationer 
Resultaten som presenteras i avhandlingen innebär ett ifrågasättande av etablerade ko-
ordinationsmekanismer, exempelvis enligt Mintzberg (1983, 1988). Samtidigt är arbe-
tet kumulativt såtillvida att mekanismerna kan kompletteras, exempelvis enligt ovan. 

                                              
298 En komplementaritet som emellertid verkar ha avtagit med tiden. I senare skrifter av företrädare för nätverksansatsen har 
ledarföretag betonats (om än inte lika frekvent som i imaginära organisationer). Se till exempel Axelsson (1996a) samt Gadde 
och Håkansson (2001). 
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En ökad uppmärksamhet på handlingar av koordinerande och koordinerad karaktär vid 
utveckling, investering eller anpassning av IT-system (också praktiska implikationer) 
direkt riktat till ämnesområdet informatik är också möjlig att rekommendera. Sådan 
uppmärksamhet kan inspireras av de vyer av koordination och information jag presen-
terat. Ett ökat intresse för inter-organisatorisk verksamhet likaså – något som under-
skattats inom området och förtjänar en större uppmärksamhet enligt min mening. 
Arbetet har bidragit till utveckling av den affärsgeneriska modellen och affärsaktsteori. 
Det är också min avsikt att föreliggande arbete skall bidra till framtida utveckling av 
konceptet, även om detta inte ryms här. Se också avsnitt 17.5. 

17.4.1 Praktiska implikationer 
Jag har tidigare markerat att resultaten så som de presenteras i denna skrift i första 
hand är riktade till forskningssfären. Detta innebär inte att jag utesluter praktiska im-
plikationer. Resultat från arbetet har förts ut och diskuterats inom ramen för de båda 
forskningsprojekten SAIT och NISAM. Medverkande företag (särskilt kärnföretag) 
har erhållit olika resultat i form av verksamhetsdiagnoser, muntliga återrapporteringar, 
diskussioner vid möten, workshops och konferensbidrag. I några fall (till exempel 
inom snickeriföretaget) har också visst förbättringsarbete (vidareutveckling av en or-
derhanteringsprocess) stöttats. Implikationer av det sistnämnda är bland annat att olika 
processer och delprocesser identifierats beroende på typ av kund, affärsakter har för-
tydligats och företagets hemsida på Internet har förändrats. Arbetets praktiska relevans 
har snarare kommit till uttryck under arbetets gång, snarare än i avhandlingen i sig. 
Det är också möjligt att framställa kunskapsbidragen från denna avhandling (till ex-
empel gällande IT-systems roll vid koordination) i målgruppsanpassad form för exem-
pelvis systemutvecklare, vilket kan ge framtida praktiska implikationer. Sådana möjli-
ga praktiska implikationer kan vara att koordinationsprinciper ges större utrymme vid 
inköp, anpassning, förvaltning eller utveckling av IT-system. Detta gäller både system 
för företagsinternt bruk och för användning i affärsrelationer. Här kan koordinationssi-
tuationer användas för att identifiera exempelvis problemställningar vid koordination 
och användning av IT-system. En sådan analys kan bidra till att synliggöra koordina-
tionsprinciper i verksamhet och system (såväl intra- som inter-organisatoriska) och 
genom detta nå ett mer gynnsamt förhållande mellan verksamhet och system till fördel 
för ett produktivt utförande. En ökad förståelse för koordination torde därmed kunna 
bidra till mer verksamhetsnyttiga IT-system. 

17.5 Frågor för vidare forskning 
Frågor som kan behandlas vidare utifrån avhandlingens intresseområde är flera. Nedan 
sammanfattar jag ett antal frågor som vuxit fram under arbetet. 

Affärssystem i nätverk 
Affärssystem är i organisationssammanhang ett omdiskuterat fenomen som har en stor 
potential till att erhålla bättre verksamhet, men kan samtidigt ”stöka till” företagande 
(se till exempel Davenport, 2000). Komplexiteten torde inte bli mindre i inter-
organisatoriska sammanhang. Affärssystem används i allt högre utsträckning för inter-
aktion mellan företag. Studierna av verkstadsnätverkets affärssystem visar ett exempel 
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på ett affärssystem och tillämpning av detsamma. Att genomföra explicita studier av 
affärssystems användning i nätverk för att stödja utbyte mellan parter är ett intressant 
område för vidare studier. Att också involvera leverantörer av affärssystem i en sådan 
studie kan tillföra en dimension som saknas i föreliggande avhandling. En studie av 
denna karaktär torde med fördel kunna kombineras med vidare utveckling och pröv-
ning av modeller för affärsinteraktion (se nedan). 

CSCW och koordination 
I föreliggande avhandling har jag endast orienterat om koordination och dess förhål-
lande till området CSCW. Detta är en viktig fråga för fortsatt forskning som både kan 
genomföras med mer teoretisk och praktisk inriktning. En teoretisk inriktning kan vara 
att analysera områdets användning av koordination tillsammans med grupprogramvara 
(se till exempel Bannon, 1993; Essler, 1998). Att empiriskt också studera användning-
en av grupprogramvara för att induktivt finna olika kategorier av koordination torde 
också bidra med kunskap denna avhandling endast berört. 

Internetbaserade applikationer och affärer 
Inom området som brukar benämnas elektroniska affärer eller elektronisk handel (se 
till exempel Timmers, 2000) finns många ”sanningar” redovisade – inte minst i popu-
lärpress och på senare tid också i olika debattsammanhang (om e-handelns uppgång 
och fall). Det talas om en ny och en gammal ekonomi samt gamla affärslogiker och 
nya affärslogiker. Nya Internetbaserade applikationer har använts för att realisera mer 
eller mindre hållbara affärsidéer. IT-systemens roll i elektroniska affärer kan med för-
del undersökas mer systematiskt än vad som förefaller vara gjort i flera sammanhang. 
Att utveckla kunskap om IT-artefakters betydelse vid formeringen av affärsidéer och 
genomförande av affärstransaktioner är möjligt; både ur ett leverantörsperspektiv och 
ur ett kundperspektiv (både på industriella marknader och privatkonsumentmarkna-
der). Teoretisering av IT-artefakter efterlyses tydligt av exempelvis Orlikowski och 
Iaccono (2001) och behöver inte begränsas till affärs- och e-handelssammanhang en-
ligt ovan, utan kan kompletteras med studier inom exempelvis den offentliga sektorn. 

Koordination och ledarskap 
Koordination har i denna avhandling hämtat inspiration från ett flertal teoretiska fält. 
Emellertid finns fler relateringar att göra till ledarskapsforskning inom bland annat 
företagsekonomi. Att explicit förhålla den koordinationslitteratur som bland annat re-
fereras i denna avhandling till ledarskapsforskning kan sannolikt generera en ökad för-
ståelse. En tes är att koordinationslitteratur (inte sällan fokuserad på formella dimen-
sioner och strukturer) och en organisatorisk nivå på ett bra sätt kan kombineras med 
mer individorienterad ledarskapsteori. 
Konkret torde ledarskapslitteratur kunna bidra till en ökad förståelse av den roll och 
betydelse en imaginatör kan ha i nätverk, som noga betonas av Hedberg et al. (1994) 
och som kanske samtidigt underbetonas eller underskattas av vissa företrädare för nät-
verksansatsen (till exempel enligt Håkansson och Snehota, 1995). Med ett tydligare 
intresse för ledarskap och en mer tydlig individrelatering än vad som varit fallet i den-
na avhandling bör också frågor kring makt och manipulativa beteenden med fördel 
kunna studeras. Ett sådant fokus kan också relateras ledningsinformationssystem. 
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Koordinationssituationer för utveckling av verksamhet 
Tidigare har jag understrukit koordinationssituationer som ett användbart begrepp och 
en ansats för att beskriva sammanhang för koordinerande och koordinerade handling-
ar. Att vidareutveckla det konceptuella instrument koordinationssituationer är till att 
vara ett mer konkret stöd för utveckling av verksamhet och IT-system torde vara möj-
ligt. De olika vyer av koordination som presenteras i kapitel 16 kan också vara en del i 
denna utveckling. Koordinationssituationerna kan frilägga en koordinationslogik, vil-
ket är bra att vara medveten om vid förändringar i företag och affärsrelationer. 
Koordinationssituationer, exempelvis med användning av IT-system, kan också känne-
tecknas av mångfald, olikhet och belysas med sociala perspektiv. Verksamhet i denna 
avhandling har baserats svenska företags villkor i hög utsträckning (undantag är kom-
mentarer från tre VD i verkstadsföretaget). Vyerna här kan vidgas ytterligare och stör-
re hänsyn kan tas till ett globalt sammanhang (se till exempel Walsham, 2001). 

Vyer av koordination och informationssystem vs. praktikteori 
De resultat från avhandlingen jag presenterat i kapitel 16 kan relateras tydligare till 
kunskapsutveckling inom forskningsgruppen VITS kallad praktikteori (se till exempel 
Goldkuhl och Röstlinger, 1999 samt Röstlinger et al, 1997). Inom ramen för denna 
teoriutveckling finns bland annat en modell för att studera och förändra verksamhet 
innehållande centrala begrepp såsom handling, roll, normer och resultat. Dessa är ock-
så exempel på relevanta begrepp vid explicita diskussioner om koordination. Förutom 
de relateringar som gjorts inom ramen för denna avhandling kring att se processer som 
uppdrag (innehållande koordination) samt den potentiella konflikten mellan interna 
och externa uppdragsgivare kan fler relateringar sannolikt göras. Att explicit jämföra 
de vyer av koordination tillsammans med refererad teori kring koordination i företag 
och nätverk med praktikteori ser jag som en intressant fråga för vidare forskning299. 

Interaktionsmodellen och den affärsgeneriska modellen 
I denna avhandling har jag tillämpat en kombination av två interaktionsmodeller. Till-
lämpningen kan göras till föremål för studier i sig och vara föremål för vidare utveck-
ling av modeller/ramverk för bättre förståelse och utveckling av affärsinteraktion. 
Konkreta frågor för vidare forskning kan också vara hur modellerna bör utformas; bör 
de exempelvis vara fasindelade eller mer fria och inte förutsätta en viss grundläggande 
sekvens av handlingar/steg vid genomförande av affärer? Vad gäller båda modellerna 
finns det också anledning att ifrågasätta hur generiska de är. Var ligger exempelvis 
begränsningarna vad gäller vilka typer av aktörer som interagerar; företag på en mark-
nad, kombinationer av industriella, offentliga och privata aktörer? 
En mer explicit relatering av den affärsgeneriska modellen (Goldkuhl, 1998) till dess 
teoretiska inspirationskällor (så kallad affärsrelationsteori och talaktsteori) för att ytter-
ligare positionera modellen till andra modeller och ansatser300 är också möjlig. Ett steg 
mot detta har emellertid tagits inom ramen för denna avhandling (kapitel 5). 

                                              
299 Förutom denna teori finns också aktivitetsteori (se till exempel Engeström, 1987) och strukturationsteori (se till exempel 
Giddens, 1984) att förhålla sig till. 
300 Till exempel Grönroos (2000, s. 237) livscykel för kundrelationer med olika faser för köp, konsumtion, upplevd kvalitet 
och eventuella återköp. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide, SAIT-projektet 
 

Introduktion, administratör (Snickeriföretaget) [sammandrag] 
Beskriv din roll och dina arbetsuppgifter 
Finns det (hur många?) flera personer med liknande arbetsuppgifter? 
Finns det fler på företaget som utför liknande arbetsuppgifter? Hur ser delningen mellan er ut? 
Samordnas verksamhet? Delar information, om så: hur? 
Vilka IT-system använder du i ditt arbete? 
Vem är din chef, vem ger dig dina arbetsuppdrag? 
Vilka andra har du kontakt med i ditt arbete? 

Planeringsunderlag / Förutsättningar 
Vad styr ordningen mellan arbetsmomenten? 
Vad bestämmer din arbetsordning? 
Vilken information krävs för att fatta beslut om registrering etc.? Vem tas informationen från? 
Hur vet du att inkommande information är ”korrekt”? Om felaktigheter/tvetydligheter hur 
hanteras dessa? Skillnader och likheter mellan interna och externa uppgiftslämnare? 
Bearbetas informationen för att kunna fatta beslut? Hur? (verktygsstöd etc.) Lämnar du ifrån 
dig information till nästa led? 
Vem tar emot resultatet?  
Hur förmedlas resultatet/utfallet? 
Hur vet du om mottagaren tagit emot, förstått och accepterat resultatet? Interna vs. externa 
(kund, lev.) mottagare? 
Kunskap om verksamhetsmål och kundbehov som styrande/vägledande för prioriteringsbeslu-
tet? Egna mål, eller arbetsgruppens mål? 
Finns mål som ”konkurrerar” med varandra? Är de entydighet eller otydlighet?  
Finns prioriteringar av mål: egna eller andras? Diskuterade eller ”givna”? 
Finns uttalade/outtalade normer/regler för hur t.ex. prioritering skall ske? 
Arbetsuppdrag och mål på olika lång sikt (dag eller veckovis)? 
Finns standardrutiner för hur arbetet skall utföras? Om så: Vem har etablerat dessa (ledning, 
kund/lev., andra)? 
Finns verktyg/stöd för att åstadkomma detta? 
Vilken översikt finns över tillgängliga förutsättningar? Olika typer av underlag som konkurre-
rar/samverkar med varandra?  
Finns aktiviteter som måste utföras innan du kan utföra ditt arbete?  
Finns aktiviteter som är beroende av det du gjort för att kunna utföras? Vilka är de i dessa 
båda fall? 

Uppföljning av resultatet av ditt arbete mot förväntat (planerat) utfall? 
- Om uppföljning sker: Hur? Vem? Hur ofta? 
- normer/standarder för detta? 
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Finns det någon aktör/utförare som kontrollerar utfallet av ditt arbete? (ledning, annan medar-
betare, IT-stöd) Hur sker denna kontroll? 

Vilka stöd för detta finns? 

Får du nytta av uppföljningen? 

Produktion 
Det talas ju mycket om kundorderstyrning, Vad betyder kundorderstyrning för dig? 
Hur stor andel av er produktion är kundorderstyrd? 
För- och nackdelar med kundorderstyrd produktion? 
Vilken betydelse har det för ditt arbete om produktion sker av standardprodukter eller special-
produkter? 

Förverkligande av uppgörelse 
Vilka regler styr prioriteringar arbetsuppgifter? 
Är utlovat leveransdatum kritiskt för ditt arbete (Om så, i vilket avseende)?  
Finns det rutiner för upprättande av planering (schemaläggningen) i ditt arbete? 

I vilken utsträckning kan du styra ditt eget arbete? 
Vilken framförhållning har du i ditt arbete? 
Förekommer det att olika förbestämda handlingsalternativ vid genomförandet av arbetet? 
Tidspress vid beslut och informationsförmedling? ”Leveranssäkerhet” för dessa? Någon skill-
nad mellan internt riktade beslut/information eller externt riktad? 

Känner till tidsramar för egna beslut och arbetsuppgifter? 
Om inte, Vilken förberedelse finns för avvikelser från den upprättade handlingsplanen?  
Finns dessa regler dokumenterade (kvalitetssystem, IT-system etc.), uttryckta eller är de im-
plicita? 

Allmänt 
Berätta om tillfällen där du ser att företagets rutiner inte fungerade som tänkt (varför?) och det 
var tvunget att hitta andra utvägar? Gärna både tillfällen då man lyckats bra och tillfällen då 
man ”misslyckats”. 

Vad händer om uppdrag/ordrar fullföljs framgångsrikt, mindre framgångsrikt? 

Vad händer om mål nås eller inte nås? 
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Intervjuöversikt 
Nätverk Företag/aktörer Respondent, roll/befattning Intervjutillfälle Intervjuare Upptagning Utskrift 
Tränätverket Timmerleverantörer VD/huvudman �Mjölkbonde� 1999-05 UM/GA Band/MD Hel intervju 
  Skogsförvaltare �Pensionär� 1999-05 UM/GA Band/MD Hel intervju 
  VD/huvudman �Jurist� 1999-10 UM/GA Band/MD Hel intervju 
 Sågverk (K) VD/huvudman 1998-09; 2000-

03; 2000-03 
UM/GA; 
FM/GA; 
UM/GA 

Band/MD Hel intervju 

  Råvaruansvarig/inköpare 1998-09; 2000-
03 

UM/GA; 
UM/GA 

Band/MD Hel intervju 

  Produktionschef 1998-10; 1999-
10 

UM/GA Band/MD Hel intervju 

  Administratör 1999-10 UM/GA Band/MD Hel intervju 
  Ekonomiansvarig 1999-10 UM/GA Band/MD Hel intervju 
  Sågförman 2000-03 FM/GA Band/MD Hel intervju 
  Sågare 2000-03 FM/GA Band/MD Hel intervju 
 Snickeriföretag (K) Delägare/inköpare/produktionschef 1998-09; 2000-

04 
UM/KA/NS; 
UM/FM 

Band/MD Hel intervju 

  Delägare/VD 1998-09; 1998-
10 

UM/KA/NS Band/MD Hel intervju 

  Administratör 1999-10 UM/FM Band/MD Hel intervju 
  Konstruktör 1999-10 UM/FM Band/MD Hel intervju 
  NC-operatör 1999-10 UM/FM Band/MD Hel intervju 
  Säljare/marknadsansvarig 1999-10; 2000-

04 
UM/FM Band/MD Hel intervju 

  Packare/utlastare 2000-04 UM/FM Band/MD Hel intervju 
 Målerifirma VD/huvudman 1999-10 UM/FM Band/MD Hel intervju 
 Snickerimontör VD/huvudman 2000-02 UM/FM Band/MD Hel intervju 
 Hustillverkare (K) VD/huvudman 2000-03 UM/JF Band/MD Hel intervju 
  Inköpschef 1999-09; 2000-

03 (gem. med 
prodC) 

UM/FM/JF; 
FM 

Band/MD Hel intervju 

  Exportchef/vVD 1999-10 FM/JF Band/MD Hel intervju 
  Arkitekt 1999-10 FM/JF Band/MD Hel intervju 
  IT-ansvarig/konstruktör 1999-10; 2000-

06 (kompl. e-post) 
FM/JF Band/MD Hel intervju 

  Konstruktionschef 1999-10 FM/JF Band/MD Hel intervju 
  Administratör 1999-10 FM/JF Band/MD Hel intervju 
  Försäljningsingenjör (F) 1999-10 FM/JF Band/MD Hel intervju 
  Försäljningsingenjör (T) 1999-10 FM/JF Band/MD Hel intervju 
  Säljstöd 1999-10 FM/JF Band/MD Hel intervju 
  Ekonomichef 2000-03 UM/JF Band/MD Hel intervju 
  Produktionschef 1999-09; 2000-

03 
UM/FM/JF; 
FM 

Band/MD Hel intervju 

  Spikare 2000-03 FM/UM Band/MD Hel intervju 
  Säljare 2000-04 UM/FM/TD Band/MD Hel intervju 
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Intervjuöversikt, fortsättning 
Nätverk Företag/aktörer Respondent, roll/befattning Intervjutillfälle Intervjuare Upptagning Utskrift 
Tränätverket Husentreprenör VD/huvudman, Stockholm 2000-03 FM Band/MD Hel intervju 
 Husåterförsäljare VD/huvudman, Stockholm 2000-02 FM/JF/TD Band/MD Hel intervju 
  VD/huvudman, Bremen 2000-05 JF/TD Band/MD Hel intervju 
  VD/huvudman, Dresden301 2000-05 JF/TD Band/MD Hel intervju 

 Huskunder Värmdö 2000-02 FM/JF/TD Band/MD Hel intervju 
  Åkersberga 2000-03 FM/JF Band/MD Hel intervju 
  Västra Östergötland 2000-10 UM/FM Band/MD Hel intervju 
Verkstadsnätverket Verkstadsföretaget 

(K) 
VD 1999-09; 2000-

08; 2001-05 
UM/HH/FS; 
UM/HH/FS; 
UM/HH/FS 

Band/anteckn. Hel / sammanf. 

  F.d. VD 1999-10 UM/HH/FS Band/MD Hel intervju 
  Koordinator för säljenheter 1999-09 HH/MP Band/MD Sammanfattning 
  Medarbetare, affärsutveckling 1999-09 UM/HH/FS Band/MD Sammanfattning 
  Nordenansvarig 2000-03 UM/HH/FS Band/MD Hel intervju 
  Ansvarig, affärsutveckling 1999-09 UM/HH/FS Band/MD Hel intervju 
  IT-chef 1999-10 HH/MP Band/MD Hel intervju 
  Logistiker 2000-09 UM/HH Band/MD Hel intervju 
  Inköpare 2000-09 UM/HH Band/MD Hel intervju 
  VD, säljenhet i Italien 2000-09302 UM/HH/FS Textfil Respondent 

  VD, säljenhet i Nederländerna 2000-09 UM/HH/FS Textfil Respondent 
  VD, säljenhet i USA 2000-09 UM/HH/FS Textfil Respondent 
 Bearbetningsföretaget VD/huvudman 1999-12 FS Band/MD Sammanfattning 
 Filtertillverkaren Inköpare/produktionstekniker 2000-05 UM Band/MD Hel intervju 
 Logistikföretaget Marknadskoordinator 1999-10 FSi Band/MD Sammanfattning 
 Mekanikföretaget Inköpare/produktionstekniker 2000-04 UM/FS Band/MD Hel intervju 
 Motortillverkaren Försäljningsingenjör 1999-09 FSi Band/MD Sammanfattning 
 Plastleverantören VD/huvudman 1999-12 HH/FS Band/MD Sammanfattning 
 Svarvföretaget VD/huvudman 1999-12 HH/FS Band/MD Sammanfattning 
  Summa antal respondenter: 59 Summa antal 

intervjuer: 70 (3 
e-post) 

Egen 
medverkan 
vid 64 % av 
intervjuerna 

  

 
Intervjuare: GA = Gert Adolfson, AB Trätek/Linköpings universitet; KA = Karin Axelsson, Linköpings universitet; TD = Theres 
Dahl, IHH, Jönköping; JF = Jörgen Fältsjö, Högskolan Dalarna; HH = Henrik Hansson, Göteborgs universitet; FM = Fredrik 
Markgren, AB Trätek/KTH; MP = Magnus Persborn, Högskolan i Borås; FSi = Fredrik Sidmar, Göteborgs universitet; FS = 
Fredrik Sjöstrand, Högskolan Gotland/Stockholms universitet; NS = Nils Svensson, AB Trätek. 

 

                                              
301 Intervjun med återförsäljaren i Dresden genomfördes på tyska. Citaten är översatta från tyska till svenska. Intervjun i 
Bremen dock genomförd på svenska då återförsäljaren är svensktalande. 
302 Genomförd via e-post på engelska. 
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Översikt av organisationsteoretiska skolor 
Scott (1998, s. 107) presenterar en tabell vilken sammanfattar och ger en översikt av 
organisationsteoretiska skolor av vilka fler nämnts ovan. 

Systemmodell Slutet system Öppet system 

Analysnivå Rationella modeller Naturliga modeller Rationella modeller Naturliga modeller 
Socialpsykologisk Scientific Management 

(Taylor) 
Human Relations 
(Whyte) 

Begränsad rationalitet 
(March och Simon) 

Organisering (Weick) 

 Beslutsfattande (Simon)    

Strukturell Byråkratisk teori (We-
ber) 

Samverkande system 
(Barnard) 

Contigencyteori (Law-
rence och Lorsch) 

Socio-tekniska system 
(Miller och Rice) 

  Human Relations 
(Mayo) 

Strukturer (Woodward 
m.fl.) 

 

Ekologisk   Transaktionskost-
nadsteori (Williamsson) 

Populationsekologi 
(Hannan och Freeman) 

    Resursberoenden 
(Pfeffer och Salancik) 

    Institutionell teori Di-
Maggio och Powell 
m.fl.) 

 
Tabell 3-1 Organisationsteoretiska skolor, modeller och författare (fritt efter: Scott, 1998, s. 
107) 

Synen på handling i organisationer är viktig vid studier av olika perspektiv på organi-
sationer. Se Pfeffer (1982, s. 5 ff.) för ett vidare resonemang om detta. 
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Bilaga 4 
Relationer i tränätverket 
Följande relationer presenteras som bilagor (sammanfattningar återfinns i kapitel 10): 
Sågverket – Hustillverkaren (bilaga 4-1) 
Hustillverkaren – Husåterförsäljare, Sverige (bilaga 4-2) 
Hustillverkaren – Husåterförsäljare, Tyskland (bilaga 4-3) 

4-1 Sågverket – Hustillverkaren 
Allmänt om relationen 
Den studerade hustillverkaren är ingen regelbunden kund till sågverket vilket gör att 
följande beskrivning och analys blir kort. Till exempel berörs ej relationen i ekono-
miska termer. 

Historisk utveckling 
Ingen av de intervjuade personerna; sågverkets VD och inköparen hos hustillverkaren 
känner till när den första affären mellan parterna ägde rum. 

Produkter och service (utbud) 
Sågverket efterfrågar emellanåt varor som sågverket har i sitt ordinarie utbud. Under 
vissa perioder kan efterfrågan vara större eftersom hustillverkaren producerar en viss 
typ av hus vilka kräver virke som sågverket tillhandahåller. 

Atmosfär i relationen 
Relationen kan beskrivas som grund och tillfällig – atmosfären är inte lika ”personlig” 
som mellan sågverket och snickeriföretaget samt mellan snickeriföretaget och hustill-
verkaren. Svaga aktörsbindningar. 

En grund och tillfällig relation 
Sågverket är inte med i någon koncern eller kedja som hustillverkaren har ramavtal 
med. Inköp av sågade trävaror sker endast från sågverket när hustillverkaren inte kan 
finna önskad produkt hos någon av sina ordinarie leverantörer. 

Anpassning 
Ingen långsiktig institutionalisering eller anpassning (till exempel av aktiviteter eller 
produkter) är identifierad. Hustillverkaren har ramavtal med andra sågverk som försör-
jer en dominerande del av deras verksamhet med sågade trävaror. 

Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
Parterna gör endast tillfälliga affärer med varandra, baserade på standardavtal. 

Makt/beroende 
Både köpare och säljare är marginella i sina roller gentemot varandra. Någon särskild 
maktposition har inte identifierats, ej heller något uttalat beroende. 
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Interaktionsprocessen 
Interaktionen mellan parterna är sällan förekommande. 

Individers erfarenheter 
Sågverket upplever att hustillverkaren varit ytterst nöjda med de varor som levererats. 
Denna uppfattning stämmer väl överens med inköparens uppfattning som anser att 
sågverket har en god kvalitet på sin furu och ser, baserat på interaktion, företrädare för 
sågverket som seriösa. 

Interaktion 
Affärerna och förhandlingar med hustillverkaren beskrivs av sågverket som okompli-
cerade, baserade på standardavtal och ”standardprocesser” i branschen. 

Framtida utveckling av relationen 
Vid de tre workshops som anordnats inom ramen för SAIT-projektet har dialogen mel-
lan företrädare för sågverket och hustillverkaren ökat. Vad dessa samtal resulterar i är 
svårt att förutsäga inom föreliggande studies ram. 

Avslutande reflektion 
Den direkta relationen mellan sågverket och hustillverkaren är svag och oregelbunden. 
Dock finns sågverkets sågade trävaror, via snickeriföretaget, i tillverkade hus. 

4-2 Snickerimontören – Hustillverkaren 
Allmänt om relationen 
Relationen präglas till stor del av interaktionen mellan snickeriföretag och hustillver-
kare. Relationen är till stor del indirekt. 

Historisk utveckling 
Relationen etablerades i anslutning till att hustillverkaren etablerade relationen till 
snickeriföretaget. Konstruktionschefen vid hustillverkaren kom med initiativet att 
snickerimontören vid sina resor också kunde utföra reklamationsåtgärder åt andra 
snickeriföretag i hus som sålts i samband att de ändå finns på plats. 

Relationen i ekonomiska termer 
Uppgifter saknas. 

Produkter och service (utbud) 
Sammansättning, montering, justering och utbyte av snickerier. 
Ekonomiska transaktioner förekommer sällan direkt mellan parterna. Kostnader för 
montage av snickeriföretagets produkter faktureras via desamma, medan kostnader för 
reklamationshantering ofta hanteras mellan snickerimontör (ofta via snickeriföretag) 
och tillverkaren av den reklamerade produkten. 

Atmosfär i relationen 
Relationen präglas mycket av snickerimontörens smidighet av att vara ”på rätt plats 
vid rätt tillfälle”, utförandet av ett hantverk och förhållandet till den direkta relationen 
mellan snickeriföretag och hustillverkare. 
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Anpassning 
Att låta snickerimontören montera produkterna vid byggplats är ett framgångsrikt till-
vägagångssätt särskilt på den tyska marknaden. I de fall snickerimontören monterar 
produkterna transporterar de också desamma i egen bil – detta gör att snickeriproduk-
terna inte drabbas av tidigare fuktskador (eftersom leverans av produkt och montering 
var åtskilda i tiden och produkten ibland lagrades på ett olämpligt sätt vid aktuell 
byggplats). Vid uppkomna reklamationer på hus, och aktuella komponenter, sålda av 
hustillverkaren, kan konstruktionschefen på ett smidigt sätt lämna ärendet vidare till 
snickerimontören. Andra fördelar är relaterade till kvaliteten i utfört arbete och till 
upplevd kvalitet i hela huset. 

Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
Inga specifika förhandlingar och avtal har studerats; merparten av kontakter och af-
färsuppgörelser går via snickeriföretaget. 

Interaktionsprocessen 
Interaktionen mellan personer hos snickerimontören och hustillverkaren sköts till stor 
del på operativ nivå och handlar om praktiskt arbete. 

Individers erfarenheter 
Konstruktionschefen och VD hos hustillverkaren uttrycker tydligt att det naturliga är 
om snickeriföretaget, utförande av snickerimontören, ombesörjer montering av samtli-
ga produkter i sålda hus ute på byggplats. Detta uttalas också av inköps- och produk-
tionscheferna: 

[Vi försöker] driva det dithän att vi inte levererar [produkterna] till exporten med i våra leveranser, 
utan [snickeriföretaget] har ju samarbete med en byggare [snickerimontören] … så där vi försöker 
att styra det till att han då får montera [produkterna] […]. (Inköpschef och produktionschef, Hus-
tillverkaren, mars, 2000) 

Vardaglig interaktion 
Detaljplanering av tider för montage och aktuella platser bestäms i samverkan mellan 
parterna. Snickeriföretaget anger endast preliminärt i förväg vilka produkter som är 
sålda och aktuella för montage (se avsnitt 10.8). I det fall snickerimontören skall utföra 
annat arbete tillsammans med monteringen av den aktuella produkten meddelas detta 
den ansvarige säljaren på snickeriföretaget. 

Begränsnings- och hanteringsproblem 
Snickerimontörens arbete åt snickeriföretaget prioriteras högst – inte minst för att det 
är snickeriföretaget som svarar för övergripande planering av router. Reklamationsåt-
gärder för studerad hustillverkare och andratillverkare är snarare komplement. 

Framtida utveckling av relationen 
Diskussioner att låta snickerimontören, i snickeriföretagets regi, i allt högre utsträck-
ning montera snickerier även i hus sålda på den svenska marknaden diskuteras under 
tiden för studien. Idag sköts merparten av denna montering av anlitade husentreprenö-
rer/snickare. 
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Avslutande reflektion 
Relationen mellan snickerimontören och hustillverkaren är inte särskilt omfattande 
eftersom de flesta ärenden hanteras mellan snickeriföretaget och hustillverkaren direkt. 
Snickerimontören kan mer betraktas som en entreprenör som arbetar med uppdrag di-
rekt från snickeriföretaget (med bland annat studerad hustillverkare) som kund. 

4-3 Hustillverkaren – Husåterförsäljare, Sverige 
Nedan behandlas hustillverkarens relation till två intervjuade återförsäljare på den 
svenska marknaden. En återförsäljare (kallas husåterförsäljaren) är fristående från hus-
tillverkaren och finns i Stockholm. Den andra representanten är anställd av hustillver-
karen (kallas säljare) och finns placerad på ett regionalt säljkontor i Östergötland. Det 
faktum att säljaren är anställd och en del av husföretaget påverkar texten nedan. Bland 
annat uttrycks inte denna relation i ekonomiska termer, likt återförsäljaren och är inte 
lika omfattande beskriven. Jag har ändå funnit det intressant att analysera relationen 
till den egna säljaren; främst av två skäl: dels att han är geografiskt skild från huvud-
kontoret och dels av att han är nyanställd (han har påverkat sättet att sälja hus genom 
att implementera idéer från annan bransch). Se dessa data som ett komplement. 
Kommentarer från hustillverkaren gäller i vissa avsnitt både inhemsk marknad och 
export (relation till återförsäljare i Tyskland, vilka behandlas explicit i avsnitt 10.10). 

Allmänt om relationerna 
I relationerna nedan har liknande värderingar vad gäller hus, men inte alltid avseende 
sättet att bedriva verksamhet. 

Historisk utveckling 
Återförsäljaren i Stockholm etablerade sitt samarbete med hustillverkaren under 1999. 
Återförsäljaren säljer endast hustillverkarens produkter. Den intervjuade säljaren blev 
anställd hos hustillverkaren i september 1999. 

Relationen i ekonomiska termer 
Husåterförsäljaren har en så kallad startpeng från hustillverkaren för att etablera verk-
samhet, men kommer att övergå till ren provision enligt honom själv. Återförsäljaren 
delar provisionen från hustillverkaren med husentreprenören för att inte konkurrera om 
samma kunder. Husentreprenören hanterar just entreprenad, medan säljaren koncentre-
rar sig på försäljning av husen – de upplever sig komplettera varandra. Den studerade 
återförsäljaren står för cirka 20 procent av försäljningsvolymen i Sverige. 

Produkter och service (utbud) 
Återförsäljaren erbjuder hustillverkaren sitt försäljningskunnande och sina kontakter 
med potentiella kunder i Stockholm. 
Hustillverkaren levererar hus enligt beställning samt tillhörande säljstöd i form av 
bland annat marknadsföring och broschyrer. Den ökade standardiseringen av kompo-
nenter i hus kommer att påverka det utbud hustillverkaren kan erbjuda marknaden. 
Detta kan också ses som att återförsäljare (på samtliga marknader) måste anpassa sig 
till detta utbud i högre utsträckning än tidigare. 
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Företagskultur, varumärke och värderingar 
Kontakterna med säljare och återförsäljare är idag mycket relaterat till olika personer 
hos hustillverkaren för export och försäljning på den inhemska marknaden. Detta per-
sonberoende, och allt vad det innebär med personlig närvaro för hustillverkarens per-
sonal närmare marknaden, kan reduceras på sikt enligt VD303. Ett starkt varumärke 
skall kunna göra det möjlig för säljledet i Sverige att: 

[…] kunna löpa och styra sig själv, för är varumärket starkt så är det [tillräckligt med] tre, fyra 
säljträffar varje år. (VD, Hustillverkaren, mars, 2000) 

Den anställde säljaren beskriver att han tilltalats av, vad han beskriver som, roliga hus, 
spännande lösningar, hög kvalitet och seriösa människor. Känsla och gemensamma 
värderingar betonas starkt som motiv för valet av att arbeta med hustillverkaren. 

Atmosfär i relationerna 
De ömsesidiga förväntningarna är relativt omfattande samtidigt som parterna ibland 
motarbetar varandra. Ett beroende finns också, kanske främst från hustillverkaren som 
vill ha representation i stockholmsområdet. 

Förväntningar på relationen 
Hustillverkarens förväntningar på en återförsäljare i Stockholm är stora. De potentiella 
köpare som finns i den regionen är en viktig målgrupp för det segment av hus den 
småländska tillverkaren erbjuder. Återförsäljarens förväntningar på hustillverkaren 
handlar initialt om ett bra etableringsstöd. Vidare anses det viktigt med ett gott admi-
nistrativt stöd och allmän service vid försäljning. 

Anpassning 
Emellanåt upplever VD att samarbetet med fristående återförsäljare snarare är ett 
”motarbete”. Motsättningar uppkommer inte sällan vid hantering av reklamationer, där 
det är svårt att identifiera källan till uppkomna brister. Detta resulterar i att åtgärdande 
av reklamationer ofta tar för lång tid. Att genomföra åtgärden först, för att sedan utreda 
skuldfrågan är ett överordnat mål enligt VD för att huskunden skall bli nöjd. 
Fakturering av huskund sker av det som av husåterförsäljaren benämns ”huvudkonto-
ret” (hustillverkaren). De utför också beräkning av offerter och design/konstruktion. 
Vad gäller priser utför, vilket nämnts tidigare, återförsäljaren själv kalkyler (schablo-
ner) för att snabbt kunna lämna priser till kunder. 
Hustillverkaren har anpassat sig på flera punkter till säljarens önskade arbetssätt: 

Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vara lyhörd och jag har faktiskt gett dem [hustillverka-
rens ledning och säljare] nya vinklar, nya sätt att jobba, nytt tankesätt som de aldrig skulle få an-
nars. (Säljare, Hustillverkaren, april 2000) 

Några av de nya sätten att arbeta på som säljaren nämner, är att samarbeta tätare med 
banker för att potentiella huskunder enkelt skall kunna finansiera sitt tänkta hus. Detta 
underlättar försäljning och innebär samtidigt att nya aktörsbindningar bör mobiliseras. 
Han upplever att hustillverkaren tidigare hade en avvaktande attityd till banker och 
ofta väntade på att den potentiella huskunden själv skulle initiera bankkontakter. Nu 
                                              
303 Vilket torde kunna ses som ett sätt att vilja förändra och reducera bindningarna mellan olika aktörer. 
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har säljaren namn och telefonnummer och tar initiativ direkt till en kontakt mellan 
kund och finansiär och hjälper till att boka ett möte. Exempel på ett annat initiativ från 
säljaren är att även visa tillgängliga tomter på företagets hemsida. Säljaren har också 
utarbetat ett OH-bildspel om företaget och dess utbud han kan skicka till potentiella 
kunder via e-post samt olika typer av mallar. 

Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
Återförsäljaren saknar ensamrätt på försäljning i stockholmsområdet. Området är stort 
och det anses inte vara realistiskt att han ensamrätt på det, även om det kanske skulle 
vara bra enligt honom själv. Han ser emellertid detta som en del av ett förtroende i re-
lationen mellan honom och VD för hustillverkaren: 

Det är ett ömsesidigt förtroende av dem. Om [VD] skaffar en massa andra säljare, då tappar ju jag 
lusten och så mister han mig – men får han någon annan får han ju överväga vad han vill, så att 
säga. (Husåterförsäljare, Stockholm, februari, 2000) 

Husåterförsäljaren ser sig inte som kund till hustillverkaren (vilket han skulle vara om 
han själv köpte huset och sålde det vidare). Han ser sig endast som företrädare för hus-
tillverkaren, med sin egen firma. Detta förhållande ser dock inte kunden, utan återför-
säljaren menar att han kan framträda som om han vore hustillverkaren för kunden. 

Makt/beroende 
Det finns ett ömsesidigt beroende i relationen mellan hustillverkaren och återförsälja-
ren. Hustillverkaren är som tidigare nämnts i behov av en god representation i den vik-
tiga stockholmregionen och den resurs en sådan utgör för dem. Återförsäljaren är i 
behov av att kunna erbjuda kunder en produkt som de önskar samt tillhörande säljstöd. 

Interaktionsprocessen 
Individernas erfarenheter av den studerade affärsrelationen mellan hustillverkaren och 
återförsäljaren innehåller både positiv och negativ kritik; den negativa kritiken från 
båda parter dominerade dock. 

Individers erfarenheter 
Husåterförsäljaren har inget systematiskt arbetssätt för att se till att förbättring efter 
genomförda byggprojekt sker. Kontakter mellan husentreprenör och hustillverkare i 
dessa avseenden sker endast då någon av dessa parter upplever ett direkt missnöje med 
någon hantering. Återförsäljaren är också missnöjd med den långa tiden det tar för 
hustillverkaren att ta fram kalkyler. 
Emellanåt upplever VD vid hustillverkaren att han och återförsäljaren inte alltid har 
samma mål; reklamationshantering är ett sådant område som nämndes ovan, 
förekomsten av antal säljare i området ett annat. 

Vardaglig interaktion 
Återförsäljare kommunicerar både med personer vid enheten för säljservice och med 
enheten för konstruktion. Inom avdelningen hanteras tidiga faser i en affärsprocess 
(exponering av erbjudande, offerthantering etc.); inom konstruktion främst faser mel-
lan avtal och tillverkning (fullföljande). 
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Beräkning av underlag för prissättning av kundspecifika hus görs emellanåt av återför-
säljaren, trots att hustillverkaren vill att dessa beräkningar skall ske inom deras säljser-
viceavdelning. Utförandet av detta har dock varit en trång sektor hos hustillverkaren 
vilket har gjort att det tar lång tid att få svar. Återförsäljaren gör, eftersom det är mer 
ont om tid att lämna besked till kunden, egna kalkyler som enligt honom blir sämre, 
mer schablonartade. Med detta förfaringssätt och placering av prisberäkning får kun-
den en offert med potentiellt sämre precision, vilket återförsäljaren är medveten om. 
Den studerade återförsäljarens samverkan med hustillverkaren under specifikation av 
huset är relativt begränsad enligt honom själv. Återförsäljaren upplever sig ofta ha 
kontroll på vilka lösningar som är fördelaktigt att producera till vilket pris och var det-
ta bör ske (i fabrik eller på byggplats). 
I säljstödsavdelningens alla kontakter med beställare anses det viktigt att lära känna 
den andra parten. Detta bland annat för att undvika missförstånd som kan uppkomma i 
kontakter med personer från olika marknader. Att känna till beställarens förväntningar 
både på personer och på produkter hos hustillverkaren anses också viktigt: 

Har man ett långsiktigt arbete med någon så lär man sig av varandra, man lär sig hur produkten ser 
ut, de vet vad de får av oss. […] Så har man då långsiktigt samarbete så vet ju kunden att [företa-
get] fungerar så här och det är mycket vunnet för oss och det är mycket vunnet för kunden. (För-
säljningsingenjör T, Hustillverkaren, oktober, 1999) 

Att beställaren får den förväntade produkten betonas starkt tillsammans med ömsesidig 
seriositet. Att anpassa sig till den beställare man arbetar med lyfts också fram av en av 
försäljningsingenjörerna. De intervjuade markerar dock tydligt att trots ömsesidighet 
och förtroende är det viktigt att behålla affärsmässigheten i relationen med beställaren. 
Att bli för personlig anses inte lämpligt. Att bli för personlig kan innebära att det är 
”svårt att ta betalt för saker och ting” enligt en av ingenjörerna. 
Det är mycket vanligt med oklarheter i konstruktionsunderlagen (det uttryckta beho-
vet) från återförsäljare, exempelvis angående detaljutformning av kök, färg på takpan-
nor och plåt. Oklarheter varierar dock beroende på exempelvis vilka säljare som sålt 
aktuellt hus. Konstruktionsunderlagets utformning och fullständighet har stor påverkan 
på konstruktörens arbete. Vissa återförsäljare tenderar att medvetet utelämna vissa 
uppgifter (exempelvis detaljspecifikationer) och förutsätter att konstruktörer ringer och 
begär kompletterande och nödvändiga uppgifter. 
Kommunikationen mellan personer på konstruktionsavdelningen hos hustillverkaren 
och återförsäljare/beställare kring beställningar och konstruktion sker via telefon, tele-
fax och e-post. Telefax används, som tidigare nämnts, då det ger en möjlighet att spara 
överenskommelser och åtaganden för framtida behov, till exempel diskussioner kring 
löften. Användningen av e-post ökar och ersätter telefax och vissa telefonsamtal, del-
vis med samma motiv som ovan. Beställarens möjligheter att kommunicera påverkar 
mycket det medium hustillverkaren väljer vid kontakter. För användning av e-post 
upplever konstruktionschefen att vissa beställare inte ännu vant sig vid tekniken och 
därför inte använder den. Andra beställare kanske inte ens har tillgång till den. Hustill-
verkaren försöker påverka sina återförsäljare att använda datorbaserade konstruktions-
program, så att man kan utbyta ritningar elektroniskt. 
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För att utveckla sina produkter och dess konstruktioner försöker hustillverkaren ta till 
sig behov från huskunder direkt, eller via förslag från återförsäljare. Dessa marknads-
signaler kan komma via ett antal olika kanaler. Via säljstödsavdelningen eller via kon-
struktionsavdelningen är två vanliga kanaler; via olika representanters besök på sälj-
konferenser likaså. 
I de fall reklamationer uppkommer vid uppförandet av huset på aktuell byggplats 
meddelar beställaren detta till säljstödsavdelningen. För att reducera antalet fel som 
beror på missförstånd mellan beställare och försäljningsingenjör används telefax för att 
skicka specifikation och bekräfta dem. 
Säljaren anpassar sitt val av kommunikationsmedium efter vilken person som är mot-
tagare på huvudkontoret. Vissa får bara telefax då de inte använder e-post och kanske 
inte heller behärskar användningen av till exempel bilagor till e-post. Att skicka under-
lag till offerter via telefax stämmer också bättre med exempelvis marknadskontaktens 
individuella sätt att arbeta (rutiner) samt ökar sannolikheten för att nå fram med sin 
information enligt säljaren. 
Marknadsaktiviteter för att exponera sitt erbjudande och söka kontakt med potentiella 
kunder initieras oftast av säljaren själv, till exempel husvisningar. Aktiviteter av mer 
omfattande karaktär presenteras för, och godkänns av VD vid huvudkontoret. 
Hustillverkaren saknar fastställda rutiner (tydliga aktivitetsstrukturer) för hur kommu-
nikationen mellan säljare och huvudkontor skall gå till inom med en affärsprocess och 
vilka media som skall användas. Hustillverkaren saknar också beskrivningar av vad en 
säljare förväntas göra vid husaffärer, exempelvis vid försäljning och leverans: 

[…] det första papperet som jag gjorde direkt när jag började för att få lite styrning på det hela vad 
jag ska göra för någonting, vad är mitt jobb då. Man har ingen… så att säga vad en säljare gör för 
någonting, ingenting. Det finns inga rutiner, ingenting – noll. […] Jag försöker vara en strukture-
rad person, få lite ordning på grejerna, för det är då som man kan jobba. (Säljare, Hustillverkaren, 
april, 2000) 

En offert (erbjudande) sammanställs vid huvudkontoret och arkitekten utarbetar ett 
enkelt första förslag. I vissa fall kan också arkitekten ha varit med i ett tidigare skede 
och i förekommande fall också träffat kunden. Att det bör vara ett enkelt och snabbt 
förslag är ett önskemål från säljaren. Han utgår från att förslaget kommer att revideras 
och vill inte att arkitekten skall ägna det för mycket tid: 

Han [arkitekten] vill rita så jäkla fina grejer och det tar ju tid. Rita flashiga bilder blir ju ingen rik 
av, […] jätteflashigt då och sedan var det världens bilder. Det kan bli jädrigt dyrt att ha honom sit-
tandes en dag och rita på det huset på det sättet. Då har jag försökt att lära dem helt enkelt att det 
här är bara en offert och att göra en enkel bild och rita ihop så att säga en snabb bild. (Säljare, Hus-
tillverkaren, april, 2000) 

Säljaren känner till att detta tillvägagångssätt inte alltid stämmer med arkitektens egna 
värderingar. Säljaren beskriver också sitt arbete med att dokumentera kundmöten, 
bland annat vid etablering av kontakt och förslag. Att dokumentera är centralt enligt 
honom. Vilket datum mötet genomfördes, vad som behandlades ses som viktigt – inte 
enbart skicka ett pris till kunden, utan också kunna referera till vad som sagts. 
Vid ordertecknande (kontrakt) med huskund har också säljaren infört en för honom 
viktig förändring; underskrift på kontraktet från honom själv. Säljare kunde inte göra 
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detta tidigare eftersom de inte är behöriga firmatecknare, utan order gick via huvud-
kontoret och bekräftades av VD. Numera finns också utrymme på kontraktet för un-
derskrift av säljaren. Detta för att kunden skall känna ömsesidighet i åtagandet och inte 
enbart en ensidighet då man som kund beställt ett hus. Viktigt att notera är dock att 
beställningen inte är juridiskt bindande förrän behörig firmatecknare bekräftat. 
Vid fullföljande och leverans har sedan säljaren kontakt med kunden för att stämma av 
olika delbetalningar för olika leveranser och tidpunkter. 

Begränsnings- och hanteringsproblem 
Valet mellan att ha egna anställda säljare och säljkontor jämfört med fristående säljare 
är ofta föremål för diskussion hos hustillverkaren. Vad gäller fristående säljare ser VD 
att de som är duktiga tyvärr också tenderar att vara flyktiga och liera sig med olika 
hustillverkare över tiden. Starka fristående säljare associerar sig heller inte alltid med 
det varumärke hustillverkaren står för och är svåra att styra enligt VD. Vissa fristående 
säljare söker en närmare kontakt med hustillverkaren som är svårt att etablera, ”att till-
höra gänget” är viktigt enligt VD. 
I kontakter med egna säljare kan ibland relationen till både huskund och husentrepre-
nör blir komplicerad. Då det finns separata kontrakt mellan huskunden och husentre-
prenören är egentligen allt annat arbete utanför relationen mellan huskunden och hus-
tillverkaren/säljaren. Vid komplikationer vänder sig huskunden emellertid till säljaren 
för alla typer av frågor, även utanför hustillverkarens åtaganden. Detta är resurskrä-
vande och upplevs inte alltid produktivt från hustillverkarens sida. Ur ett huskundsper-
spektiv förefaller dock det viktigaste vara att helheten (det monterade huset färdigt på 
avsedd plats) vara det mest centrala, oavsett vilka avtalsparterna är. 

Framtida utveckling av relationerna 
Den studerade relationen avvecklades i samband med att återförsäljaren i Stockholm 
under våren 2000 upphörde med sin firma. En utveckling som VD vid hustillverkaren 
yttrade medan återförsäljaren fortfarande var aktiv återfinns nedan. 
Vad som belyses som framtida utveckling av relationerna är en gemensam samverkan 
med andra leverantörer samt etablering av fler försäljningsställen. 
Säljaren efterlyser att hustillverkaren tydligt skall visa sin samverkan med leverantörer 
av olika komponenter till husen. Att samexponera huset som produkt till exempel i 
leverantörernas produktkataloger och leverantörernas produkter tydligare i hustillver-
karens säljmaterial är hans förslag till förbättring. 
Att ha flera säljare i stockholmregionen är centralt för hustillverkaren. Vid rekrytering 
av flera fristående säljare i Stockholm värderar VD potentiella säljares känsla för pro-
dukterna högt. Att säljare innehar en konstnärlig känsla för produkterna är viktigt, att 
inte bara sälja hus utan bidra till kulturlandskapet, enligt VD. Den förmedlade känslan 
skall väl överensstämma med den känsla hustillverkaren vill förmedla genom sitt va-
rumärke och sina produkter. 
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Avslutande reflektion 
Relationen mellan hustillverkaren och återförsäljaren i Stockholm avslutades under 
våren 2000304. Viktiga motiv till detta var sannolikt att parterna inte var överens om 
huruvida det skulle finnas en eller fler återförsäljare i regionen. Olikheter i uppfatt-
ningar om hur reklamationer och kalkyler skulle hanteras och fördelas kan också ha 
bidragit till at relationen avvecklades. Ytterligare ett skäl kan vara att försäljningsvo-
lymen på cirka tio hus per år inte finansierat återförsäljarens verksamhet enligt honom 
själv. Relationen med säljaren i Östergötland avslutades under årets första månader 
2001. Detta sedan säljaren har begärt att få sluta sin anställning hos hustillverkaren. 

4-4 Hustillverkaren – Husåterförsäljare, Tyskland 
Nedan behandlas hustillverkarens relation till två återförsäljare på den tyska markna-
den. Återförsäljarnas kontor är belägna i Dresden respektive Bremen. 

Allmänt om relationerna 
Återförsäljare som är etablerade i Tyskland är ofta fåmansbolag med fem till sex an-
ställda; undantag från detta finns i form av byggföretag. Hustillverkarens exportchef 
identifierar olika typer av återförsäljare som företaget etablerat kontakt med: 
! Tidigare/befintliga återförsäljare av skandinaviska trähus. 
! Fastighetsförmedlare och/eller finansiärer. 
! Arkitekter/ingenjörer som ritar hus. 

Historisk utveckling 
Relationen mellan återförsäljaren i Dresden och hustillverkaren etablerades våren 1999 
och omfattar cirka 25 hus per år. Kontakten med hustillverkaren etablerades vid hus-
tillverkarens sökande efter representanter. Hustillverkaren gjorde denna förfrågan ut-
ifrån sin vetskap om att återförsäljaren redan representerade andra svenska tillverkare. 
Relationen mellan återförsäljaren i Bremen och hustillverkaren etablerades 1990 och 
är en av de äldsta relationerna på marknaden. Denne återförsäljare säljer cirka 18 hus 
per år och har tidigare representerat två andra svenska hustillverkare (i sekvens). 

Relationerna i ekonomiska termer 
Den försäljningsvolym respektive återförsäljare står för av total försäljningsvolym per 
år för den tyska marknaden är cirka 17 procent (Dresden) och cirka 12 procent (Bre-
men). Tillsammans utgör därmed dessa närmare 30 procent av hustillverkarens ex-
portvolym till den tyska marknaden. Ur hustillverkarens perspektiv finns därmed en 
relativt stark ekonomisk bindning till de två återförsäljaren med tanke på att försälj-
ningen till den tyska marknaden utgör 80 procent av deras omsättning. 

Produkter och service (utbud) 
I likhet med den svenska marknaden erbjuder återförsäljarna sitt försäljningskunnande 
och sina kontakter med potentiella kunder i respektive region. Detta kunnande och 
marknadskontakter är en viktig resurs för tillverkaren att försäkra sig om. 
                                              
304 Detta bidrog bland annat till att en djupare analys av återförsäljarens interaktion med husentreprenören inte har genom-
förts. I de fall denna interaktion berörs och i sammanhanget är relevant, presenteras den. 
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Hustillverkaren levererar hus enligt beställning samt tillhörande säljstöd i form av 
bland annat marknadsföring och broschyrer. 

Företagskultur, varumärke och värderingar 
Svenska hus uppfattas på den tyska marknaden som miljövänliga, kvalitetskontrollera-
de och byggda med aktuell teknik. Detta ger svenska hus konkurrensfördelar framför 
hus exempelvis från Ryssland. Det ”svenska” väcker också andra positiva känslor hos 
tyskar enligt den intervjuade säljaren i Dresden. Han beskriver detta på följande sätt: 

Den svenska drottningen har ju tyskt ursprung! Ett tecken på att vi bemöter ert land med sympati! 
Sedan är Sverige det enda landet vi inte haft krig med. Det är också viktigt. (Husåterförsäljare, 
Dresden, maj, 2000) 

Återförsäljaren i Bremen har investerat tid och pengar i ett varumärke hustillverkaren 
håller på att ta bort på exportmarknaden till förmån för ett nytt mer renodlat dylikt man 
också använder i Sverige. Han ser problem med att byta varumärke för egen del. Alla 
prospekt, annonser och hans representantskap (bland annat logotyp) är präglade av det 
utgående varumärket. Vid intervjutillfället var återförsäljaren, om än något motvilligt, 
på väg att ändra detta. Under en övergångsperiod finns delar av en gammal logotyp 
tillsammans med en ny i återförsäljarens eget säljmaterial. 

Atmosfär i relationerna 
De två studerade relationerna och dess atmosfär är olika. I ena relationen finns en hög 
grad av utbytbarhet, i den andra ett exklusivt avtal. 

Utbytbarhet och konkurrens vs. exklusivitet och samarbete 
Återförsäljaren i Dresden anser att han i första hand säljer svenska hus (se också föl-
jande avsnitt kring förväntningar). Att det blev den studerade hustillverkarens produk-
ter var mer en tillfällighet. Denne återförsäljare säljer även andra svenska hustillverka-
res produkter i Tyskland och betonar vikten av konkurrens mellan hustillverkare. Han 
önskar absolut inte exklusiva avtal (att endast sälja en tillverkares produkter). Återför-
säljare har överlag en mer kritisk attityd till den studerade hustillverkaren än följande 
återförsäljare och önskar, åtminstone retoriskt, ge en bild av svaga aktörsbindningar. 
Återförsäljaren i Bremen betonar det speciella i varje hus och värderar den enskilda 
relationen högt. Anpassning till kundens behov är viktigt. Hustillverkaren är ensamle-
verantör av hus till honom. Denna exklusivitet kommenteras på följande sätt: 

Jag tror själv att om man jobbar tillsammans med en leverantör i Sverige då måste man välja ut 
och säga att antingen med den eller med den eller med den. Jag tror inte att det är någon idé att rita 
ett hus och sedan fråga [den studerade hustillverkaren] vad det kommer att kosta och sedan fråga 
[någon annan svensk hustillverkare] vad det kostar och sedan ta den billigaste. (Husåterförsäljare, 
Bremen, maj, 2000) 

Min tolkning är att det i denna relation finns en relativt stark aktörsbindning till hus-
tillverkaren (avseende till exempel kunskap, administration och socialt) tillsammans 
med ekonomiska argument att hålla sig till en part. 

Förväntningar på relationerna 
Det faktum att hustillverkaren är ett mindre företag uppskattas av återförsäljare på fle-
ra exportmarknader. Korta beslutsvägar och därmed snabba beslut fattas, vilket gynnar 
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återförsäljare. De tre personer som fattar beslut om marknadsnära frågor är också del-
ägare i det hustillverkande företaget, vilket ger legitimitet och trovärdighet i kontakten 
med återförsäljare. Fler av hustillverkarens skandinaviska konkurrenter ingår i större 
koncerner och har ofta längre beslutsvägar. 
Återförsäljaren i Dresden betonar svenska trähus före produkterna just från den stude-
rade hustillverkaren. Till produkten finns högt ställda förväntningar: 

Vi vill köpa dessa hus där vi tror att de har bra kvalitet och även är prisvärda och de svenska till-
verkarna generellt har ett gott rykte i Tyskland. Produkten ”Schwedenhaus” anses ha hög kvalitet 
och tas emot bra av tyska kunder även vad gäller imagen. (Husåterförsäljare, Dresden, maj, 2000) 

Anpassning 
Hustillverkaren utarbetar olika tekniska beskrivningar på hus som de vill arbeta efter. 
Denna beskrivning eller produktutveckling utarbetas i dialog med de större återförsäl-
jarna så att ”de ska känna att de är med”. Hustillverkaren försöker att ta fram en stan-
dard och sedan göra en viss förankring. Ibland händer det att kunden har en egen be-
skrivning av hur huset ska se ut, vad det ska innehålla och hur det ska vara uppbyggt. 
Detta försöker hustillverkaren att i högre utsträckning undvika då det kan ”passa dåligt 
in i produktionen” (bidrar till omställning och byte av material) samt annat merarbete. 
Standard kan ha flera betydelse. Teknisk standard kan exempelvis avse vilka väggsy-
stem som används i huset. En annan standard kan vara relaterad till husets utseende, 
vilket hustyp det är och vilken rumsindelning det har. Cirka 80 procent av de sålda 
husen på export har anknytning till någon av de tekniska standarderna som hustillver-
karen tillhandahåller. Vad gäller hustyp, utseende och liknande är det å andra sidan 60 
till 70 procent av de exporterade husen som är individuella utformningar (i den mening 
att de avviker från hustyper som presenteras i kataloger och via Internet). 
Exportchefens värdering av en god affärsrelation med återförsäljare gällande anpass-
ning kommer till uttryck i följande citat: 

[…] det är en viss form av kontinuitet i relationen med försäljningen så att det känns meningsfullt 
för båda parter och sedan givetvis att betalningar fungerar vettigt och det är väl en fördel om de 
någorlunda inordnar sig i vårt sätt att tänka och vårt sätt att arbeta och att de inte hela tiden kom-
mer med produkter som blir för stora avvikelser från det som vi vill jobba med och det som vi 
känner till ganska bra. (Exportchef, Hustillverkaren, oktober, 1999) 

Kontinuitet, ömsesidig meningsfullhet och fungerande ekonomiskt utbyte är att se som 
nyckelord i ovanstående citat. Att återförsäljaren skall anpassa sig till hustillverkarens 
sätt och vilja att arbeta likaså. Kontinuitet i relationerna är också något som betonas av 
konstruktörer. Återkommande köp från exempelvis tyska återförsäljare anses viktiga, 
och värda att satsa mycket intern tid och resurser på. I anslutning till upprepade köp 
från återförsäljare värderas personkontakt med konstruktörer högt. Långvariga och 
långsiktiga relationer med återförsäljare underlättar konstruktörernas arbete. Uppfyl-
landegraden av beställarens krav anses också öka med tiden, något som delvis går stick 
i stäv med exportchefens värdering av en för hustillverkaren god relation enligt ovan. 

Det är ju helt klart lättare att jobba när det blir med långsiktiga. Man lär sig efterhand vad de vill 
ha för slutprodukt, även fast den inte är hundraprocentig som de vill ha det första huset så kanske 
femte huset så börjar de få precis det de vill ha och det innebär ju att det de vill ha och vi kan till-
godose ju säkrare är det att de fortsätter att köpa hus av oss. (Konstruktör, Hustillverkaren, okto-
ber, 1999) 
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Hustillverkaren betonar också att det är viktigt med uthållighet och rimliga förvänt-
ningar – särskilt i de fall återförsäljaren är nyetablerad. Hustillverkaren anser sig ha en 
nära dialog med återförsäljare och parterna träffas ofta enligt exportchefen. Hustillver-
karen vill inte lämna representanter ”i sticket” genom att plötsligt överge marknaden; 
något de menar att andra tillverkare i branschen gjort. Här är den ömsesidiga anpass-
ningen mer uttalad av exportchefen än ovan. Hans uppfattning generellt är dock att 
hustillverkaren anpassar sig för mycket till återförsäljarnas och huskundernas vilja: 

Har vi litet att göra så kanske vi ställer upp lite för mycket ibland och skämmer bort en kund att vi 
gör det ena och det andra. Vi har kanske konstiga lösningar och sådant som vi egentligen inte vill, 
men sedan när vi får mer att göra så försöker vi att övertyga den här kunden att egentligen så vill 
vi inte göra detta, så det är en balansgång hela tiden. (Exportchef, Hustillverkaren, oktober, 1999) 

Återförsäljaren i Dresden speglar en problematik han upplever i hustillverkarens bris-
tande förståelse för den tyska marknadens villkor. Det finns en uppfattning som snara-
re handlar om hustillverkarens bristande förmåga till anpassning: 

Det är [hustillverkarens] problem fastän de har varit på marknaden länge, att de inte förstår utveck-
lingen på den tyska marknaden som vi vill att de förstår den. […] Det är kunden som de behöver 
förstå. Alla affärer utgår från kunden. Och om de vill vara framgångsrika i distributionen, i försälj-
ningen, måste de vara [ett] customer driven company. […] sedan måste jag reagera mycket snabbt 
på kundernas önskemål. (Husåterförsäljare, Dresden, maj, 2000) 

Den förväntade tiden för reaktion på kundönskemål som berördes ovan ställs också på 
sin spets när det gäller hantering av reklamationer. Här finns synpunkter både kring tid 
för åtgärdande och kring nivå för reklamationer: 

[…] reaktionstiderna för att åtgärda fel är väldigt långa där – alldeles för långa […] Det så de sä-
ger: nåja tyskarna är för petiga, för känsliga. Svenskarna är mer generösa. Men jag är på den tyska 
marknaden. Jag kan inte ändra på tyskarna, de är som de är. Vill jag vara framgångsrik på denna 
marknad måste jag spela enligt denna marknads regler. (Husåterförsäljare, Dresden, maj, 2000) 

Viktigt att notera är att återförsäljaren i Bremen samtidigt beskriver bland annat kvali-
tet och reklamationshantering som följer: 

Där är [hustillverkaren] mycket bra. Till exempel när vi byggde detta hus [syftar på ett specifikt 
byggt hus] så gjorde de fel i ritningen i limträbjälkarna en hel del, det märkte vi på byggplatsen 
och sedan två dagar senare var limträ på bygget. Det var mycket bra. (Husåterförsäljare, Bremen, 
maj, 2000) 

Förbindelse (förhandlingar och avtal) 
Sättet att förhandla varierar beroende på vilka återförsäljare som är aktuella enligt ex-
portchefen. Vissa är väl insatta prissättning, andra inte. Förhandlingsstilen anpassas 
efter dessa förutsättningar och vilken produktkännedom återförsäljaren har. Beroende 
på återförsäljarens insikter krävs olika resurser för att förebereda sig för förhandling – 
det kan vara utmanande menar exportchefen, med hårda krav. Tillsammans med åter-
försäljare som inte känner till prisbilder lika väl kan man finna lösningar efter hand, 
enligt samma respondent. De förhandlingar som uppskattas mest är när det inte enbart 
behandlar priser, utan en samarbetsanda utgående från öppenhet kommer till uttryck. I 
och med detta anses diskussion och argumentation hamna på en ”annan nivå”. 
När hustillverkaren vill utveckla ett samarbetsavtal med en återförsäljare sker detta 
ofta i konkurrens med andra hustillverkare. Hustillverkarens personal måste argumen-
tera för varför återförsäljaren skall etablera ett samarbete med just dem. Hustillverka-
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ren upplever sig ha ett väl utvecklat system för information och säljmaterial och kan 
leverera säljstöd som de anser att få av deras konkurrenter kan åstadkomma. 
Återförsäljarna associeras till att arbeta med hustillverkarens varumärke inom ett visst 
geografiskt område. De är emellertid fria att också sälja andra tillverkares hus, vilket 
ett flertal också gör. Några fasta volymer av hus som skall säljas avtalas inte utan åter-
försäljarna är fria i detta avseende. Dock ser VD att desto längre återförsäljarna arbetar 
med hustillverkarens varumärke desto mer har båda parter investerat i detta och det 
blir därigenom svårare att bryta relationen. 
Relationen mellan återförsäljaren i Dresden och hustillverkaren i juridiska termer be-
står endast i varje köpt hus. Inga andra juridiska bindningar förekommer. Den studera-
de hustillverkaren är därmed endast en bland flera leverantörer av husstommar samt 
endast en del i återförsäljarens totala utbud av varor och tjänster. Vikten av konkurrens 
betonas av återförsäljaren, vilket tidigare nämnts. För att kunna möta konkurrensen på 
konsumentmarknaden ser återförsäljaren att han i sin tur måste nyttja konkurrensen 
mellan svenska tillverkare. Exklusiva avtal är inte intressant – om sådana avtal skulle 
komma till stånd påverkas konkurrenskraften negativt enligt respondenten. 

Makt/beroende 
Hustillverkaren är mycket beroende av fungerande återförsäljare på den tyska markna-
den eftersom de levererar merparten av sina hus dit, inte har någon egen representation 
på platsen och normalt heller ingen direkt kontakt med brukare. 
Återförsäljaren i Dresden vill tona ned sitt beroende av hustillverkaren och se dem 
som en leverantör av flera. Ett visst beroende finns, men han har inte bundit sig vid en 
leverantör, utan väljer att också förmedla hus från andra hustillverkare. 
Återförsäljaren i Bremen är mer beroende av den studerade tillverkaren i och med att 
använder dem som sin enda leverantör. Ett beroende finns också relaterat till använd-
ningen av, och investeringen i varumärket. 

Interaktionsprocesser 
Individers uppfattning och erfarenheter om interaktion varierar mycket beroende på 
vilka de specifika inblandade aktörerna är och hur deras bakgrund och erfarenhet. Den 
vardagliga interaktionen mellan parterna sker via e-post, telefon, telefax och post. 

Individers erfarenheter 
Ibland har återförsäljare sålt svenska eller skandinaviska hus tidigare, men då av annat 
fabrikat. Dessa återförsäljare upplevs enkla att arbeta med på flera sätt eftersom de kan 
”produkten skandinaviska trähus”. En annan grupp av återförsäljare är de som förmed-
lar och/eller finansierar fastigheter och önskar vidga sin verksamhet till att innefatta 
försäljning av hus. Hos dessa återförsäljare finns normalt inte det tekniska kunnande 
som tidigare återförsäljare (enligt ovan). En tredje grupp är de arkitekter och ingenjö-
rer som ritar hus som också vill sälja hus. Den sistnämnda gruppen har inte sällan 
ganska vaga uppfattningar om priser, kalkylering och finansiering, enligt exportchefen. 
Den förstnämnda gruppen som anses vara enklast att ha samarbete med är dock svårast 
att initialt etablera kontakt med. Alla grupper av återförsäljare bedöms dock ha sina 
olika för- och nackdelar. 
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I relationerna kan graden av formalitet variera, liksom graden av överensstämmelse 
mellan de olika aktörernas personlighet. Dessa två relationsaspekter kan vara, i någon 
mening, ömsesidigt uteslutande: 

[O]m man har en bra personrelation så känner man kanske att man inte har så stort behov av just 
det här att vara så himla formell alltid utan man gör det smidigare. Men i det andra fallet så krävs 
det kanske att man är formell för att fortfarande uppfattas som en bra samarbetspartner. (Export-
chef, Hustillverkaren, oktober, 1999) 

Relationen bör dock inte bli för ”personlig” enligt exportchefen. Språkliga barriärer 
gynnar delvis en viss distans mellan kund och leverantör. Det anges fler skäl att inte 
bli för personlig samtidigt som trivsel bibehålls. Ett som hör samman med avveckling 
av affärsrelationer; är att det anses enklare att avsluta en affärsrelation där man inte 
varit så personligt engagerad. 

Vardaglig interaktion305 
Personal hos hustillverkaren förmedlar förfrågningar (till exempel uttryckta behov) 
från potentiella kunder som inkommit till deras hemsida på Internet till den återförsäl-
jare som finns inom aktuellt distrikt. Efter förmedling ställer ofta återförsäljaren kom-
pletterande frågor (till exempel om kundens förutsättningar) via e-post för att sedan via 
telefon kontakta den potentiella kunden om intresse för produkterna uppstår. 
Återförsäljaren i Bremen upplever sig ha mycket bra kontakt med flera konstruktörer 
hos hustillverkaren. Kontakterna sker direkt och är en fungerande dialog, baserat på ett 
långt samarbete och senare användning av e-post: 

Under tiden en konstruktör på [hustillverkaren] ritar ett hus, då har vi mycket bra kontakt. Han 
ringer till oss och säger ”Hur har du tänkt dig?” … och så skickar vi en ritning till honom och han 
skickar ritningen hit och säger ”Titta på detta! Är det rätt så?” Vi har mycket bra kontakt. Det hän-
der… och eftersom man kan skicka ritningar med e-mail nu är det ju mycket bra. (Husåterförsälja-
re, Bremen, maj, 2000) 

Erfarenhetsutbyte förekommer mellan hustillverkaren och återförsäljare främst utlösta 
av reklamationer. Återmatning från återförsäljare sammanfattas som att ”så länge det 
är tyst är det bra och då tänker man inte så mycket…”. Att det skall fungera vid utbyte 
är något som parterna förutsätter, enligt exportchefen. 

Begränsnings- och hanteringsproblem 
Hustillverkaren upplever ett dilemma med att inte ha direkt kundkontakt med exem-
pelvis slutkunder/brukare på den tyska marknaden. Återförsäljarna däremot upplevs 
ofta ha mycket goda kontakter med huskunden, brukaren. 

Tyvärr så har vi ju så sällan kontakt med slutkunden då och det är något som man ibland kan kän-
na att där har de nog högre förväntningar på oss än vad vi själva kan leva upp till. […] men samti-
digt så är det ju så att det inte är vår affärsidé att ha kontakt med slutkund, utan […] att ha det här 
nätverket för representanter att jobba mot slutkund. Eftersom vi är så små så kan vi inte ha den här 
direktkontakten. (Exportchef, Hustillverkaren, oktober, 1999) 

Begränsnings- och hanteringsproblemet ligger i hustillverkarens egen organisation och 
i resurser för att etablera egna säljkanaler. 

                                              
305 Personer vid enheterna för säljservice och konstruktion har berört interaktionen med återförsäljare tidigare (avsnitt 10.9). 
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Återförsäljarna har också en begränsad möjlighet att representera svenska hustillverka-
re. Återförsäljaren i Bremen har valt att ha affärsrelationer med flera svenska tillverka-
re parallellt eftersom han anser att det ökar hans konkurrenskraft. Återförsäljaren i 
Bremen har valt en motsatt strategi för att förse sina kunder med vad de vill ha – och 
betonar fördelarna med detta. Han upplever fler begränsningar än möjligheter i att han-
tera flera parallella leverantörer. 

Framtida utveckling av relationerna 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys av relationerna väljer jag att lyfta fram två 
områden för framtida utveckling av relationerna; en ökad närhet mellan hustillverkare 
och brukaren av huset samt en ökad samverkan mellan återförsäljare. 
Utifrån återförsäljaren i Dresden är det en nödvändighet för hustillverkaren att intres-
sera sig mer för huskunden/brukaren och om denne är nöjd eller inte. Utan denna in-
teraktion kan man inte bli bättre som tillverkare enligt återförsäljaren. 

[…] denna filosofi, att bli mera felfri, att bli bättre, den saknas hos [hustillverkaren]. Det är ett 
problem. Då har andra kommit längre […] Att erkänna det för sig själv. Att man säger, här har vi 
brister. Det betyder att man är beredd att ta emot förslag. Att man samarbetar med kunden, efter-
som kunderna aldrig är slutkonsumenterna hos [dem]. (Husåterförsäljare, Dresden, maj, 2000) 

Återförsäljaren i Dresden efterlyser fler kontakter mellan återförsäljare av hustillverka-
rens produkter i Tyskland. Han refererar här till en annan svensk hustillverkare som 
arbetat ambitiöst med detta. Syftet med dessa kontakter är bland annat att kunna för-
medla potentiella kunder till varandra och finna gemensamma marknadsstrategier. In-
tervjupersonen i Bremen efterlyser också sådant samarbete. Reglering av geografiskt 
områdesansvar är en punkt som nämns viktig att diskutera. Förändring och utökning 
av återförsäljarnätet som initieras från hustillverkaren meddelas till befintliga återför-
säljare via telefax. Detta upprör den intervjuade återförsäljaren i Bremen, då han själv 
inte haft något inflytande över beslutssituationen eller i diskussionen som föregått den. 

Avslutande reflektion 
Ovanstående studie av två relationer mellan hustillverkare och återförsäljare visar hur 
olika förutsättningarna kan vara med avseende på bland annat syn på konkurrens mel-
lan leverantörer, anpassning, kommunikation och hantering av reklamationer. För hus-
tillverkaren är det en utmaning att kunna hantera heterogena aktörer och relationer pa-
rallellt. Beroendet av dessa två olika aktörer ur det hustillverkande företagets perspek-
tiv är relativt stort eftersom man saknar egna kanaler för att nå den viktiga tyska mark-
naden. Beroendet från återförsäljaren i Dresden av den studerade hustillverkaren före-
faller vara mindre än från aktören i Bremen. 
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Part I – The Point of Departure 
This thesis deals with organisational coordination. Coordination can be studied both 
inside and between organisations (relations in networks). Coordination is a fundamen-
tal action in organising activities and a classical term in the organisational vocabulary 
(Kärreman, 1996). Coordination can also be described in terms of mechanisms. Well-
known sets of mechanisms are for example proposed by March and Simon (1958) and 
Mintzberg (1998). Thompson (1967) is another scholar that discusses the subject of 
coordination thoroughly. 
Coordination can also be studied together with communication (e.g. March and Simon, 
1958), and more recently together with information technology (IT systems) (e.g. 
Malone and Crowston, 1994; Winograd and Flores, 1986). It is, however, not common 
that studies of coordination have an explicit inter-organisational focus and studies of-
ten exclude IT systems. Organisational Networks is an increasingly used term in or-
ganising, both in theory and practice (Castells, 1998). This evolution can be discussed 
together with movements such as outsourcing (a distributed creation of value), focus-
ing on core competence, different patterns of coordination etc. This is another argu-
ment for studying inter-organisational coordination and inter-organisational informa-
tion systems (IOIS). One thesis in this study is that a thorough understanding of coor-
dination in firms and networks can be a foundation for designing and evaluating IT 
systems. 

Research Questions and Objectives 
The two most essential research questions that I deal with in the present study are: 
! How can the interplay between coordination within firms and between firms 

(business relations in organisational networks) be characterised? 
! What roles do the management of information, communication and IT systems 

play in coordination? 
The principal purpose of this thesis is to (from a combined firm and network perspec-
tive): describe and analyse actors’ coordination of activities within firms, and of busi-
ness relations together with the use of IT systems. This is done in order to achieve the 
following objectives: 
! Firstly to contribute to the formation of coordination theory and IT systems 

within and between firms. 
! Secondly to provide examples of human actors coordination, with or without 

the support of IT systems, in order to improve operations. 
The delimitations of this study are for example that the firms studied are in the wood 
industry and the engineering business. I also delimit the organisational networks stud-
ied as a researcher, considering the objectives of the present study. IT systems are 
studied in an organisational (contextual) sense; technical aspects are not considered in 
depth. Delimitations concerning theories are for example that I do not use transaction 
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cost theory (Williamsson, 1975) or explicit leaderships theories (e.g. focusing on indi-
viduals). The approach chosen is instead mainly on an organisational level, with hu-
man actors as an important subject. 
The present work is performed in the context of two research projects; the SAIT 
project and the NISAM project. Two industrial research institutes are partners. 

Research Approach 
The work that I have performed in this thesis corresponds to central concepts and ide-
als in interpretive and qualitative research, such as interpretation, pre-understanding 
and the use of multiple methods and perspectives (see Stake, 1995; Yin, 1994). The 
work with the actors and organisations involved has been carried out on three levels: 
! At the firm level (the focus is intra-organisational) 
! At the network, dyad/relational level (the focus is on co-operation between pairs 

of customers and suppliers) 
! At the extended network level (the focus is on how actors act and relate to other 

actors in the network studied) 
The research project has been carried out by way of several interactive activities. Parts 
of the SAIT project can be characterised as action research (e.g. according to Argyris 
et al., 1985) with interventions and co-operative actions. 
The use of several techniques in order to gather empirical data is typical for qualitative 
case studies according to Denzin and Lincoln (1994). The empirical data consist of the 
results of interviews and discussions with personnel from the companies in the 
network studied and notes/graphs from business process mapping seminars. All to-
gether 70 interviews have been performed in the two organisational networks. The in-
terviews are summarised in Table 1, below. 
Table 1. Empirical clusters, firms/actors and interviews 

 Networks Firms/actors No. of Interviews 
 The Wood Industrial 

Network (WIN) 
Building Contractor 
House Customers 
House Manufacturer 
House Retailer 
Paint and Varnish Firm 
Carpentry Firm (C) 
Joiner�s Firm 
Sawmill (C) 
Forest owners 

1 
3 

16 
3 
1 

10 
1 

11 
3 

   ∑ Interviews (WIN): 49 

 The Engineering 
Network (EN) 

The Processing Firm  
Filter Manufacturer 
Logistics Firm 
Engineering Firm 
Engine Manufacturer 
Plastic Manufacturer 
Turn Firm 
Engineering Firm (C) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
   ∑ Interviews (EN): 21 
   ∑ Interviews: 70 
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Actors marked with “C” in Table 1 are primary studied firms. The wood-Industrial 
Network is also a primary case; more profoundly studied and with a wider spread in 
terms of actors interviewed etc. This network study is also more longitudinal that the 
study of the engineering network that is more of an additional case to attain a variation 
in e.g. line of business, the size of the core firms and the use of IT systems. 
I have also used documents (e.g. firms’ business strategies), “on-the–spot 
observations” and studies of artefacts (e.g. products, production layouts, logistics and 
information systems) as the empirical means for a “rich” data collection. 
Different theories and perspectives from informatics, organisational theory and indus-
trial marketing played an important part in the research process. Theories have been 
used as guides for data analysis, an essential part of an iterative process of data collec-
tion and analysis, and as an objective for the work (see for example Walsham, 1995). 
Relations to Grounded Theory are also present; a systematic approach when analysing 
data together with an “open minded” attitude towards empirical data are two examples 
of this. 

Part II - Theoretical Framework and Analysis 
This part of the thesis deals with theoretical foundations from the area of organisa-
tional studies (with a particular interest in coordination), industrial marketing and in-
formatics. 
The concept of coordination can be studied in different subject areas, such as business 
administration, economics, linguistics, organisational theory, computer science and 
informatics (Malone and Crowston, 1990). This thesis focuses on coordination in an 
organisational domain in parallel with the use of IT systems. 

Coordination 
Coordination can be seen as action performed in order to: ”Bring different elements of 
a complex activity or organisation into a harmonious or efficient relationship” and to 
”Negotiate with others in order to work together efficiently” (Oxford Concise Diction-
ary, 1999). Coordination is also an action that is performed by an actor in order to in-
fluence or control other actions. Coordination actions and other actions are mutually 
dependent, and one important part of coordination is to handle these dependencies 
(Malone and Crowston, 1994; Thompson, 1997). Several definitions of coordination 
(e.g. according to Schiefloe and Syvertsen, 1993; Weiseth, 1993) also contain key 
words and phrases such as; the acts of dividing goals into tasks, the allocation of re-
sources to the completion of actions, and the migration of different actions into a 
whole, and the evaluation of actions compared to goals. 
Mechanisms for coordination are also discussed by March and Simon (1958) and 
Mintzberg (1983, 1988). The first two researchers identify three activities that are nec-
essary in order to perform coordination: coordination through standardisation, coordi-
nation through planning, and coordination through feedback. The latter researcher also 
identifies a set of coordination mechanisms, partly based on March and Simons 
(1958); mutual adjustment, direct supervision, standardisation of skills, work proc-
esses, results and norms (Mintzberg, 1988). 
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In this part of the thesis I also present some criticism concerning the dominant view of 
coordination as a formal phenomenon (cf. Larsson, 1990), in short the dominant notion 
that coordination is performed before work is undertaken (on the drawing board), 
through planning, oriented towards design issues and that division of labour is related 
to material flows and dependencies. 

Firms and Networks 
After a rather short exposition of theoretical schools in organising the main part of this 
chapter deals with networks and business relations.  

Business Network Perspective 
Within the particular field of marketing which is known as the business network per-
spective (e.g. Axelsson, 1996; Hammarkvist et al., 1982; Håkansson and Snehota, 
1995) many aspects, which are relevant to this thesis, regarding businesses and their 
relationships can be found. An important starting point for networking is that an indi-
vidual firm enjoys meaningful relations with other organisations, which can be with 
customers or suppliers or even organisations producing complementary and/or rival 
products. An organisation can be said to belong to one or several networks of organi-
sations and a particular network can in its turn be related to other networks, for exam-
ple, an industry wide network (Hammarkvist et al., 1982). The individual organisa-
tion’s resources must complement those of others in the network to be competitive. 
This interplay between internal characteristics and external relationships should there-
fore be studied at a time of change (ibid.). It is important to consider the various links, 
bonds and ties between organisations in a network when studying relationships in 
business networks (e.g. according to Håkansson and Snehota, 1995; Axelsson and 
Easton, 1992). 
The business network perspective together with the so-called IMP interaction model 
(Håkansson et al., 1982) are used in order to gain a thorough understanding of business 
relations (content and substance) and the dynamics of networks. 

Imaginary Organisations as a Perspective 
Hedberg and Olve (1997) discuss the term ”imaginary organisations” as a term that 
stands for an observer’s (or organiser’s) view of a virtual organisation. A virtual or-
ganisation lacks some structural characteristics of real enterprises, but has functions 
like an enterprise in the imagination of an observer. Hedberg and Olve (1997, p. 2) 
also present a definition of imaginary organisations: “Imaginary organizations are or-
ganizations where important processes, actors and resources appear both inside and 
outside the legal unit of enterprise, both outside and inside of the accounting system 
and of the organization charts. Market and hierarchies are interconnected through net-
works of cooperating people and coordinating information technology.” Imaginary 
organisations are held together by five major activities; the pooling of financial re-
sources, sharing of infrastructures, pooling of competence, mutual trust, and building 
of relationships, trust and identity (Hedberg and Olve, 1997). This perspective is used 
in order to analyse “extended enterprise-dimensions” of firms in the organisational 
networks. 
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Business Action Theory 
In order to capture the process and communicative dimension of business-to-business 
interaction, Business Action Theory and a phase model (e.g. Axelsson, Goldkuhl and 
Melin, 2000; Goldkuhl, 1998; Melin and Goldkuhl, 1999), are applied. 
The Business Action Theory phase model contains six generic phases of business in-
teraction (exchange of value): 1) Establishing Business Prerequisites Phase, 2) Expo-
sure and Contact Search Phase, 3) Proposal Phase, 4) Contractual phase, 5) Fulfilment 
Phase, and 6) Assessment Phase. 
Business Action Theory is based on the speech act theory of Austin (1962), Searle 
(1969) and Habermas (1984). A central starting point of speech act theory is that all 
communication should be seen as action and that every such act consists of two parts: 
A propositional part (i.e. references to the world talked about), and a illocutionary (or 
performative) part (i.e. the action mode with force to establish different inter-personal 
relationships). Austin (1962) criticised the ”descriptive fallacy” in philosophy and sci-
ence, i.e. the misconception that language is used only for describing the world. Cer-
tainly we use language to describe the world, but we also do other things with it. We 
promise, request, command, declare, issue, appoint, excuse and thank, just to mention 
some illocutionary acts. The Action Workflow Model (Denning and Medina-Mora, 
1995) is also a source of inspiration. 

Information Systems 
In this thesis I study information systems in an intra- and inter-organisational context. 
Information systems and IT systems are closely associated with the organising of 
work, and in a dialectic relation with several dimensions in the work of human actors. 
IT systems are implicated in work through information storage, retrieval, and trans-
mission capabilities, through providing a tool to accomplish tasks, through imposing a 
rhythm and schedule on the work process, through providing technical vocabularies to 
mediated meanings ascribed to events, objects, and relationships, and through coordi-
nating activities over time and space (Orlikowski, 1991, p. 13). 
There is a tendency to view IT-systems only as containers or tools for pure transforma-
tion of information. In contrast to this it is stated what can be done based on the infor-
mation (action through IT-systems) that is the most central aspect (e.g. Denning and 
Winograd, 1996; Ljungberg, 1996) in an organisational context. IT systems can also 
be viewed as hosts of potential actions, actions and an action memory (Goldkuhl, 
1996). This perspective is also associated with coordination as an example of organisa-
tional action of an organising (managing) type. Another important statement in the 
present thesis is that IT systems both can support and hinder (restrict) human action in 
organisations or business relations (Orlikowski, 1991). 
Different kinds of IT systems are discussed in this thesis; e.g. enterprise systems (ERP 
systems), inter-organisational systems, CAD systems and CSCW (see e.g. Bannon, 
1993; Davenport, 2000; Konsynski, 1992; Löwstedt, 1986; Senn, 2000). 
In part II theories and perspectives, summarised above, are also compared on a theo-
retical level. 
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Part III –The Wood-Industrial Network 
In part III the major empirical work is presented and analysed. The so-called wood-
industrial network consists of twelve firms and three house customers. The most im-
portant unit of analysis is the core firms and their business relations. The core firms 
are; the sawmill, the carpentry firm and the house manufacturer, and are all small and 
medium sized companies (SME). 
Results from my empirical analysis show that a high level of flexibility, customer ori-
entation, emergent processes, active owners in operative work, dynamic work roles, 
for example characterise SMEs. The firms use of IT systems is centred on self-
contained (disparate) application for order handling, construction and manufacturing. 
Standard applications are predominant in all system categories. The use of IT systems 
in planning and follow-up activities is limited, as well as in an inter-organisational 
context. 
Results from empirical analysis in Grounded Theory style are also categories of coor-
dination (e.g. action, coordination logic, adjustment, influence, objectives, coordina-
tion source, status) that are used below to elaborate a set of views of coordination. 
A theory-based analysis is also an important section in part III. Here I used Mintz-
berg’s coordinating mechanisms (1983, 1988, 1998) in coordinating situations from 
the cases studied. Four coordination situations from every core firm were selected (e.g. 
management of adjustments and obscurities in production, offer handling and sales) in 
order to identify what kind of understanding and explanation the coordinating mecha-
nisms could give. One result from the application of coordinating mechanisms is that 
they support an understanding and have an explanatory power of for instance formal 
division of labour, stable structures, actors with fixed positions in structures and prede-
fined, previous coordination (planning, formation of structures etc.). Weaknesses are 
identified in terms of organisational roles that shift in time and dynamic positions in 
organisations, actors and their actions, external influences (business relations, net-
works), emergent processes, contemporary and varying coordinating mechanisms and 
context and finally communication, ITsystems and information. 
Studies of business relations also play an important role in this thesis. Interaction and 
coordination are studied principally based on empirical data in chapter 10 and from a 
theoretical point of departure in chapter 11. With the IMPs interaction model and the 
phase model from Business Action Theory (see above) business relations in the wood-
industrial network are profoundly analysed. The focus is  on the historical develop-
ment of relations, some economic terms, products and services, culture and values, the 
atmosphere (trust, expectations, negotiations, power and dependence), the interaction 
process and any limitations. Coordination is also studied on a network level from each 
core firm’s perspective respectively. Actors in the network exert an influence on each 
other in a lot of ways with a lot of different objects and goals. For example: the 
carpentry firm requests other actors to establish basic prerequisites in production (new 
abilities), they have an influence on suppliers norms and values and establish general 
(basic) agreements. Business relations are also compared with Gummesson (1995), 
Oliver (1990), Moss Kanter (1994) and the business network perspective (e.g. Håkans-
son and Snehota, 1995). 
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The dynamic in the studied network is surprising, in spite of the fact that business rela-
tions often are long-term. The dynamics are manifested in allocation and re-allocation 
of activities related to certain production, services and products (e.g. specifications, 
assembly of products, painting, cost estimations etc.). These dynamics also have an 
influence on the different organisational actors’ positions in the network. Based on the 
work of Hedberg et al. (1994) the carpentry firm is an obvious imaginary organisation 
in the wood industrial network. 

Part IV – The Engineering Network 
Part IV consists of a secondary empirical cluster; the engineering network. In this net-
work an engineering company is the core firm studied. The engineering company has 
had an organic growth both in the shade of, and ahead of a global Swedish company. 
The company has no production, no stock, no distribution, and only parts of sales, 
within the legal boundaries of the firm. This is an example of an extreme outsourcing 
strategy. 
The IT system studied is an enterprise system (ERP system), Movex from Intentia, 
used for several critical processes in the organisation. The company has a well-
developed IT strategy that supports systems that are centralised, highly integrated and 
standardized. Implementation of the system in the whole organisation has been carried 
out relatively fast and with a high degree of centralised control in order to standardize 
work processes and to have few adjustments in the system. The use of IT systems for 
inter-organisational communication and coordination is, however, low. Telephones 
and fax are the most frequently used media for those purposes. Visions for more ex-
tensive future use of IT systems in inter-organisational communication and coordina-
tion are present, but not realized when studied. 
Results from empirical analysis in Grounded Theory style (see above) are also catego-
ries of coordination (role, institutionalisation, meta-coordination, organisational di-
mension and range are some examples not mentioned in the list of examples presented 
above) that are also used below to elaborate a set of views of coordination. 
A theory-based analysis is also an important section in part IV. Once again Mintz-
berg’s coordinating mechanisms were used in coordinating situations. A result from 
the application of coordinating mechanisms is similar to the strengths and weaknesses 
mentioned above in the analysis of the wood-industrial network’s core firms. The dif-
ferent character of the firm, however, means that shifts in roles and positions have not 
been identified. 
The business relations in the engineering network are also mature, long-term and ad-
justments can be made. These adjustments are not as mutual as those found in the 
wood-industrial network. The engineering company is usually more dominant in doing 
business and make use of its position. The managers of the company use corporate 
culture and norms to influence business partners in the network. They also use some 
critical production equipment that they own, used by their suppliers, in order to coor-
dinate. They also coordinate business partners’ activities on an operative level, and 
establish long-term agreements. 
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Dynamics are also identified in the engineering network. Suppliers are ranked as pri-
mary and secondary suppliers, which has an effect on their roles and positions in the 
network. There is also a movement of activities concerning logistics. The engineering 
company has a strategic roadmap (planned and emergent) for their extended enterprise 
(imaginary organisation), and the company certainly lacks some of the structural char-
acteristics of real enterprises. Important processes, actors and resources appear both 
inside and outside the legal unit of enterprise, both outside and inside of the account-
ing system and of the traditional organisation charts (Hedberg and Olve, 1997). Iden-
tity is also an aspect that the company try to build through their extensive work with 
corporate culture, norms and values. Mutual trust can though be questioned in some 
relations with suppliers. 

Part V – Abstraction and Synthesis 
Comparative Analysis 
A comparative analyse of the two networks shows among other things that the SMEs 
in the wood-industrial network can be characterized by closeness both in time and 
space. This closeness makes it possible to coordinate business “on-the- spot”, face-to-
face, with “small talk”. In the engineering company on the other hand there is a dis-
tance in time and space. Important processes are outsourced. Standardisation of proc-
esses, corporate strategy and culture are more important and a means of coordination. 
Actors in the wood-industrial network are very sensitive to external influences (e.g. 
from customers’ demands), which have effects on their internal coordination. The en-
gineering company tries to control their environment to a higher degree, in order to 
secure internal coordination (standards etc.). 
To summarise the use of IT systems in wood-industrial core firms; they seem to have a 
relatively low level of IT systems use. Coordination is often achieved through small 
talk, in an informal way and through manual information systems. The engineering 
company use their enterprise system to coordinate business, together with informal 
coordination, by other channels and means. 

Views of Coordination and Information Systems 
A set of different views of coordination and information systems is the main result of 
this study. These views focus on: action and adjustment, the coordinating actor, pre-
requisites and history, organisation and organising, coordination means and roles, 
means and subjects and objects for coordination. Some important concepts are summa-
rised in Figure 1. 
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Figure 1. View of Coordination: a summary 

Inter-organisational coordination inherits many concepts and conceptualisations from 
intra-organisational coordination above. Some of the prerequisites, however, differ. 
The market and business relations are present. Business relations with bonds, ties and 
links (e.g. Håkansson and Snehota, 1995) that associated with coordination. In an or-
ganisational context it is also able to view certain objects for coordination (for exam-
ple structures, processes, norms and values, different prerequisites etc.), but here in a 
different organisation. It is also possible to view different actions performed e.g. by a 
customer in order to influence actions performed by a supplier, actors performing ac-
tions and their dependency. The empirical study shows that some customers prefer to 
“short circuit” salesmen in order to discuss technical matters and to get the attention 
that they require. 
The interplay between intra- and inter-organisational coordination is identified as a 
complex aspect for firms to deal with (cf. Thompson, 1967). An internal logic and pat-
tern of coordination can compete with an external one (cf. the customer’s action 
above). Here actors in firms can handle the situation with multi-coordinating forces in 
different ways; to be more reactive or to be more proactive. Such multi-coordination is 
not explicitly dealt with in so called two-role models (e.g. Action Workflow Loop; 
Flores and Dunham, 1990). 
Communication, information and IT systems are certainly related to coordination. This 
study shows that it is important to understand the logic, principles and pattern of coor-
dination in firms and networks in order to acquire, adapt, develop and implement IT 
systems in organisations. On the other hand it is also important to understand the prin-
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ciples of coordination already built in, in IT systems (e.g. in CAD systems or enter-
prise systems). IT systems are identified both as a potential support in the performance 
of coordination actions as well as an obstacle. 
In Table 1 I will summarise my interpretation of coordination and information systems 
in firms and networks. 
Table 1. A summarised interpretation of coordination 

1. To coordinate is a communicative action (in an organisational context; coordination situation) that aims at 
making other mutually dependent actions and/or artefacts to more or less together (influence and adjust-
ment) fulfil beforehand or concurrently, by one or several human actors, formulated intentions or results. 

2. Coordination is dependent on previous actions and to actors� memory (e.g. stored in IT systems) of these, 
knowledge about coordination, roles and other circumstances. 

3. The scope for coordination can be broadened or restricted by other coordination actions, materials, 
artefacts, information, organisations processes and structures and other social constructions. 

4. Coordinating actions can be directed to actions prerequisites, actions and results/effects. 
5. Coordinating actions, as well as coordinated actions, created patterns and varies in type, range, organisa-

tional dimension and allocation between actors. 
6. Coordination consumes resources, but aims at generating or reducing resources. 
7. Organisations are embedded in larger action systems (networks) that give both possibilities and obstacles 

for internal coordination. 
8. Actors in networks can influence and be influenced by intra-organisational coordination. These influences 

can vary depending upon the business relation�s symmetry, actors� intentions and ability to protect a tech-
nical core and cause competing coordination forces. 

9. The existence of several coordinating forces (in firms and networks) can be called multi-coordination. 
10. Coordination within and of a business relation is mutually dependent on the scope and ability to perform 

coordinating actions in other business relations. 
11. Different parts of an organisation can be the subject of inter-organisational coordination. Subjects are for 

example products, suppliers� organisational ability, prerequisites for actions, actions and results. 
12. The allocation of coordination actions can be explicitly designed or emergent and creates dynamic move-

ments regarding e.g. activities and resources (cf. in- and outsourcing) in networks. 
13. IT systems are a potential in performing coordination actions. Systems can be used as an action memory 

and support actions. IT systems can also increase the range for coordination and decrease the depend-
ence of time and space. 

14. The use of IT systems in coordination implies that certain coordination is allocated from a particular coordi-
nation situation to a systemic situation. 

15. The allocation from a particular coordination situation to a systemic situation can result in a higher share of 
pre-defined and formal coordination at the sacrifice of an inter-personal coordination. 

16. Formalization of coordination patterns can be viewed both positive and negative. 
17. IT systems are a part of an administrative paradox - the concurrent search for flexibility and security (reli-

ability) in organisational action. 

Short Reflections and Further Research 
This thesis represents an interpretative research tradition in the subject area of 
information systems (cf. Walsham, 1993). The research approach is interdisciplinary 
and can of course be criticised as being too broad, open and “rich” with empirical 
illustrations. It is, however, my conviction that such an approach has supported my 
interest. In the research process there has also been an interplay between empirical 
data and theories which has helped generate the result above. Carrying out further 
studies of enterprise systems in networks, CSCW, leadership theories, and theories of 
practice are some proposals for further research. 
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