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Sammanfattning 

Numera satsar allt fler systemutvecklingsorganisationer på virtuella utvecklingsteam 
för att därmed öka effektiviteten och konkurrensfördelarna i informationssystemut-
vecklingen. Tillämpning av virtuella utvecklingsmetoder skapar stora utmaningar 
både när det gäller teknik och kommunikation. Virtuell samverkan ställer krav på en 
helt ny typ av utveckling och implementering då IT-baserade interorganisatoriska 
informationssystem som knyter samman olika deltagande parter och som ska stödja 
kommunikation och affärsprocesser i nyskapade virtuella organisationer ska designas. 
Denna rapport undersöker eventuella skillnader mellan designen av traditionella in-
formationssystem och designen av ett webbaserat interorganisatoriskt informationssy-
stem för virtuella informationssystemutvecklingsorganisationer. Undersökningen 
genomförs i form av litteraturstudier då såväl svenska som utländska vetenskapliga 
publikationer granskas och analyseras. Resultatet visar att det finns vissa skillnader 
och likheter mellan båda livscykelmodellerna och det gäller även vid identifieringen 
av intressenter och kompetenser i respektive utvecklingsprojekt. Resultatet innehåller 
även en kartläggning av informationskrav i virtuella organisationer, komponenter i 
modellen samt hjälptekniker för design och underhåll av virtuella interorganisatoriska 
informationssystem. 
Nyckelord: Virtuella organisationer, Virtuell systemutveckling, Interorganisatoriska 
informationssystem, Informationsinfrastruktur. 
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1 Inledning 
Organisationer ställs numera inför ökade krav på förändring och förnyelse. Många 
företag söker därmed annorlunda utvecklingsmöjligheter och strategier för att bibehål-
la en uppnådd konkurrensförmåga. Allt fler systemutvecklingsorganisationer satsar på 
virtuella utvecklingsteam för att därmed öka effektiviteten och konkurrensfördelar i 
informationssystemutvecklingen (Lipnack och Stamps, 1997; Norling, 1997). Som 
virtuella utvecklingsteam antas geografiskt spridda grupper och/eller organisationer 
som tillsammans arbetar med utveckling av informationssystem.  

Nya virtuella utvecklingsmodeller har många fördelar. De gör det möjligt att snabbt 
kunna samla ihop en grupp med rätt kompetensmix, ofta från olika delar i världen, 
från olika organisationer och från olika arbetsplatser (Lipnack och Stamps, 1997). 
Detta är framför allt intressant för stora globala IT-organisationer som har brist på 
lokal specialistkompetens eller mindre organisationer som saknar egna resurser.  

Virtuella organisationer kan uppfattas som ett nytt perspektiv, ett nytt sätt att driva 
företaget. En följdeffekt av virtuellt samarbete i ett datoriserat nätverk är möjligheten 
att kunna bygga upp bestående virtuella verkligheter (”virtual realities”) där olika 
deltagande parter kan kommunicera och samarbeta (Hedberg et al., 1997).  Alla sam-
arbetande kan ”gå in i” den digital värld som skapats och se hur lösningen ser ut, är 
uppbyggd, fungerar.  

Virtuella utvecklingsprojekt kan både bli en framgång och ett misslyckande. Det är 
inte helt enkelt att föra samman personer som arbetar överallt på jorden till en gemen-
sam enhet. Tillämpning av virtuella utvecklingsmetoder skapar stora utmaningar både 
när det gäller teknik och kommunikation. Virtuell samverkan ställer krav på en helt ny 
typ av styrning och samordning. Distribuerad utvecklingsmiljö kräver en discipline-
rad, välstrukturerad bakgrund för hantering av projekt (Strader et al., 1998). En sär-
skild aspekt är att decentraliserade och teambaserade organisationer förutsätter en mer 
utvecklad kommunikation och samordning, med krav på bättre tillgång till informa-
tion och beslutsunderlag. Det gäller alltså att skapa en informationsinfrastruktur för att 
samla ihop utvecklarna, som innefattar olika aktiviteter, hanterar och förser arbetspro-
cesser med nödvändig information samt styr och kontrollerar dessa (Grenier och Me-
tes, 1995).  

Alla medlemmar i en virtuell organisation måste ha tillgång till en gemensam miljö 
för systemutveckling och projekthantering. Detta kan åstadkommas genom snabb ut-
veckling av ett IT-baserat interorganisatoriskt informationssystem som knyter sam-
man olika deltagande parter, stödjer kommunikation och affärsprocesser i en nyska-
pade virtuell organisation (Reich et al., 1999; Strader et al., 1998). Enligt Hedberg et 
al. (1997) är syftet med ett sådant system att det skall användas för kommunikation 
mellan individer i en virtuell organisation och skall utnyttja datorns förmåga ta fram 
texter, bilder och ljud. Alltså, målet för effektiv styrning och underhållning av en vir-
tuell organisation är att snabbt skapa ett interaktivt webbaserat informationssystem 
där flera medier kombineras.  

Det är tydligt att det finns både likheter och skillnader mellan utvecklingen av ett tra-
ditionellt informationssystem och ett informationssystem som stödjer en samverkande 
verksamhet bestående av aktiviteter från flera parter. Båda systemen används för in-
samling, bearbetning, överföring, lagring och presentation av informations som krävs 
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för verksamheten. Vad skiljer dessa system i avseende på livstidsperiod, ingående 
komponenter, typ av information som hanteras och andra dimensioner?  

Virtuella organisationer som bedriver systemutveckling uppmärksammas alldeles för 
lite i vetenskapliga tidskrifter.  Designen av interorganisatoriska informationssystem 
för denna typ av verksamhet finns inte heller kartlagd och tillfredställande beskriven. 
Eftersom många systemutvecklingsföretag numera vänder sig mot en virtuell utveck-
ling och brist på kunskap kring virtuella utvecklingsmetoder kan påverka hur snabbt 
trenden sprider sig och anammas av andra intresserande parter, finns det behov att 
utreda detta område djupare.  

Syftet med denna rapport är därför att kartlägga eventuella skillnader mellan designen 
av traditionella informationssystem och designen av ett webbaserade interorganisato-
riska informationssystem för virtuella informationssystemutvecklingsorganisationer. 
För att strukturera eventuella skillnader kommer jämförelser att göras mellan livscy-
kelmodeller för båda typer av informationssystem, intressenter i respektive utveckling 
samt komponenter i en färdig informationssystemmodell. Dessutom kommer det att 
undersökas vilka hjälptekniker som finns för att designa interaktiva webbaserade in-
formationssystem för virtuella systemutvecklingsorganisationer och vilka komponen-
ter dessa system kan bestå av.  
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2 Teoretisk bakgrund 
Virtuella organisationer ställer specifika krav på affärsprocesser som är baserade på 
informations- och kommunikationsteknologier som kan stödja dessa flexibla, långt 
framåtriktade och informationsintensiva organisationer. I detta kapitel ges en genom-
gång av vissa grundläggande begrepp inom området såsom virtuella organisationer 
och team, dessa typer med respektive fördelar och nackdelar samt begrepp ”informa-
tionsinfrastruktur” och ”informationssystem” mm, vilka är väsentliga för kommande 
problembeskrivning och problemprecisering.  

2.1 Virtuella organisationer 

Ett antal begrepp och definitioner redogörs i kapitlet för att kunna skapa en förståelse 
för konceptet ”virtuella organisationer”. Avsnittet presenterar de olika författarnas 
uppfattning av termen ”virtuella organisationer” Det finns dock en mängd olika be-
grepp som används för att beskriva ett virtuellt sätt att bedriva verksamheten såsom 
till exempel virtuella team, virtuella kontor, virtuella företag och virtuella korporatio-
ner. I denna rapport kommer virtuella organisationer (VO) i centrum eftersom det är 
ett begrepp som oftast används i litteraturen och i näringslivet. Olika typer av virtuella 
organisationer beskrivs och utvärderas. Specifika krav som ställs på virtuella organi-
sationer presenteras och diskuteras.    

2.1.1 Konceptet för virtuella organisationer  

Det verkar som att ordet ”virtuell” blev mycket populärt under 1990-talet. Alla har 
hört talas om virtuell bokhandel, virtuella högskolor och universitet, virtuella shop-
pingcenter och, förstås, virtuell verklighet. Trots en bred spridning av virtualiteten är 
det svårt att hitta en allmän definition av konceptet ”virtuell” som kan appliceras till 
alla användningsområden där det ordet uppkommer.  

Ordet ”virtuell” har sitt ursprung i det latinska ordet ”virtue” som betyder ”an inti-
mately personal quality of goodness and power” (Lipnack och Stamps, 1997, s. 5). 
Samma författare skriver vidare att nyare meningar för ordet har uppkommit såsom: 

“Virtual as in ”not in actual fact” but ”in essence”, ”almost like”, and       
virtual as in “virtual reality”. 

Hedberg et al. (1997) föredrar använda istället för ”virtuell” ordet ”imaginär” efter-
som Concise Oxford Dictionary definierar ”virtual” som ”not physically existing as 
such but made by software to do so”. Hedberg et al. (1997) tar upp vikten av att inse 
att begreppet ”imaginära organisationer” indikerar ett specifikt perspektiv för virtuella 
organisationer som använder virtualisering, informationstekniker, allianser och andra 
(mänskliga och datoriserade) nätverk i sin verksamhet: 

“The perspective of the imaginary organization refers to a system in 
which assets, processes, and actors critical to the ”focal” enterprise exist 
and function both inside and outside the limits of the enterprise’s conven-
tional ”landscape” formed by its legal structure, its accounting, its or-
ganisations, and the language otherwise used to describe the enterprise.” 

Hale och Whitlam (1997, s. 3) utvecklar konceptet vidare och försöker koppla ihop 
virtualiteten med organisationsutveckling. Enligt Hale och Whitlam (1997) innebär 
virtualiteten följande: 
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”The concept has real value when addressing the subject of organisa-
tional development; and as a concept it is not so much about managing in 
the sense of    planning, controlling, directing and organizing, but more 
concerned with the notion of continuous or institutionalised change. This 
implies not management but a process, which is both self-regulatory and 
self-perpetuating”. 

Grenier och Metes (1995, s. 2) resonerar att traditionellt begrepp ”virtuell” som förut 
tillämpades som ”a flip-flop between appearance and reality” utvecklades till ett mer 
omfattande begrepp som innebär följande: 

� Betydligt intensifierade effekter eller handlingar 

� Fysiskt beteende av icke fysiska  ofta elektroniska) entiteter 

� Användning av telekommunikation och datorbaserade teknologier 

Konceptet ”virtuell” kan utvecklas vidare och därefter kommer man närmare till själ-
va begreppet ”virtuella organisationer” som definierar en ny organisationsstruktur 
som i många fall ersätter traditionella funktionella och multidivisionella organisatio-
ner (Strader et al., 1998).  Konceptet för virtuella organisationer började utredas för 
mer än ett decennium sedan (Strader et al., 1998: Miles och Snow, 1986).  

Eftersom virtuella organisationens affärsmodell fortfarande är relativt ny har den inte 
än en enhetlig definition. Många författare (Strader et al., 1998; Mowshowitz, 1997) 
kopplar samman virtuella organisationer och dess potentiella förmåga att ta snabbt 
tillvara möjligheter som ändras fort. De andra (Travica, 1997) understryker en av ka-
rakteristikerna för VO – spridning av dess medlemmar över geografiska områden och 
olika organisationer. I detta aspekten verkar definitionen som görs av Lipnack och 
Stamps (1997, s. 7) mest kortfattad och komplett: 

“Unlike conventional teams, a virtual team works across space, time, and 
organizational boundaries with links strengthened by webs of communica-
tion technologies.” 

Vidare argumenterar Lipnack och Stamps (1997) att VO förmåga att fungera utöver 
geografiska restriktioner gör VO till en ny historisk typ i en rad av interaktiva tekno-
logier, vilket skapar en del problem men i samma tur ger en massa fördelar. 

Bultje och van Wijk (1998) definierar VO genom och poängterar att de skapas i syfte 
att samla ihop olika kunskaper och kompetenser för att snabbare uppnå ett önskat re-
sultat: 

“A Virtual Organisation is a combination of various parties (persons 
and/or organisations) located over a wide geographical area which are 
committed to achieving a collective goal by pooling their core competen-
cies and resources. “ 

Lite senare i samma artikel ger Bultje och van Wijk (1998) en sammanfattande defini-
tion av VO vilken kan betraktas som de mest passande och beskrivande eftersom den 
utgår från karaktäristiska drag för VO: 
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 ”A Virtual Organisation is primarily characterised as being a network of 
independent, geographically dispersed organisations with a partial mis-
sion overlap. Within the network, all partners provide their own core 
competencies and the co-operation is based on semi-stable relations. The 
products and services provided by the Virtual Organisation are depended 
on innovation and strongly customer-based. Further, a Virtual Organisa-
tion is secondary characterised by a single identity with loyalty being 
shared among the partners and the co-operation based on trust and in-
formation technology. “ 

Det framgår tydligt att det inte är tillräckligt att bara försöka kortfattat definiera vad 
virtuella organisationer är. Bättre förståelse för begreppet kommer när man försöker 
lista ut säregna drag och attributen för VO, dvs. VO definieras genom sina karaktäris-
tiska drag. 
 

2.1.2 Karaktäristiska drag för virtuella organisationer  

Karakteristika drag som är mycket viktiga för förståelse av VO sammanställs i The 
Report of Working Group 4 of Project ACHIEVE (Achieve, 1998). Dessa är följande: 

� Dispersion: olika lokaliseringslägen, vilket bidrar till att olika kulturer och 
olika språk kan skapa kommunikationsproblem 

� Empowerment: decentralisering, överlåtande av makt och ansvar till deltagan-
de parter och individer i en organisation 

� Restlessness: godtagande, även entusiasm för ändringar i organisationens ope-
rationer, vilket inkluderar dess omfattning, geografisk och organisationsmäs-
sig konfiguration, produkter och tjänster och sättet att bedriva affärsverksam-
heten 

� Interdependence: Kooperation och synergi mellan autonoma organisationer el-
ler avdelningar eller individer inom en organisation. Ömsesidigt beroende kan 
vara temporär eller permanent och inkluderar alla typer av associationer: alli-
anser, kompanjonskap, värdekedjor och outsoursing. 

 

Bultje och van Wijk (1998) utökar redan nämnda karakteristiska drag och radar upp 
alla attribut som kan kopplas till VO i syfte att ge en fullständig helhetsbild av VO. 
Dessa attribut är följande: 

� VO är baserade på kärnkompetenser. Deltagare bidrar till VO med deras 
kärnkompetenser. Utifrån dessa kärnkunskaper definierar deltagarna i VO af-
färsprocesser. Kombinationen av alla kärnkompetenser leder till synergi och 
tillåter att tillfredställa kundernas krav på det bästa flexibla sättet. Alltså för-
delaktiga villkor uppstår för att skapa organisationer som är bäst på allt med 
bästa funktioner och processer. 

� Nätverk av oberoende organisationer. VO betraktas som ett nätverk av olika 
oberoende organisationer som kopplas samman med semistabila relationer. 

� En identitet. VO måste tillhandahålla sin egen identitet, fastän identiteten av 
deltagarna kan bestå. Sådana VO kallas ”mjuk VO”. ”Hårda VO” uppfattas 
från omgivningen som en gemensam organisation. 
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� VO är baserad på informationsteknologi. Informationsteknologi är en 
nyckelfaktor i spridning av VO. VO kräver ganska avancerad kommunikation 
och datoriserade informationstekniker. Ett information nätverk länkar spridda 
organisationer för ett samarbete.  

� Ingen hierarki. Det finns ingen hierarki i VO eftersom de består av likvärdiga 
partner. Detta bidrar till högre effektivitet och ökad ansvar och minskar all-
männa omkostnader. 

� Separation mellan strategisk och operativ nivå. Management av VO skiljer 
mellan abstrakta krav på organisationen och konkret implementering i syfte att 
nå organisationens mål. 

� Minskad storlek på deltagande organisationer: mindre företag och/eller 
delar av stora företag.  Som nämndes förut (Réné och van Wijk, 1998) bidrar 
deltagare bara med sina kärnkompetenser och resurser från hela organisationer 
används inte. Dessutom behövs en viss flexibilitet och rörlighet för att inte 
missa marknadsmöjligheter. Enbart små organisationer eller delar av stora or-
ganisationer kan åstadkomma detta. Stora företag är ofta långsamma och sak-
tar ner beslutsfattande och innovationer vilka är oerhört viktiga för att reagera 
på fördelaktiga tillfällen. 

� Diffusa gränser. VO ändrar på traditionella organisationsgränser. Större ko-
operation mellan konkurrenter, kunder, utvecklare etc. gör det svårt att avgöra 
vart en organisation börjar och slutar. Detta kan tillämpas såsom till interna 
(mellan deltagare) och till externa (mellan VO och omgivningen) gränser.  

� Semistabila relationer. Relationer mellan deltagare är mindre formella och 
mindre permanenta. Sådana relationer skapar ett visst beroende mellan delta-
garna, fastän deltagarna kan överleva utan dem. 

� Beroende av ett konkret tillfälle. Olika organisationer bindes ihop för att ut-
nyttja ett speciellt tillfälle. Chansen är mycket stor att de separerar efter att till-
fället tar slut, eftersom det var enda andledningen att de inledde en koopera-
tion. 

� Delade risker. VO reagerar på en marknads möjligheter. Vid ökning av 
marknadsbaserad motivation ökar rikstagandet. Risker måste delas av alla del-
tagare i VO.  

� Tillit är grunden. Varje deltagares öde beror på andra deltagarnas öde. Semi-
stabila relationer och delade risker gör inblandade mera beroende av varandra. 
Det måste finnas ett stort förtroende bland deltagarna eftersom information 
och kunskaper fördelas i VO. 

� Delat ägarskap. Varje oberoende part har sina egna intressen i VO och delar 
av VO kan ha olika ägare. Som en följd har inte bara VO sina intressen utan 
deltagande parter har sina egna.  

� Delat ledarskap. Varje deltagande part kontrollerar sina egna resurser men 
inte automatiskt resurser av hela VO. 

� Delad lojalitet. Utöver VO måste anställda i varje deltagande organisation 
identifiera sig själva med sin egen organisation. Kulturen är stark relaterad till 
lojaliteten bland anställda. Folk avgör framgången av VO. 

� Dynamiskt nätverk. VO är ett dynamiskt nätverk av samarbetande organisa-
tioner. Deltagande parter kan lämna nätverket när det passar dem. 
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� Beroende av innovationer.  Marknadsbaserad motivation och förmåga att re-
agera snabbt är mycket viktig för VO. Detta berör inte bara tekniska men ock-
så kulturella innovationer. En innovation är beroende av massmarknadsföring 
och organisationens upplärningsförmåga. 

� Geografisk spridning.  Strukturen av VO är geografiskt utsprid. 

� Inget organisationsschema. Det är svårt att skapa ett organisationsschema ef-
tersom VO är ett nätverk av olika sorter organisationer. VO förutsätter inte 
någon form av organisation. VO kan jämföras med en skal- eller metaorgani-
sation. 

� Kundbaserad. Kunder har specifika behov och krav. Kundens sökande efter 
individuella produkter kan specificeras som massmarknadsföring. Organisa-
tioner samarbetar i VO för att producera sådan massmarknadsföring som kan 
betecknas som en virtuell produkt. Kundens starka interaktion är mycket vik-
tig för utvecklingen av en virtuell produkt.  

� Livscykel av samarbeten: temporärt vs. permanent. VO är ett temporärt 
nätverk av oberoende parter. De förs samman snabbt, utnyttjar ett tillfälle och 
bryter kontakter efteråt. VO kan existera temporärt men också under längre 
perioder. Kundens krav och behov avgör hur längre kooperationen varar.  

� Maktbalans: jämlikhet mellan parter vs. kärnpart. Starkt beroende mellan 
parter inom VO leder till jämlika relationer mellan dessa parter. Kontrollen er-
sätts med informations och kunskaps delning. I vissa fall kan finnas en kärn-
part som uppträder som en någon sort ledare i VO för andra parter.  

� Mission överlappning: partiell vs. fullständig. Det finns VO med partiell 
mission överlappning och VO med fullständig mission överlappning. Parterna 
kan bedriva affärsverksamhet utanför VO och har en partiell mission över-
lappning. Med en fullständig mission överlappning tillhör hela affärsverksam-
heten VO. 

 

2.1.3 Livscykel för virtuella organisationer 

Alla organisationer går genom vissa faser under sin livscykel.  Detta gäller även virtu-
ella organisationer. Strader et al. (1998) föreslår en livscykelmodell för VO (se figur 
2.1) som består av fyra faser såsom identifiering, formation, operation och avslut-
ningsfasen. Varje fas inkluderar två eller flera stora beslutsprocesser. Identifieringsfa-
sen innebär identifikationen av möjligheter, dess utvärdering och selektion. Dessa 
beslutsprocesser är sekventiella, d v s identifierade möjligheter utgör input för utvär-
derings- och selektionsprocesser. Identifikationsfasen avslutas när den bästa mark-
nadsmöjligheten eller kundens önskemål väljes ut för att följa upp eller tillfredställa. 
Information som är relaterad med en utvald möjlighet är input till nästa fas.  

Viktiga beslutsprocesser under formationsfasen innebär identifikation, utvärdering 
och val av partner, som resulterar i formationen av partnerskap. Liksom i första fasen 
är beslutprocesser i formationsfasen sekventiella, d v s processer för att hitta partner 
använder information från identifieringsprocesser som input för att skapa en output: 
en uppsättning av potentiella partner. Den informationen användes efteråt som en in-
put till processer av utvärdering och val av parter. Outputen är ett antal partner utval-
da för att fortsätta ett samarbete med. Processer av partnerskapsformation inkluderar 
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en aktuell formation av dessa utvalda företag till en aktuell virtuell organisation. Så 
fort organisationen skapas startar den sin operationsfas.  

 

Identifiering 

 

Formation Operation Avslutning 

 

Identifiering 

av möjligheter 

            ⇓            ⇒ 

Val av 

möjligheter 

Identifiering 

av partner 

⇓ 

Val    ⇒  

av partner 

⇓ 

Formation 

av partnerskap 

 

Design 

 

Marknadsföring 

                       ⇒  

Finansiell 

styrning 

 

Implementering 

 

Operations 

avslutning 

⇓ 

Likvidering 

av 

tillgångar 

 

 
Informationsinfrastruktur 

 

Figur 2.1 Livscykel för VO (Strader et al., 1998) 

 

Operationsfasen kan involvera olika beslutsprocesser som äger rum i den virtuella 
affärsverksamheten såsom t ex design, utveckling, finansiell styrning, marknadsfö-
ring, implementering mm. Beslutsprocesser i operationsfasen är inte sekventiellt rela-
terade till skillnad från beslutsprocesserna i de första två faserna. Varje beslutsprocess 
beror på input och output från andra processer ömsesidigt. Enligt Strader et al. (1998) 
bidrar detta till att styrning i den fasen blir den svåraste delen av verksamheten. Input 
till dessa processer är all information som relateras till marknadsmöjligheter och ex-
tern allians av partner och samlas under de första två faserna. Informations output från 
dessa processer är en summering av alla aktiviteter och transaktioner som äger rum 
under affärsverksamheten av VO. Operationsfasen avslutas när en marknadsmöjlighet 
är utnyttjad eller ett kundönskemål tillfredställt. Då kan avslutningsfasen börja. 

Beslutsprocesserna i avslutningsfasen inkluderar operationsavslutning och likvidering 
av tillgångar. Dessa beslutsprocesser är sekventiellt relaterade i analogi med de två 
första faserna enligt Strader et al (1998). Aktuell operativ information såsom avsluta-
de order och tillfredställda krav och är input till operationsavslutningsfasen. Input till 
tillgångslikviderings process är bokförings- och juridisk information som krävs för att 
avsluta alla avtal och dela upp alla tillgångar i partnerskap mellan deltagande organi-
sationer. Efter att detta är gjort kan deltagande företag följa sina egna vägar och skapa 
andra partnerskap, vilket betyder att VO inte existerar längre och organisationens 
livscykel avslutas.  

Den livscykelmodell som föreslogs av Strader et al (1998) beskriver i stora drag vilka 
faser VO genomgår under sin livstid. Grenier och Metes (1995) föreslår en uppsätt-
ning av olika taktiska aktiviteter som genomförs av VO och som kan ge en bättre för-
ståelse för VO verksamheten. Dessa aktiviteter utförs utifrån föregående strategiska 
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planering av VO och kan betraktas som tillhörande operationsfasen i stort sett från 
Straders livscykelmodell: 

� Utformning av engagerade organisationen för att planera, designa och genom-
föra projekt 

� Förståelse (engagering) av styrningsspecifikation 

� Planering av virtuella processer som ska bidra till att uppnå strategiska mål 

� Fastställning av organisationens aktuella processer och kapaciteter 

� Utformning av virtuella huvudprocesser: arbetsmoment, grupparbete, kommu-
nikation och upplärning 

� Skapande av en finansiell modell för VO 

� Utförande av ett projekts milstolpar 

� Utvärdering av upplärningen under projektens gång 

Dessa taktiska steg är icke linjära, dvs. processer kan betraktas som utveckling, inter-
aktion och återvändning på samma gång. Till exempel, är planering, fastställning och 
förståelse av styrningsspecifikationen konkurrerande uppgifter och influerar varandra. 
Detta strider inte emot Strader som betraktar processer under operationsfasen som inte 
sekventiellt relaterade.  

Enligt Strader et al. (1998) inkluderar en effektiv styrning av VO ett antal mekanismer 
som tillhör en av tre kategorier: mekanismer före formation, externa access mekanis-
mer och interna koordinationsmekanismer. En informationsstruktur för styrning av 
VO involverar några komponenter vilka måste stöda var en av ovannämnda meka-
nismer. I denna rapport kommer dessa komponenter och kopplingar mellan dem att 
undersökas i generella fall och i synnerhet för virtuella organisationer som utvecklar 
informationssystem.  

 

2.1.4 Typer av virtuella organisationer 

Det finns olika typer av virtuella organisationer. Duarte och Snyder (1999) anser att 
planering och styrning av VO beror till största graden på de uppgifter och mål som är 
aktuella för verksamheten. Trots att VO kan företa olika slags uppdrag, behöver pro-
jektledare och projektmedlemmar ha en förståelse för vilken typ av VO de jobbar i 
och vilka specifika utmaningar varje typ innebär. Likheter mellan olika team inklude-
rar krav på kommunikation och kollaboration mellan deltagare för att kunna utföra sin 
uppgift och/eller skapa en produkt. Enligt Duarte och Snyder (1999) följande bas ty-
per av VO kan definieras: 

� Nätverksorganisationer som består av individer vilka samarbetar för att uppnå 
ett gemensamt mål från flera geografiskt skilda arbetsplatser. Oftast är det 
konsultfirmor och högteknologiska företag. Organisationer som utvecklar tek-
nologiska produkter kan också använda virtuella nätverksorganisationer. 

� Parallella organisationer har specifika uppgifter och funktioner vilka en van-
lig organisation inte vill eller kan utföra. Sådana organisationer skiljer sig från 
nätverksorganisationer eftersom de har tydliga medlemskapsgränser från res-
ten av organisationen. Medlemmar i parallella organisationer jobbar oftast un-
der korta tidsperioder och koncentrerar sig på specifika affärsmoment. Virtuel-
la parallella organisationer används ofta av multinationella och globala verk-
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samheter för att göra rekommendationer om världsomfattande processer och 
system som tar hänsyn till globala perspektiv. 

� Projekt- eller produktutvecklingsorganisationer utför olika projekt för kunder 
under en definierad men ofta förlängd tidsperiod. Arbetsuppdrag är av icke ru-
tin karaktär och resultaten är specifika och kvantitativa, d v s kan mätas. Ett 
typiskt resultat är en produkt, ett informationssystem eller organisatoriska pro-
cesser. Till skillnad mot parallella organisationer existerar projekt- och pro-
duktutvecklings- organisationer under längre tidsperioder och har behörighet 
att ta viktiga beslut och inte bara ge rekommendationer. Liksom i nätverksor-
ganisationer kan medlemmar förflyttas till och från projektet när deras expertis 
behövs. Som skillnad kan nämnas en mer tydlig avgränsning från resten av 
deltagande organisationer och en klart definierad slutprodukt.  

� Tillverknings- och produktionsorganisationer utför reguljärt arbete och existe-
rar oftast i en funktion såsom finanser, träning, forskning eller utveckling. 
Dessa organisationer har tydligt definierat medlemskap och avgränsning från 
resten av verksamheten. Deltagare i organisationer kommunicerar med var-
andra i syfte att åstadkomma ett virtuellt operationsflöde. Kommunikationen 
kan till exempel ske över organisationens intranät vilket gör möjligt för geo-
grafiskt spridda deltagare att arbeta som en grupp.  

� Service team kan också vara spridda over olika arbetsplatser. Tjänster kan er-
bjudas dygnet runt när personal finns spridd över olika tidszoner och kan er-
sätta varandra för att skapa ett obegränsat operationsflöde.  

� Management team kan vara spridda över geografiska områden men ingår of-
tast i samma verksamhet. Likasom i andra multinationella och globala organi-
sationer sker samarbete med hjälp av kommunikationsmedia såsom ljud- och 
videokonferenser, e-post och diskussionssidor.  

� Action team kan också arbeta virtuellt och erbjuda omedelbara svar till nödsi-
tuationer såsom naturkatastrofer, stora olyckor mm. 

Varje typ av virtuella organisationer ställer specifika krav på ett tekniskt stöd och in-
formation som stöder verksamheten. I detta arbete kommer tyngdpunkten att sättas på 
projekt- och produktionsutvecklingsorganisationer eftersom dessa organisationer leve-
rerar en slutprodukt som tas upp i rapportens titel: ett informationssystem.  

 

2.1.5 Fördelar och nackdelar med virtuella organisationer 

Virtuella organisationer besitter ett antal specifika karakteristiker som skiljer dem från 
traditionella funktionella och multidivisionella organisationer. Dessa skiljaktigheter 
kan betraktas både som fördelar och nackdelar. Flesta fördelar av VO organisationer 
härstammar från dess förmåga till modularisering. Enligt Strader et al. (1998) består 
en modulär organisation av ett antal autonoma suborganisationer som kan konkurrera 
med varandra: 

”A modular organization is one which embedded coordination permits 
organizational processes to be carried out within each participating or-
ganizational unit can function autonomously and concurrently.” 

Strader fortsätter med att strukturen även modulär organisation har en fördel att 
snabbt kunna koppla tillsammans resurser och kapaciteter av många olika organisa-
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tioner för att utforma en produktutvecklings kedja vilket kan kostnadseffektivt och 
snabbt besvara marknadens utmaningar.  

VO innebär också flexibilitet, snabbhet och anpassningsförmåga som karakteriserar 
små företag. Detta bidrar till mindre byråkrati vilket tillåter VO reagera snabbare. 
Dessutom, specialiseras VO på en viss uppgift vilket bidrar till bättre prestation. VO 
formas bara när de behövs, och enbart med den specialistkompetens som krävs i det 
aktuella projektet. Genom specialiseringen kan varje arbetsmoment utföras snabbt, 
effektivt och med hög funktionell kvalitet.  

VO har tillgång till resurser (pengar, teknologier, arbetskraft) som stora företag har. 
VO är limiterade bara i förmåga att identifiera och evaluera ett betydligt antal potenti-
ella partner. Efter VO skapas har de tillgång till summerade resurser av deltagande 
partner.  

VO är kapabla till globalisering, vilket innebär att partnerskap kan bildas utifrån spe-
cialistkompetens oavsett vart i världen partnerna befinner sig. Dessutom får VO möj-
ligheter att enklare tillträda olika marknader och vinna nya kunder.  

Dessa fördelar gör att VO och dess organisations struktur blir ett livsdugligt och kraft-
fullt val för många företag. Avsevärd utveckling av IT-teknik under de senaste åren 
gör det möjligt att dela och koordinera information som är livsviktig för VO organisa-
tions struktur. Tyvärr, innebär användning av denna struktur vissa nackdelar. 

Det kan vara komplext att bibehålla kontrollen över spridda funktioner, information 
och teknologi enligt Hedberg et al. (1997). I traditionella organisationer uppnås kon-
trollen över operativa funktioner är koordinerad inom en enda företag med hjälp av 
existerande hierarkisk organisations struktur. Organisationens struktur för virtuella 
organisationer kan betraktas som en samling av mindre stabila system som utnyttjar 
marknadens mekanismer och kontrakten för att koordinera och kontrollera operatio-
ner. Varje deltagande företag har direkt kontroll över en viss del av ett gemensamt 
system. Dessutom måste känslig information som tillhör varje enskilt företag delas i 
syfte att koordinera design och utveckling av en slutlig produkt. Varje deltagande 
företag hamnar i en känslig situation. Som det diskuterats tidigare i kapitel 2.1.2 krä-
ver den virtuella verksamheten en hög nivå av förtroende. Deltagande parter är moti-
verade att utveckla pålitliga relationer utifrån verkliga förpliktelser och verkliga faror. 
En partner som missbrukar förtroendet i ett partnerskap riskerar att aldrig väljas ut för 
att delta i framtida allianser.  

En virtuell struktur kräver att ledningen lär sig att lita till den externa partnern och 
styra utöver sina egna organisationers gränser. Istället för att ha en direkt kontroll över 
flesta uppgifter och personalen som utför dessa uppgifter måste ledningen tillämpa 
förhandlingar och koordination mellan deltagande förtag (Lipnack och Stamps, 1997). 
Kraven som ställs på ledningen kan vara den svåraste delen i utformning av virtuella 
organisationer. Deltagande företag måste motivera sina manager att arbeta med andra 
parter för att förbättra prestationen av hela alliansen. 

Ytterligare ett viktigt problemområde är en koordination mellan affärsprocesser och 
informationssystem mellan deltagande företag. Till skillnad med multidivisionella 
organisationer kräver VO en integration av processer och system mellan separata 
verksamheter. Detta är ofta kostsamt och kräver lång tid. IT-tekniker spelar en viktig 
roll i minskningen av tiden och kostnader som krävs för att överkomma den nackde-
len. 
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2.1.6 Kritiska framgångsfaktorer 

Som framgår av föregående kapitel är VO i många avseenden en mycket fördelaktig 
organisationsform att bedriva verksamheten. Flera parter kan analysera och samarbeta 
kring samma information från olika geografiskt skilda arbetsplatser med hjälp av en 
eller flera gemensamma media. Vilka faktorer påverkar detta samarbete? På vilket sätt 
kan deltagande parter åstadkomma förväntade resultat med bättre prestanda och mins-
kade kostnader? 

Duarte och Snyder (1999) väljer ut sju kritiska framgångsfaktorer som påverkar ut-
vecklingen av VO. De flesta av dessa faktorer berör mänskliga aspekter, eftersom 
mjuka faktorer som ledarskap, kultur och annat har en stark, men ändå svårförutsäg-
bar påverkan på projekten. Geografiska avstånd, skilda kulturer och tidszoner, samt 
inte minst olika bakgrund kan leda till brist på tillit, minskad motivation och att sam-
hörighet med övriga medlemmar minskar.  

Faktorer som enligt Duarte och Snyder (1999), hjälper att skapa förutsättningar för 
framgångsrikt samarbete i VO inkluderar följande: 

� Personalpolicy. Personalpolicy bör stöda aktuell virtualitet. Systemen måste 
vara integrerade och kapabla att identifiera, stöda och belöna personal som 
jobbar i och leder virtuella team.  

� Träning och on-the-job utbildning och utveckling. Personalen måste tränas för 
att kunna använda tekniker effektivt. Teknisk support och on-line träning mås-
te vara tillgänglig för alla medlemmar. Det räcker inte för att garantera fram-
gång att bara lära att använda tekniker. Ledningen måste tränas i kunskapen att 
underlätta genomförande av gemensamma träffar med användning av tekniska 
metoder och träffar utan användning av tekniska metoder.   

� Standarder för organisationsprocesser. Utveckling och implementering av 
standardiserade organisationsprocesser kan kraftigt reducera den tid som be-
hövs för att sätta i gång teamarbete. Processer måste vara flexibla för att kunna 
anpassas till varje speciell situation. Generella standardiserade tekniska pro-
cesser inkluderar aktiviteter såsom krav identifikation, kostnads estimering, 
inköp, projektplanering, dokumentation, rapportering och kontroll. Dessutom 
kan det vara fördelaktigt att definiera bäst passande software för var och en  av 
dessa processer.  

� Organisationskultur. Organisationskultur omfattar normer som berör informa-
tionsflöde, delad ledarskap och gränslöst samarbete. Dessa normer bör fokuse-
ras på samarbete med avseende på personal från olika kulturer, konstruktiv 
kriticism och delad information. Organisationskultur präglar ett gemensamt 
arbete av alla medlemmar. Framgång av VO är också relaterad till hur organi-
sationen utvecklar tillit mellan sina medlemmar och mellan externa partner.  

� Ledarskap. Ledarskap i organisationer måste etablera kultur som värderar 
teamwork, kommunikation och upplärning. En nyckel till etablering av sådan 
kultur är ledare och manager på alla nivåer i VO som är mottagliga till föränd-
ringar och stöder teamwork.  

� Teamledarens kompetens. Detta kan innebära ett arbete en i mångkulturell 
miljö utan tydliga hierarki- och organisations gränser, anpassning till projek-
tens krav, val av interaktionstekniker, stöd i uppbyggnaden av tillit och myck-
et annat.  
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� Medlemmarnas kompetens. Människor som jobbar i VO måste utveckla sina 
egna kompetenser. Lång ifrån alla kan medverka i virtuella projekt eftersom 
vanlig face-to-face interaction och daglig kontakt saknas i sådan miljö. Med-
lemmar av VO måste besitta en del nya kunskaper för att kunna existera i en 
virtuell miljö och kommunicera över långa avstånd, kulturella gränser och oli-
ka tekniska verktyg.  

� Kommunikationstekniker och elektroniskt samarbete. Det krävs en gemensam 
referensram för att underlätta samarbete och kommunikation mellan medlem-
mar. Annars finns det risk för missnöje, kaos och att medlemmar inte förstår 
på vilket sätt de förväntas bidra till organisationens prestationer. Alla med-
lemmar i organisationen måste ha tillgång till gemensamma verktyg.  

 

2.1.7 Virtuell kommunikation och informationssystem 

Kontinuerlig kommunikation i VO stödjer arbetsprocesser, dess styrning och kontroll, 
bygger upp själva organisationen och underlättar upplärning. Informationsteknologi 
spelar en viktig roll i virtuella organisationer för att kunna överkomma tid- och di-
stansproblem i kommunikationen och samarbetet.  

Vad skiljer virtuella kommunikationer från andra typer av kommunikation? Grenier 
och Metes (1995) framhäver fyra perspektiv på virtuella kommunikationer: 

� styrning och support för VO 

� uppdelning av information och kunskaper 

� samarbete 

� organisationsfunktioner och handlingar. 

Definition för en virtuell kommunikation ges av Grenier och Metes (1995, s. 229) 
utifrån både dess natur och mission: 

”We define virtual communications as a set of designed interpersonal 
communication protocols and technologies that support virtual work, 
teaming, and learning.” 

Författare argumenterar vidare att inget virtuellt projekt kan avslutas framgångsrikt 
utan designade kommunikationsprotokoll och tekniker. Som nämndes förut behöver 
varje virtuell organisation bygga upp en delad kontext eller kulturmiljö för sin verk-
samhet. Organisationskulturen förser VO med en referensram, en uppsättning av för-
väntningar, tillit och gemensamt språk som hjälper medlemmar att förstå den kommu-
nikationsstruktur som är en integrerad del i deras arbete. Paradoxalt är att det enda 
sättet att bygga upp en organisationskultur som stöder kommunikation är genom 
kommunikationen. Kommunikationen används dessutom i VO för att bygga organisa-
tionens informationsinfrastruktur.  

Ett stort antal beslutsprocesser (se kapitel 2.1.3) måste stödjas för att för att möjliggö-
ra en effektiv styrning och kontroll av VO under organisationens livscykel. Därefter 
måste beslutsprocesserna stödjas av informationsinfrastruktur som förser organisatio-
nen med nödvändig information. Informationsinfrastrukturen spelar en livsviktig roll 
för VO då datautbyte mellan deltagande parter måste ske så att informationen flödar 
på ett strukturerat sätt mellan organisationer för att tillgodose respektive parts infor-
mationsbehov (Strader et al. , 1998). 
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Informationsstrukturen för VO består av ett antal komponenter som tas fram utifrån 
de fyra ovannämnda perspektiven på virtuella kommunikationer. Enligt Strader et al., 
(1998) kan dessa komponenter beroende på typ av VO tillämpas i form av:  

� globalt informationsnätverk som stödjer elektroniskt samarbete  

� elektronisk tillgång till data, tillhörande extern omgivning 

� elektroniska kopplingar mellan parter som stödjer och koordinerar affärspro-
cesser samt integration av system  

� elektronisk tillgång till operativ data, tillhörande själva virtuella organisatio-
nen 

� interorganisatoriskt informationssystem som stödjer processer, electronic data 
interchange (EDI) och applikationer, lokal area networks (LANs), beslutsfat-
tande, databaser, telekommunikation och nätverks gränssnitt 

� elektroniska kopplingar till kunderna. 

I detta arbete kommer tonvikten att läggas vid en del av informationsinfrastrukturens 
komponenter som inkluderar interorganisatoriskt informationssystem, elektronisk 
tillgång till organisationens operativa data och elektroniska kopplingar mellan samar-
betande parter. Dessa komponenter sammanförs och kommer i fortsättningen att be-
tecknas som ett interorganisatoriskt informationssystem.  

Enligt Strader et al., (1998) nämns olika informationstekniker som kan stödja kom-
munikationen i VO såsom EDI, Internetbaserade webbapplikationer, Intranät och s.k. 
groupware-applikationer.  

Strader et al. (1998) definierar EDI som en teknik ”for computer-to-computer busi-
ness-to-business transaction transfer”. Det innebär direkt överföring av information 
från en dator till en annan med hjälp av standardiserade meddelanden som innehåller 
strukturerad data. Tekniken passar bra för att förbättra verksamhetens prestanda när 
det gäller styrning och kontroll av material, i synnerhet när just-in-time system är in-
volverade. Kraven på standarder för dataöverföring och datalagring gör att denna tek-
nik inte är tillräckligt flexibel för behov av VO. 

Groupware-applikationer handlar om specifika mjukvaror som stödjer samarbetande 
organisationer och förser deltagande parter med informationsflöde som krävs för ge-
mensamt beslutsfattande. Fast dessa applikationer är mer flexibla för behov av VO än 
EDI, nackdelen är att de kan vara mycket kostsamma och svåra att bygga ut enligt 
Strader et al. (1998).  

Internetbaserade webbapplikationer anses som mest passande för behov av VO efter-
som de stödjer flesta av informationsinfrastrukturens komponenter. VO kan utnyttja 
finesser som erbjuds av ett antal informationstekniker (och tillhörande protokoll) så-
som WWW (HTTP, Hypertext Transport Protocol); FTP (FTP, File Transfer Proto-
col); Internet Relay Chat och E-post (SMTP, Simple Mail Transport Protocol). Fastän 
dessa tekniker inte är speciellt utvecklade för VO kan de tillämpas för informations-
byte i deltagande organisationer. Till exempel, har styrning och kontroll av VO likhe-
ter med de projekt WWW var utvecklat för, såsom delad kunskap, avlägsna belägg-
ningar och gemensamma projektmål.  

Intranät (en organisations nätverk) använder generellt samma informationstekniker 
som Internet och förser VO med elektroniska kopplingar mellan deltagande parter och 
elektronisk tillgång till operativ data. Intranät använder en privat server och tillåter 
inte oönskat intrång, vilket är fördel i jämförelse med Internet.  
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I detta arbete kommer Internetbaserade webbapplikationer och Intranät betraktas som 
tekniker vilka ligger till grund för ett interorganisatoriskt informationssystem anpassat 
till en virtuell systemutvecklingsorganisation som i fortsättningen kommer att beteck-
nas som ett webbaserat interorganisatoriskt informationssystem. 

Varje virtuell organisation applicerar en ny affärsmodell och virtuella projektorgani-
sationer som utvecklar interorganisatoriskt informationssystem är inte ett undantag. 
En virtuell systemutveckling är beroende av kvaliteten på den information som orga-
nisationen har tillgång till och organisationens förmåga att organisera och återanvända 
den informationen (Reich et al., 1999). Utformningen av ett interorganisatoriskt in-
formationssystem ligger i grunden för en effektiv och framgångsrik verksamhet. Näs-
ta kapitel kommer att behandla begreppen informationssystem och informationssy-
stems utveckling vilka är viktiga för förståelsen av utvecklingen av ett interorganisa-
toriskt informationssystem. 

 

2.2 Informationssystem och informationssystemutveckling 

I följande kapitel om informationssystem och informationssystemutveckling fördjupas 
förståelsen för vad dessa begrepp innebär. Dessutom beskrivs olika intressenter i ett 
systemutvecklingsprojekt, även tekniska hjälpmedel som tillämpas under systemut-
vecklingsprocessen redovisas kortfattat.  

2.2.1 Informationssystem 

Andersen (1994) gör en definition av ett informationssystem som ett system för be-
handling av information, vilket skall presentera information för användarna: 

”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, 
överföring och presentation av information.” 

Enligt Avison och Fitzgerald (1995) måste ett informationssystem ha ett syfte och 
behandla den information som är relevant till användare av systemet beroende på vad 
som är systemets huvuduppgift. Informationen måste presenteras i rätt tid, på en 
passande detaljeringsnivå och på ett för användaren tillförlitligt sätt. Avison och Fitz-
gerald (1995) refererar till Buckinham et al. (1987) och definierar ett informationssy-
stem på ett följande sätt: 

”A system which assembles, stores, processes and delivers information 
relevant to an organisation (or to society), in such a way that the informa-
tion is accessible and useful to those who wish to use it, including manag-
ers, staff, clients and citizens. An information system is a human activity 
(social) system which may or may not involve the use of computer sys-
tems.” 

Dagens informationssystem kan innehålla bilder, ljud, och texter såväl som vanliga 
fakta. Ett informationssystem kan användas för att lagra data eller omvandla data till 
användbar information. 

Ackoff (1981) betraktar ett system som en stor och komplex samling av till varandra 
relaterade subsystem. Enligt Ackoff (1981) utför ett informationssystem input, output 
och behandling av information. Men människor tolkar information på olika sätt bero-
ende på deras bakgrund och erfarenheter. Till exempel, påverkas en organisation av 
omgivningen, politiska beslut, konkurrenter, kunder och leverantörer. Därför det är 
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viktigt att ett nyskapat informationssystem täcker hela organisationen och inte bara 
isolerade funktioner.  

Avison och Fitzgerald (1995) utvecklar Ackoffs idé och poängterar att ett informa-
tionssystem måste skapas i större sammanhang och existerar för att stödja en verk-
samhet, samtidigt som det är en integrerad del av denna verksamhet. Ett informations-
system behövs för att analysera verksamheten parallellt med dess miljö, för att formu-
lera och avstämma organisationens mål. Dessa mål kan vara relaterade till 
överlevnadsförmåga, expension, personalens och kundens tillfredställelse samt 
vinning av större marknadsandelar. Dessutom kan ett informationssystem vara till 
hjälp för organisationsledningen i syfte att skaffa ett bättre beslutsunderlag vilket 
bidrar till en effektivare verksamhet.  

I denna rapport kommer begreppet ”informationssystem” baseras på båda ovannämn-
da definitioner och innebära ett datoriserat system för behandling av information som 
skall förmedla information mellan användarna och är knuten till vissa arbetsuppgifter.  

 

2.2.2 Typer av informationssystem 

Enligt Avison och Fitzgerald (1995) är informationssystem unika för olika typer av 
verksamhet och kan därefter delas i fyra kategorier: 

Transaktionssystem är det vanligaste informationssystemet som redovisar och kontrol-
lerar alla dagliga transaktioner i verksamheten. 

Beslutsstödande system skapar ett beslutsunderlag för en organisations ledning. Dessa 
system använder fakta om verksamheten såväl som om omgivningen för att förse be-
slutsfattare med nödvändig information i syfte att genom analysering av data skapa 
modeller av olika möjliga alternativ.  

Expertsystem tänks simulera mänsklig expertis och skall utifrån specifika domänkun-
skaper förse användare med alternativa lösningar eller referensramar för att till exem-
pel kunna ställa diagnos på lyckade eller misslyckade affärs- och tekniska processer. 

Kontorsautomatiseringssystem skapas för att underlätta olika slags kontorsarbete så-
som textbehandling, elektronisk post och videokonferens styrning mm.  

Avison och Fitzgerald (1995) understryker att det inte finns mer specifika typer utan 
bara variationer av dessa. Till exempel, kan beslutstödjande system inkludera mana-
gement informationssystem som koncentrerar på en summerad informationssamlings; 
informationssystem som presenterar information för ledningen på en högre nivå; in-
formationsåtervinningssystem som snabbt och effektivt tillhansahåller information 
från databas; och Computer Supported Cooperative Work som stöder det kollaborati-
va beslutsfattandet genom integrera text och bilder (Halsall, 2001).  

I litteraturen finns det olika synsätt på vad som skall betraktas som informationssy-
stem för virtuella organisationer. Andersen (1994), Avison och Fitzgerald (1995) 
kopplar informationssystem till organisationens syfte och mål. Wang (2000) pratar 
om Information Technology Support som behövs för att stöda en virtuell organisation 
under identifikations-, formations-, kooperations- och avslutningsfasen. Strader et al. 
(1998) hävdar att virtuella organisationer kräver ett antal mekanismer för kontroll och 
styrning som han kallar för Information Infrastructure Framework.   

I denna rapport kommer begreppet ”informationssystem” användas i syfte att omfatta 
alla systemkomponenter samt teknologisk stöd och verktyg som finns till förfogande i 
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virtuella organisationer för att organisera och styra affärsprocesser såsom informa-
tionshantering.  

 

2.2.3 Intressenter och kompetenser i systemutvecklingsprocess 

Ett generellt sätt att betrakta systemutveckling som ett företag innebär definiering av 
de personer som är intresserade i resultatet – ett utvecklat informationssystem, till 
exempel. Dessa intressenter kallas ofta ”stakeholders” (Ackoff, 1981; Avison och 
Fitzgerald, 1995), eftersom de har sin andel av intresse i verksamheten.  Traditionella 
intressenter inkluderar parter såsom anställda, uppdragsgivare, kunder, leverantörer, 
investerare och myndigheter (Ackoff, 1981). I det fall ett informationssystem utveck-
las intressenter och kompetenser utökas med systemutvecklare såsom programmerare, 
designers, tekniker, experter mm samt olika typer av användare.  

Avison och Fitzgerald (1995) poängterar att det är viktigt att förstå att det finns olika 
typer av användare och föreslår att skilja på fyra typer: vanliga användare, tillfälliga 
användare, externa användare och professionella användare. 

Vanliga användare arbetar med systemet regelbundet, ofta dagligen och matar in data 
i systemet samt interpreterar resultaten som genereras i systemet. De är motiverade att 
använda systemet effektivt och behöver träning för detta.  

Tillfälliga användare arbetar inte regelbundet med systemet. Det är ofta chefer på 
högre nivåer som använder systemet på varierande sätt som passar deras ändamål.  

Externa användare oftast tillhör inte verksamheten och använder systemet enligt de-
ras behov. 

Professionella användare är användare som utnyttjar olika delar av systemet i deras 
dagliga arbete. Avison och Fitzgerald (1995) kallar dessa användare ”teknologiker” 
som specialiseras till exempel på det operativa underhållet och administrationen av 
systemet.  

Under systemutvecklingsprocessen kan en del av användare ingå i en systemutveck-
lingsgrupp och inta rollen av systemutvecklare. En systemutvecklare deltar dagligen i 
aktiviteter kopplade till utveckling av ett informationssystem och inkluderar analyti-
ker, programmerare och användare som deltar i projektet. Systemutvecklare måste 
bland annat ha kunskaper om systemutvecklingsarbete samt om olika utvecklingsme-
toder, tekniker och verktyg som passar till samanhanget.  

När ett informationssystem skapas för behov av virtuella organisationer som utvecklar 
informationssystem försvinner delvis gränsen mellan användarna, systemutvecklarna 
och kunder, eftersom systemutvecklare förvandlas till användare av det snabbt desig-
nat stödande informationssystem för deras arbete.  

Alltså måste ett hjälpinformationssystem skapas före man börjar designa ett beställt 
informationssystem. Denna paradoxala situation kräver mer detaljerad undersökning 
och kartläggning som kommer att utföras i kommande etapper av detta arbete.  

 

2.2.4 Informationssystemutveckling 

Utveckling och design av ett informationssystem kräver ett antal aktiviteter som mås-
te genomföras i syfte att undersöka en verksamhet och dess processer. Systemutveck-
lingsarbete ligger till grund för hur ett informationssystem skapas. Att utarbeta ett 
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informationssystem är en mycket komplicerad uppgift som kräver specialkunskaper. 
Utvecklingen av ett informationssystem måste ses i ett större sammanhang. Innan 
utvecklingsarbetet börjar bör det diskuteras vilka problem och möjligheter verksam-
heten innebär för att bestämma vilka typer av åtgärder som skall vidtas. Dessutom 
måste det framgå klart vid utvecklingen av informationssystemet vilka mål man öns-
kar att uppnå före olika tekniska lösningar börjar diskuteras. Det kan vara viktigt att 
välja en rätt teknisk lösning, men det är helt meningslöst utan att man fastställer in-
formationssystemets syfte.  

Bansler (1990) anser att systemutveckling måste ses som en förändringsprocess som 
omfattar befintliga arbetsprocesser och själva verksamhetens organisation: 

”Med systemutveckling menar jag de aktiviteter som utförs i anknytning 
till en verksamheten med avsikt att förändra arbetsprocesserna och ar-
betsorganisationen inom verksamheten genom utveckling och införande 
av nya datasystem.” 

Även Andersen (1994) understryker vikten av samordning av utvecklingsarbete sam-
tidigt som man utvecklar et informationssystem, arbetar man med att motivera och 
utveckla den enskilda medarbetaren i organisationen. 

Andersen (1994) fortsätter vidare med att stora delar av arbetet med att utveckla ett 
informationssystem innebär ett arbete med beskrivningar. Ett informationssystem 
utformas genom arbete med olika slags beskrivningar först då behandlas överordnade 
frågor och övergås därefter till beskrivningar av detaljerade tekniska förhållanden.  

För att skapa en översiktlig bild över utvecklingsarbetet och problemområden som 
föregår och följer detta samt presentera arbetsuppgifterna och olika slags beskrivning-
ar som måste utföras, används en livscykelmodell för systemutveckling (figur 2.2). 

Innan man påbörjar utvecklingsarbete måste det kartläggas vilka problem och 
möjligheter verksamheter innebär. På ett systematiserat sätt bör det diskuteras om ett 
tänkt informationssystem kan lösa verksamhetens problem. Den diskussionen kalas 
förändringsanalys och innebär kartläggning av de förändringsbehov som finns och 
framställning av åtgärder som skall utarbetas vidare.  

 

Förändrings-
analys 

Analys Utformning Realisering Implementering Förvaltning 

och drift 

Avveckling 

Figur 2.2 En livscykel för informationssystemutveckling (Efter Andersen, 1994) 

 

När informationssystemets huvuduppgifter är fastställda och vissa avgränsningar 
gjorda, måste mer en detaljerad beskrivning av vad informationssystemet skall uträtta 
och i synnerhet vilken information som skall behandlas i systemet och hur den skall 
behandla. Den fasen brukar resultera i att en kravspecifikation skapas där alla önske-
mål och krav på ett tänkt informationssystem beskrivs. Kravspecifikationen tjänar 
som en länk mellan analysfasen och utformningsfasen. Utformningen är en lösnings-
orienterade fas då bestäms och utformas tekniska lösningar för informationssystemet. 
Utifrån materialet tillkommande i utformningsfasen ”byggs” informationssystemet 
genom bland annat programmering då de instruktioner som skall ges till datorn skrivs 
av programmerare. Denna fas kallas för realiseringsfasen. Implementeringsfasen om-
fattar installation och start av det nya informationssystemet. Efteråt kommer drift och 
förvaltning, dvs. daglig användning och förbättringar av informationssystemet. Under 
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avvecklingsfasen tas hand om lagrad information beroende på anledningen till att sy-
stemet upphör att existera.  

I denna rapport kommer livscykelmodellen användas för att avstämma hur dess faser 
kan tillämpas och följas under utvecklingen av ett interorganisatoriskt informationssy-
stem anpassat till behov av virtuell utveckling av informationssystem.  

 

2.2.5 Systemutvecklings hjälpmedel 

Andersen (1994) anser att det inte finns ett enda rätt tillvägagångssätt inom systemut-
vecklingen. Typ av informationssystem som skall utvecklas, verksamhetens syn på 
utvecklingsarbete samt användarnas och systemutvecklarnas erfarenheter avgör hur 
systemutvecklingsarbetet ska bedrivas. Systemutvecklare har tillgång till olika hjälp-
medel för att bedriva systemutveckling. Dessa hjälpmedlen inkluderar modell, metod, 
teknik och verktyg.  

Det behövs en övergripande syn på hur man utvecklar ett informationssystem och det 
behövs metoder och tekniker som detaljerad redogör hur utvecklingsarbete skall gå 
till. Detta övergripande sättet måste ange viktiga milstolpar i arbetet.  

Enligt Andersen (1994) ligger det ett visst perspektiv eller ett visst sätt att se på sy-
stenutvecklingsarbete som inbyggt i en modell och dessa metoder och tekniker. Hjälp-
medlen i systemutveckling bildar en hierarki, där modell är det övergripande begrep-
pet (se figur 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3 Hjälpmedel i systemutveckling (Andersen , 1994) 

 

En modell är en översikt över systemutvecklingsarbetet som i grova drag beskiver hur 
utvecklingen ska gå till, vilket arbete som ska utföras och vem som bör utföra det. 
Utvecklingsmodeller kan skilja sig i sin omfattning, tillämpning, indelning i faser och 
innehåll i dessa faser, beroende på vilken synsätt som ligger bakom modellen. Vissa 
modeller är mer lämpliga än andra vid utvecklingen av en viss typ av informationssy-
stem. Men alla modeller ses som en livscykel, som måste gås genom.  

En metod är en mer detaljerad beskrivning av sättet att lösa ett visst problem och rea-
liserar idéer bakom modellen. Metoden innehåller beskrivning av tillvägagångssättet 
och de beskrivningstekniker som är lämpliga för varje fall.  

En teknik innefattar ett detaljerat arbetssätt som är kopplat till en metod. Enligt An-
dersen (1994) finns det många olika beskrivningstekniker som är lämpliga i en viss 
situation och ger överblick över den beskrivna verksamheten och samt går in på detal-
jer. Vissa tekniker förutsätter att man har vissa verktyg som inte är nödvändiga, men 
kan underlätta arbetet. Med verktyg anses alltså ett hjälpmedel som används för att 

Modell 

Metod 

Teknik 

 Verktyg 
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lösa olika problem som uppstår under tillämpning av en viss metod med tillhörande 
beskrivningstekniker.  

I denna rapport kommer olika typer av hjälpmedel undersökas i syfte att jämföra ut-
veckling av ett traditionellt informationssystem med ett webbaserat informationssy-
stem som är anpassat till virtuell systemutveckling. Tonvikten kommer att läggas på 
överliggande modellen och tekniker som kan tillämpas för att utveckla och underhålla 
ett virtuell webbaserat interorganisatoriskt informationssystem.  
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3 Problembeskrivning 
I detta avsnitt beskrivs problemområdet först generellt för att sedan specificeras i 
problempreciseringen. Sedan behandlar kapitlet problemställning som satts upp i 
rapporten med tillämpade avgränsningar samt det resultat som förväntas av studien. 

3.1 Problemområde 
Numera stödjs virtuella sätt att bedriva verksamheten av dagens teknik och organisa-
tionslösningar (Strader et al., 1998, Lipnack och Stamps, 1997) som gör att en individ 
och/eller en dator kan finnas med och verka på oändligt många platser samtidigt. Alla 
deltagare i virtuella projekt kan samlas och arbeta på en gemensam digital arbetsyta 
(Hedberg et al., 1997). Flera parter kan ha tillgång till, analysera och samarbeta kring 
samma information från flera geografiskt spridda arbetsplatser med hjälp av en eller 
flera gemensamma media (Strader et al., 1998; Wang, 2000). Olika deltagande parter 
kan bidra med sin kärnkompetens och direkt i realtid via ljud och bilder, texter och 
siffror analysera och arbeta med samma problembild (Bultje och van Wijk, 1998). 
Dessa förutsättningar gör att det skapas mer virtuella partnerskap där olika individer 
och/eller organisationer samarbetar i olika datornätverk bortsett från geografiska och 
organisationsgränser i syfte att virtuellt utveckla informationssystem (Lipnack och 
Stamps, 1997).  

Tillämpning av virtuella utvecklingsmetoder skapar stora utmaningar både när det 
gäller teknik och kommunikation då ställs vissa krav på informationsteknik (IT) för 
att stödja affärsprocesser i en ny affärsmodell och förse dessa processer och deltagare 
med nödvändig information (Strader et al., 1998; Reich et al., 1999). Olika individer 
och företag måste knytas samman i IT-baserade informationssystem för att kunna 
styra och kontrollera verksamheten i helheten såväl som i enskilda arbetsmoment.  

Den snabba bildningen av VO kräver att VO måste utveckla och implementera ett 
stödjande webbaserat interorganisatoriskt informationssystem utan fördröjningar och 
på det bästa effektiva sättet (Reich et al., 1999). En av fördelarna med VO innebär 
deras förmåga att reagera snabbt på marknads- och omgivningsförändringar. Ett stöd-
jande informationssystem (IS) och designen av ett sådant informationssystem bör inte 
försämra denna fördel.  

När en ny typ av IS skall utvecklas för en nyskapade VO måste hänsyn tas till nya 
komponenter och arbetsuppgifterna i virtuella organisationer får en ny dimension. 
Detta ställer nya krav på systemutveckling. Enligt Andersen (1994) beror 
systemutvecklingsarbetet bland annat på vilken typ av informationssystem som skall 
utvecklas. Ett informationssystem som kan stödja virtuella 
systemutvecklingsorganisationer och virtuella affärsprocesser verkar ha vissa 
specifika drag och karaktäristika. Under de senaste åren ha publicerats en del artiklar 
som behandlar informationsstrukturen för VO generellt sett. Tyvärr ägnas det inte 
mycket uppmärksamhet i vetenskapliga tidskrifter mot virtuella organisationer som 
specialiserar sig på informationssystemutveckling. Som en följd saknas det även 
beskrivningar av lämpliga modeller för interorganisatoriska IS som kan stödja dessa 
organisationer.   Interorganisatoriska IS för VO skall utvecklas snabbt, skall användas en begränsad 
period och skall kunna avvecklas lika fort (Wang, 2000; Reich et al., 1999). Geogra-
fisk spridning av deltagande organisationer bidrar till att extra krav skall ställas på IS. 
Det krävs en gemensam referensram för att underlätta samarbete och kommunikation 
mellan olika medlemmar. Virtuell samverkan ställer krav på en helt ny typ av utveck-
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ling och implementering då IT-baserade interorganisatoriska informationssystem som 
knyter samman olika deltagande parter och som ska stödja kommunikation och af-
färsprocesser i nyskapade virtuella organisationer ska designas. 

Alla dessa faktorer gör att informationssystemutveckling för virtuella organisationer 
skiljer sig från traditionell systemutveckling eftersom hänsyn måste tas till ett flertal 
specifika drag hos VO. Möjligtvis måste även en traditionell arbetsmodell anpassas 
till virtuell systemutvecklig.  Virtuella organisationsstrukturer kan ställa nya krav på 
vilka komponenter IS skall bestå av och vilka element som skall ingå i IS. En ganska 
omfattande förundersökning som jag genomförde i området kring virtuella organisa-
tioner visar att dessa aspekter inte belyses i litteraturen.  Specifika karaktäristika för 
designen av interorganisatoriska informationssystem finns inte heller kartlagda och 
beskrivna tillfredställande. Eftersom många systemutvecklingsföretag numera vänder 
sig mot virtuell utveckling (Lipnack och Stamps, 1997) och brist på kunskap kring 
virtuella utvecklingsmetoder kan påverka hur snabbt trenden sprider sig och anammas 
av andra intresserande parter, finns det behov av att utreda detta område djupare. 
Denna undersökning kommer att omfatta dimensioner som nämndes ovan. Nedan 
preciseras studiens problem. 

 

3.2 Problemprecisering 

VO ställer ett flertal specifika krav på informationssystemutvecklingen som orsakar 
att ett virtuell interorganisatoriskt informationssystem skiljer sig i flera aspekter från 
ett traditionellt informationssystem. I vilka aspekter skiljer en systemutveckling av ett 
informationssystem för traditionella verksamheter från en systemutveckling av ett 
interorganisatoriskt webbaserat informationssystem för virtuella organisationer? För 
att underlätta svaret på den frågeställningen kan ett antal underliggande frågor formu-
leras: 

� Vilka skillnader finns mellan en livscykelmodell för ett traditionellt informa-
tionssystem och en livscykelmodell för ett interorganisatoriskt webbaserat in-
formationssystem? 

� I vilka aspekter skiljer sig identifiering av intressenter och kompetenser i en 
utveckling av ett virtuellt interorganisatoriskt IS i jämförelse med traditionella 
intressenter och kompetenser? 

� Vilken slags information krävs för att skapa ett effektivt fungerande virtuellt 
interorganisatoriskt informationssystem? 

� Vilka element består av en webbaserad IS modell för virtuella organisationer i 
jämförelse med en traditionell IS modell? 

� Vilka informationstekniker som stödjer design och underhåll av ett webbaserat 
interorganisatoriskt informationssystem?  

     

3.3 Avgränsningar 

Det finns ett flertal typer av virtuella organisationer enligt Duarte och Snyder (1999). 
Rapporten kommer att koncentreras på en typ av virtuella organisationer såsom pro-
jekt- och produktutvecklingsorganisationer vilka sysslar med systemutveckling, efter-
som en typisk slutprodukt för sådana verksamheter är ett informationssystem.  
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Begreppen ”informationssystemutveckling” och ”informationssystem” inkluderar ett 
flertal dimensioner. Detta arbete tänker lägga tyngdpunkten på designen av informa-
tionssystem, vilket innebär att jämförelse mellan traditionella IS och virtuella interor-
ganisatoriska IS kommer avgränsas till jämförelse av dess livscykelmodeller, olika 
intressenter i respektive projekt och olika komponenter i modeller av informationssy-
stem. Dessutom kommer en kartläggning göras av vilken typ av information som vir-
tuella systemutvecklingsorganisationer ställer krav på samt en kartläggning av olika 
typer av informationstekniker som stöder design och underhåll av interorganisatoriskt 
informationssystem för virtuella organisationer som i sin tur utvecklar informations-
system. 

 

3.4 Förväntat resultat 

Denna rapport förväntas resultera i en kartläggning av de eventuella skillnader som 
kan förekomma mellan traditionell och interorganisatorisk informationssystemutveck-
ling i virtuella informationssystemutvecklingsorganisationer i avseende på livscykel-
modell, uppsättning av intressenter samt komponenter i modellen för IS. Dessutom 
kommer krav som virtuella organisationer ställer på information för att överleva och 
kunna konkurrera på marknaden att kartläggas, såväl som hjälptekniker för design och 
underhåll av virtuella interorganisatoriska informationssystem. 



 4 Metoder och metodval 

 24 

4 Metoder och metodval  
Detta kapitel kommer att behandla olika metodalternativ som anses lämpliga för att 
undersöka problemet. Utifrån diskussionen om fördelar och nackdelar som varje me-
tod innebär kommer vidare att redogöras för metodvalet med hänsyn till tidigare re-
dovisad problemprecisering.  

4.1 Angreppssätt  

Det finns två sätt att behandla erhållen information: statistisk bearbetning och analys 
samt verbal bearbetning. Patel och Davidson (1994) väljer att kalla de statistiska me-
toderna för kvantitativa metoder och metoder för att bearbeta textmaterial för kvalita-
tiva metoder. Det gäller för varje utrednings- eller forskningsarbete att överväga val 
av ett av dessa sätten för bearbetning av information. 

Kvantitativt angreppssätt tillämpas om undersökningen baseras på insamlig av fakta 
och insamlad data ordnas, beskrivs, bearbetas och analyseras med hjälp av statistiska 
metoder. Kvantitativa metoder kännetecknas av att forskaren tidigt lägger upp en plan 
för hur undersökningen skall realiseras vilken sedan följs strikt. Om, under undersök-
ningens gång ny kunskap erhålls får det inte leda till att arbetsplanen ändras. Alla un-
dersökningsenheterna tilldelas samma frågor och svarsalternativ. Fördelen med denna 
metod är att utifrån den insamlade information kan generella slutsatser dras. Nackde-
len är dock att det är svårt att fördjupa sig i problemområdet och säkert veta om den 
insamlade informationen är relevant för frågeställningen.  

Kvalitativa metoder präglas inte av samma stelhet som kvantitativa metoder.  Det är 
upp till forskaren att tolka betydelsen av den information som samlats in. Kvalitativa 
undersökningar syftar enligt Patel och Davidson (1994) att skaffa en djupare kunskap 
än den urvalsberoende kunskap som erhålls från kvantitativa metoder. Dessa metoder 
präglas av subjektiva uppfattningar tillhörande den person som genomför undersök-
ningen. Kvalitativa bearbetningar görs oftast av textmaterial såsom t ex böcker, veten-
skapliga artiklar eller intervjuredovisningar. Olika datainsamlingsmetoder kan tilläm-
pas, såsom observation, ostrukturerade intervjuer, fallstudier mm.  Eftersom det kan 
handla om en stor mängd insamlad information är kvalitativa undersökningar tids- 
och arbetskrävande. Till skillnad från kvantitativt tillvägagångssätt pågår analysarbe-
tet under hela informationsinsamlingsproceduren, då olika tankar och hypoteser 
rörande problemområdet dyker upp (Eneroth, 1984). Man kan även gå tillbaka och 
ändra riktning då något felaktigt val tagits. Det är vanligt att forskarens uppfattning 
om studieobjektet ändras under undersökningens gång, vilket innebär öppenhet för ny 
kunskap och förståelse. 

Eftersom detta arbete är teoretiskt orienterat och syftar till att kartlägga eventuella 
skillnader mellan designen av traditionella informationssystem och designen av webb-
baserade interorganisatoriska informationssystem för virtuella informationssystemut-
vecklingsorganisationer, anses ett kvalitativt angreppssätt som mer passande. Tillvä-
gagångssättet tillåter att uppnå förståelse och hitta det unika för systemutveckling i 
virtuella organisationer. Dessutom krävs riktig och relevant information för att uppnå 
en god förståelse såväl som att fånga skillnader och olikheter mellan traditionella och 
interorganisatoriska IS för virtuella systemutvecklingsorganisationer. Genom att ana-
lysera insamlad och presenterad data kan riktlinjer för vidare utveckling av redan be-
skrivna befintliga informationsinfrastrukturmodeller utföras utifrån viktiga för VO 
och informationssystemutveckling perspektiv för att sedan anpassas till virtuella sy-
stemutvecklingsorganisationer. Eftersom det inte handlar om att få fram mätbara re-
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sultat utan att få en fördjupad förståelse för problemområdet, anses kvantitativa meto-
der som olämpliga i det specifika fallet.  

 

4.2 Undersökningsupplägg  

Enligt Patel och Davidson (1994) finns det olika undersökningsmetoder för att 
genomföra utredningsarbete och därmed besvara sina problemfrågeställningar. Utifrån 
valet av kvalitativa undersökningssätt i rapporten kan man bortse från metoder som är 
lämpliga för kvantitativa undersökningar såsom survey, experiment och observation. 
Eftersom detta arbete bland annat har ett syfte att uppnå en grundläggande kunskap 
om något som tidigare inte utforskats och tänks undersöka problemområdet i generel-
la drag, verkar inte heller fallstudie som en metod lämpad för undersökningen då ett 
eller flera konkreta fall, enligt Patel och Davidson (1994), kan väljas och studeras, 
vilket passar bättre när redan existerande kunskap skall prövas.  

Under kvalitativa undersökningar kan det vara lämpligt att använda intervjuer och i 
synnerhet ostrukturerade intervjuer, då samtalet kan utvecklas fritt och intervjuperso-
nen kan tolka frågorna själv beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenhe-
ter.  Dessa villkor tillåter den intervjuade personen att utrycka sina egna synpunkter 
och idéer vilket skapar ett underlag för vidare analysering och reflektering i under-
sökningsarbetet. Nya hypoteser och vinklar på problemet kan uppstå under ostrukture-
rade intervjuer vilket kan påverka undersökningens frågeställningar såväl som hela 
undersökningsarbetet. I de fall det är möjligt att hitta lämpliga personer som besitter 
kunskaper i aktuellt område kan det passa i högsta grad till arbetets struktur då erhål-
len kunskap i undersökt problemområde kan provas under ostrukturerade intervjuer. 

 

4.3 Datainsamlingstekniker  

Enligt Axelsson (1996) handlar datainsamling om att få tillgång till två typer av data, 
primär- och sekundärdata. Primärdata samlas in direkt via intervjuer eller enkäter för 
att användas som beslutsunderlag. Ytterligare en strategi för insamling av primärdata 
är s.k. Delphi-undersökningar, dvs. när en utvald grupp av experter intervjuas med, 
vanligtvis, inriktning på framtidsfrågor.  

Sekundärdata handlar om att utnyttja data som redan finns tillgängliga till exempel i 
form av offentlig statistik, informationsinsamlingar som utförs av olika branschorgan, 
utredningar och rapporter, böcker, tidskrifter med mera. 

Vilka datainsamlingstekniker är mest lämpliga för att uppfylla rapportens syfte att 
kartlägga eventuella skillnader mellan designen av traditionella informationssystem 
och designen av webbaserade interorganisatoriska informationssystem för virtuella 
informationssystemutvecklingsorganisationer?  

Patel och Davidson (1994) anser att en litteraturstudie är en mycket lämpligt teknik 
för att samla in sekundärdata för att fördjupa förståelsen för undersökningsobjekt och 
skaffa en omfattande bild av problemområdet genom att söka information via olika 
dokument. Utifrån rapportens problemprecisering är en litteraturstudie ett lämpligt 
val. För att skapa en förståelse för de eventuella skillnaderna mellan traditionell in-
formationssystemutveckling och av informationssystemutveckling anpassad för virtu-
aliteten, kommer i detta arbete sekundärdata från vetenskapliga tidskrifter och böcker 
användas eftersom en del av problemfrågeställningarna kan besvaras utifrån redan 



 4 Metoder och metodval 

 26 

utförda utrednings- och forskningsarbeten. Befintliga publikationer inom det aktuella 
problemområdet kan betraktas som olika pusselbitar som tillsammans ger helheten. 
Litteraturstudier är ett mer lämpligt val än intervjuer för att uppfylla rapportens syfte 
eftersom undersökningen handlar om att samla grundläggande kunskap om ett tidigare 
inte utforskat område samt att uppnå en viss förståelse för det unika för systemutveck-
ling i virtuella organisationer. Karaktäristiska drag av studerade virtuella organisatio-
ner såsom att de presenterar ett nätverk av oberoende parter som samarbetar i syfte att 
utföra ett viss tidsbegränsat projekt och sedan upphör att existera, försvårar urvalet av 
lämpliga personer för intervjuer.  

Insamlad sekundär data under litteraturstudier kan vidare användas som ett underlag 
för att utveckla befintliga idéer inom problemområdet och att anpassa dessa idéer till 
en ny typ av systemutvecklingsorganisationer som arbetar virtuellt. Resultatet av detta 
arbete kan i fortsättningen utgöra en teoretisk grund för intervjuer och fältstudier som 
betraktas som ett förslag till fortsatt arbete.    

Ett antal vetenskapliga tidskrifter kommer att bedömas och bidra med beskrivningar 
av en generell informationsinfrastrukturmodell och dess komponenter till VO som 
kommer att utvecklas till en modell av ett informationssystem som är anpassad för 
systemutvecklingsorganisationer. Eftersom virtuella organisationer och virtuell sy-
stemutveckling är ett relativt nytt område (Wang, 2000) kommer informationssökning 
även ske via Internet i syfte att hitta hemsidor som innehåller relevant information till 
aktuellt problemområdet.  

En viktig aspekt under litteraturstudier är kunna avgöra kvaliteten på utvalda källor. I 
detta arbete väljs källor ut som ligger så nära det undersökta problemområdet som 
möjligt samt som är representativa för det området med dessa problemfrågeställning-
ar, dvs. skapade av kända namn inom problemområdet. Strävan är dessutom att samla 
in källor som behandlar problemfrågeställningar från olika perspektiv och innehåller 
olika åsikter i syfte att skapa ett omfattande underlag för vidareutveckling av redan 
existerande kunskaper.  

Första fasen av litteraturstudier ska ägnas till att skaffa förståelse för virtuella organi-
sationer, deras strukturer och kännetecken. Eftersom det finns en mängd litteratur som 
behandlar VO och virtuella team generellt sett är det viktigt att välja den litteratur som 
kan ge mest objektiva resultat för arbetets syfte. Vissa riktlinjer ska användas för ur-
valet såsom att författarna skulle vara experter inom området och att de behandlar 
organisatoriska aspekter av VO såväl som tekniska. Dessutom ska hänsyn tas till att 
böckernas innehåll är kopplat till produkt- eller projektinriktade VO i ett eller annat 
avseende, eftersom dessa typer av organisationer inom informationssystemutveckling 
står i centrum i detta arbete. Önskemålet är dessutom att välja författarna av både 
svenskt och utländskt ursprung, vilket kan vara svårt, eftersom amerikanska och eng-
elska forskare utgör majoriteten inom området. Det är de ledande gurus på virtuella 
team Jessica Lipnack med Jeffrey Stamps och Debora Duarte med Nancy Snyder. De 
svenska forskare som ägnar sina undersökningar åt virtuella organisationer och inter-
organisatoriska relationer koncentrerar sin uppmärksamhet mest på verksamhetsut-
veckling, kartläggning av affärsprocesser och systemutvecklingsmetoder än på själva 
IOS och dess utveckling (Christiansson M-T., 1998; Hedberg et al., 1997). 

Eftersom informationssystem är ett av nyckelorden i detta arbete, är det viktigt att 
välja litteratur som belyser informationssystem och informationssystemutveckling i 
VO.  Som motvikt för dominering av amerikanska litteraturkällor som behandlar VO 
väljs att prioritera ett skandinaviskt synsätt för att beskriva informationssystem och 
informationssystemutveckling. Andersens bok används för att presentera livscykel-
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modellen och intressenter i ett systemutvecklingsprojekt. Dock glöms inte Avisons 
och Fitzgeralds synpunkter på olika informationssystem mm bort. 

Material som skall erhållas under första fasen av litteraturstudier ligger till grunden 
för att besvara de första två problemfrågeställningarna om jämförande informations-
systems livscykler samt om intressenter och kompetenser i systemutvecklingsprojekt. 
Tre resterande problemfrågeställningar har mer praktisk karaktär och omfattar både 
området VO och informationssystemutveckling. För att besvara dessa riktas litteratur-
studier i andra fasen mot vetenskapliga artiklar inom aktuellt område. Relevanta artik-
lar skall hittas genom sökning i bibliotekets databaser tillgängliga på Högskolan i 
Skövde.  

Det kan vara svårt att hitta artiklar som riktas direkt mot virtuella organisationer som 
sysslar med informationssystemutveckling och informationssystem anpassade till så-
dana verksamheter. De flesta artiklar är av utländskt ursprung och belyser generella 
VO och dess informationskrav. I detta arbete skall dessa artiklar utvärderas med hän-
syn till studiens problemfrågeställningar för att senare vidareutvecklas med egna an-
taganden som presenteras senare under analysdelen.  

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Oavsett vilken metod som används för insamling av information är undersökaren ge-
nerellt sett ute efter att få en undersökning med hög validitet och reliabilitet.  

Validitet, dvs. giltighet, handlar om att undersöka rätt aspekter för att svara på den 
eller de frågor som ställs (Axelsson, 1996). Det krävs att undersökaren har eller ska-
par någon modell över vilka samband som kan vara intressanta att söka efter i den 
insamlade datan. I detta arbete försäkras giltigheten av insamlat material genom att 
undersökningen förankras i och utförs kring en generell modell för informationsinfra-
strukturen för VO som föreslås av Strader et al. (1998), som senare anpassas till virtu-
ella systemutvecklingsorganisationer. Strader betraktas som en slags profet inom det 
aktuella området, vilket bekräftas av att de flesta författare refererar till eller citerar 
hans forskningsinsatser. Dessutom tillämpas ett skandinaviskt synsätt på informa-
tionssystemutveckling och dess kompetenser och intressenter genom referering till 
Andersens arbeten som är grundläggande inom systemutveckling och en referens för 
vetenskapliga utredningar av såväl svenska som utländska forskare.  

Reliabilitet, dvs. tillförlitlighet handlar om att undersökningen om den upprepas, skall 
ge samma resultat (Axelsson, 1996). När man använder litteraturstudier för insamling 
av information måste man kunna vara objektiv i valet av källor. Det kan bli tidskrä-
vande att hitta relevant information inom det aktuella problemområdet i synnerhet när 
det handlar om ett ganska nytt område. I de fallen när litteraturstudier används och det 
är svårt erhålla ett mått på reliabiliteten, måste man försäkra sig om att undersökning-
en är tillförlitlig på andra sätt. Undersökningens tillförlighet är i högsta grad relaterad 
till undersökarens förmåga att göra bedömningar och att analysera. I detta arbete är 
det svårt att försäkra sig om undersökningens tillförlitlighet eftersom subjektiva vär-
deringar tillämpas. Diskussioner med handledarna kan vara ett eventuellt sätt att be-
kräfta erhållna slutsatser. Eftersom validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande 
till varandra (Patel och Davidson, 1994) tänktes även rapportens validitet kontrollera 
under diskussioner med handledarna.  
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5 Genomförande  
I detta kapitel beskrivs hur undersökningen har genomförts och hur den valda infor-
mationsinsamlingsmetoden, litteraturstudie, har använts för att besvara problemställ-
ningarna. Material som insamlats vid studier av litteratur och vetenskapliga artiklar 
presenteras. Utifrån utvärderingar av det materialet genomförs senare en jämförelse 
mellan ett traditionellt informationssystem och ett webbaserat interorganisatoriskt 
informationssystem enligt problemformuleringarna. En del egna antaganden används 
för att besvara problemfrågeställningar.  

5.1 Materialpresentation av litteraturstudier 

Kapitlet presenterar material insamlat under studier av böcker och vetenskapliga artik-
lar inom problemområdet. Eftersom varje problemfrågeställning omfattar sitt eget 
underområde redovisas den med respektive svar under egen rubrik.  

5.1.1 Livscykel 

Ett informationssystem existerar för att lösa ett eller flera behov/problem i en verk-
samhet. Verksamhetens händelser och behov initierar skapandet av ett informations-
system med dess livscykel. Under arbetet med analys och utveckling av en verksam-
het uppstår behovet av ett informationssystem. Enligt Christiansson (1998) påverkar 
det arbete som bedrivs för att utveckla verksamheten ett informationssystems livscy-
kel genom t ex. organisationsformer och synsätt på IT. Ett antal relevanta frågor har 
stor påverkan på hur ett informationssystems livscykel ser ut såsom vilken typ av 
verksamhet det är, ledningens beslut om de systemarkitekturer som skall användas, 
längden på ett projekt etc. Dessutom är det viktigt när behovet av ett informationssy-
stem i verksamheten uppstår, dvs. vilka faser i organisationens livscykel som måste 
stödjas av IS.  

Enligt Christiansson (1998) har verksamhetens livscykel (för virtuella organisationer 
presenteras den i figur 2.1) en viss relation till ett informationssystems livscykel. 
Verksamheten har enbart ”nytta” av ett informationssystem under vissa faser av in-
formationssystemets livscykel, dvs. där livscykelns pilar ligger på verksamhetens 
tidsaxel (se figur 5.1). Till exempel, under utvecklingsfasen bidrar inte informations-
systemet med någon ”nytta” till verksamheten. 

 

    implementering 

            design      integrering   avveckling 

              testing           förvaltning   

  analys              drift 

 

Behov av IS        Ej behov av IS 

           Verksamhetsförlopp 

Figur 5.1 Ett informationssystems livscykel i ett tidsperspektiv (Cristiansson, 1998) 
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Faser i informationssystems livscykel som Christiansson (1998) refererar till skiljer 
sig från Andersens (1994) livscykel för ett traditionellt informationssystem. Detta kan 
förklaras av att Christiansson (1998) granskar ett flertal olika beskrivningar av livscy-
kel (Andersen ingår i denna granskning) och kommer fram till att beskriva den genom 
ett antal faser/processer.  

Strader et al. (1998) har ett annat synsätt på verksamhetens informationskrav. Istället 
för informationssystem används begreppet informationsinfrastruktur och med infor-
mationssysteminfrastruktur avses de samband som finns mellan interna (interorgani-
satoriska) informationssystem samt samband med informationssystem i omgivande 
verksamheter. I sin livscykel för virtuella organisationer betonar Strader et al. (1998) 
behov av informationsinfrastrukturen under alla fyra faser av livscykelmodellen för 
VO såsom identifiering, formation, operation och avslutning (figur 2.1); fastän förfat-
tarna utgör en viss matchning mellan livscykel för VO och lämpliga informationstek-
niker som stödjer kommunikationsaktiviteter i en virtuell organisation (se figur 5.2). 
Strader et al. (1998) betraktar Internet som en stödjande informationsteknik under 
identifierings-, formations- och operationsfasen. Intranät kommer till nytta efter att 
identifiering av partner avslutas och bildning av ett partnerskap pågår.  
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Figur 5.2 Lämpliga informationstekniker som stödjer styrning och kontroll av 

VO (Strader et al. 1998) 

 

Denna behovsfördelning av stödjande informationstekniker passar utmärkt för detta 
arbetes förutsättningar om ett interorganisatoriskt informationssystem som inkluderar 
alla systemkomponenter samt teknologiskt stöd och verktyg som finns till förfogande 
i virtuella organisationer för att organisera och styra affärsprocesser, såsom informa-
tionshantering och därmed utgör en del av verksamhetens informationsinfrastruktur.  
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Cathomen (1995) som sysslar med forskning i interorganisatoriska system (IOS) ap-
plicerar i sin artikel livscykelsynsättet till IOS. Författaren betraktar IOS som kom-
plexa eller som en uppsättning av subsystem som baseras på IT och telekommunika-
tionstekniker. Forskning inom interorganisatoriska informationssystem tar hänsyn till 
produkt-, teknik- och organisationens livscykel. Enligt Cathomen (1995) bör IOS be-
traktas som en produkt eller en tjänst på samma gång som en implementerande speci-
fik teknik och som ett organiserat system, dvs. IOS innehar tre parallella egenskaper 
med avseende på de tre ovannämnda perspektiv på en livscykel. Var och en av dessa 
aspekter har sitt specifika perspektiv utifrån vilka olika frågeställningar som kan be-
svaras.  Cathomen (1995) delar in produktlivscykeln i fyra faser såsom introduktion, 
tillväxt, mognad och avveckling. Teknikens livscykel inkluderar samma faser. Orga-
nisationens livscykel skiljer sig från två andra livscykler i första fasen och består av 
formation, tillväxt, mognad och avveckling (eller återtillväxt).  Figur 5.3 presenterar 
Cathomens synsätt grafiskt.   
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Teknik 

Introduktion Tillväxt Mognad Avveckling 
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Formation Tillväxt  Mognad Återtillväxt 

 

 

                  tid 

Figur 5.3 Livscykelsynsätt på IOS enligt Cathomen (1995) 

Ett annat perspektiv på ett informationssystems livscykel föreslås av Christiansson 
(1998) då han skiljer på konsumerande och producerande verksamheter. Författaren 
hävdar att ett och samma standardinformationssystem har en livscykel i den produce-
rande verksamheten samt en annan livscykel i den konsumerande verksamheten. Des-
sa två separata livscykler har dock beröringspunkter och beroendeförhållanden sins-
emellan. Livscykeln för ett standardsystem i en producerade verksamhet kan jämstäl-
las med ett traditionellt informationssystems livscykel enligt Andersen (1994) (figur 
2.2) med tillägg av två faser/processer: marknadsföring eller försäljning och service. 
Med marknadsföring menar Christiansson (1998) att ett informationssystem måste 
marknadsföras och säljas till konsumerande verksamheter, vilket inte är aktuellt ut-
ifrån denna rapports avgränsning då virtuella systemutvecklingsorganisationer som 
skapas i syfte att genomföra ett enskilt förutbeställt projekt står i centrum och behöver 
inte bekymra sig om produktens marknadsföring (se kapitel 2.1.4). 

Med service menar Christiansson (1998) det ansvar som en producerande verksamhet 
kan ta på sig för delar av förvaltningen av informationssystemet hos den konsumeran-
de verksamheten. Detta är inte heller relevant för detta arbete då virtuella systenut-
vecklingsorganisationer upplöses efter att projektet är färdigt.  
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För en konsumerande verksamhet ersätts analys-, utformning och realisering samt 
implementeringsfasen med en anskaffningsfas enligt Christiansson (1998), då ett in-
formationssystem förvärvas.  

Vilken typ av verksamhet tillhör då en virtuell systemutvecklingsorganisation? Ut-
ifrån attribut för virtuella organisationer som beskrivs i kapitel 2.1.2 kan läsaren se att 
VO bör betraktas som en konsumerande och producerande verksamhet på samma 
gång. VO har ett syfte att utveckla (producera) ett informationssystem. För att utföra 
detta måste VO anskaffa och använda (konsumera) ett stödjande interorganisatoriskt 
informationssystem. En svårighet är att ett sådant IS kan man inte köpa färdigt, det 
måste produceras och tillverkningen utförs av samma verksamhet som behöver detta 
IS. Men t ex hänsyn måste dock tas till att både tillverkning och konsumtion gäller 
bara ett stödjande interorganisatoriskt informationssystem, ej den beställda slutpro-
dukten.  

Ytterligare ett perspektiv på en livscykel hos ett interorganisatoriskt informationssy-
stem avser behov av att inte enbart betrakta det aktuella informationssystemets livs-
cykel (Christiansson, 1998). Ett interorganisatoriskt informationssystem kan bestå av 
mjukvarukomponenter som var och en har sin egen livscykel som dessutom måste 
beaktas. Dessa komponenter kan antingen vara standardkomponenter eller egentill-
verkade komponenter vilket i sin tur får inverkan på den individuella komponentens 
livscykel. Resonemangen har vissa likheter med det livscykelsynsätt som Cathomen 
(1995) föreslår, vilket innebär att  ett informationssystems livscykel måste betraktas 
från olika perspektiv.  

 

5.1.2 Intressenter och kompetenser 

O’Keefe och Pouloudi (1998) utvecklar en definition för intressenter i interorganisato-
riska system utifrån den traditionella definition som gjordes av Avison och Fitzgerald 
(1995) på följande sätt: 

”A stakeholder of an interorganisational information system is any group 
or individual who can affect or is affected by the development and imple-
mentation of the interorganisational information system.” 

Till skillnad från utvecklare och användare av ett traditionellt informationssystem 
tillämpar författarna synonymer som sponsorer och accepterare (användare) för inter-
organisatoriska informationssystem. Alla av dem påverkas av utvecklingen av ett in-
terorganisatoriskt informationssystem. Sponsorer tillhandahåller operativa och strate-
giska fördelar från utformningen av IOS. Dessutom kan de påverka t ex hur utveck-
lingen av systemet pågår genom t ex uppsättning av olika tekniska standarder.  

Pouloudi och Whitley (1997) försöker att identifiera intressenter utöver de ovan-
nämnda. Författarna skriver att storleken på ett systemutvecklingsprojekt avgör stor-
leken på projektteamet. När mer fundamentala system för organisationen utvecklas 
ökar antalet deltagare i projektet. Ju mera omfattande interorganisatoriska informa-
tionssystem som inkluderar strategiska beslutsfattningar som ska utvecklas, desto bre-
dare rang av deltagare måste involveras.  

Enligt O’Keefe och Pouloudi (1998) samt Pouloudi och Whitley (1997) är det viktigt 
att inte bara fokusera på intressenter som är direkt kopplade till informationssystem-
utveckling. Författarna skriver att uppdelning av intressenter till affärsstrategiintres-
senter (som oftast är externa) och informationssystemintressenter (som oftast är be-
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gränsade till utveckling och användning av IS) belyser egendomlighet av virtuell in-
formationssystemutveckling men antar inte ett bredare perspektiv på vem som har 
implicit och explicit delaktighet i informationssystemets implementering.  

Enligt O’Keefe och Pouloudi vilka skriver att en lista över ”typiska” intressenter i en 
organisation (Acoff, 1981) kan inte riktigt omfatta intressenter i traditionella informa-
tionssystem såväl som alla intressenter till interorganisatoriska IS på grund av kom-
plexiteten hos IOS. Författarna föreslår att identifiering av intressenter sker i dess 
kontext, dvs. med avseende på intressenternas perspektiv. Således kan varje intressent 
som direkt eller indirekt är involverade i systemet leda till identifiering av andra in-
tressenter med vilka de interagerar tack vare systemet. Eftersom intressenter kan leda 
till identifiering av andra intressenter är denna process interaktiv.  

O’Keefe och Pouloudi noterar slutligen att intressenterna inte begränsas till individer, 
grupper eller organisationer som medverkar i antingen utveckling, implementering 
eller användning av systemet. Intressenter kan inneha indirekta relationer med IS. Till 
exempel lagstiftande organisationer som bestämmer tekniska standarder är indirekta 
intressenter i utveckling och användning av interorganisatoriska informationssystem.  

Enligt Gebauer och Buxmann (2000) finns i utvecklingen av IOS två typer av deltaga-
re: en initiativtagare och ett antal av potentiella deltagare. Initiativtagaren bär den 
största delen av investeringen för att sätta upp och underhålla ett informationssystem. 
För att utforma ett framgångsrikt system och kompensera investeringen måste ett an-
tal deltagande parter/företag komma överens om medverkande och användning av 
systemet.  

Enligt Andersen (1994) är det mycket ovanligt att användarna själva utvecklar sina 
informationssystem. Det är systemutvecklarna som med hjälp av användarna utveck-
lar de informationssystem som användaren ska utnyttja. Användarens deltagande ska 
vara av den karaktär att man utvecklar IS som underlättar användarens arbete. Använ-
darna måste bestämma vad informationssystemet ska utföra och systemutvecklarna 
ska finna det bästa sättet att åstadkomma detta då. 

Detta är inte fallet när ett interorganisatoriskt informationssystem skall utvecklas. 
Som redan diskuterats i kapitel 2.1.2 är virtuella organisationer baserade på kärnkom-
petenser, dvs. syftet med bildning av VO är att samla ihop kärnkunskaper och kompe-
tenser hos deltagarna som krävs för att genomföra ett visst projekt. Således blir an-
vändarna av ett interorganisatoriskt stödjande informationssystem systemutvecklare 
av det systemet. De kan tillgodose, på bästa möjliga sätt alla krav och önskemål angå-
ende ett system.  

Enligt Duarte och Snyder (1999) måste deltagarna i VO förstå den avgörande rollen 
av en rätt blandning av koordination och samarbete med självständighet. Deltagare i 
VO har en tendens att arbeta oberoende av varandra eftersom koordinationen är mer 
komplicerad i sådana verksamheter och gemensamma intressen verkar mindre viktiga 
än lokala behov. Deltagare i VO behöver ofta utföra aktiviteter som är projektledarens 
ansvar i traditionella systemutvecklingsorganisationer. Dessa aktiviteter kan innebära 
samarbete i nätverk, konfliktlösning och klargöring av tvetydiga situationer. Virtuell 
karaktär av verksamheten kräver att deltagare tar egna initiativ i olika fall som t ex 
kommunikation och koordination med andra deltagare, folk utanför organisationen 
samt med externa partners, vilket skiljer sig från en hierarkisk uppbyggnad av besluts-
fattandeprocessen i traditionella organisationer.  

Duarte och Snyder (1999) påstår att deltagare i VO måste uppfylla sex kompetenser 
förutom sedvanliga för traditionella systemutvecklingsteam. Dessa kompetenser är: 
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� Projektstyrning och kontroll (planering, utveckling och användning av meto-
der för rapportering av problem och framgångar; kostnadsuppföljning; doku-
mentering och spridning av individuell inlärning) 

� Nätverkssamarbete (kunskaper om verksamhetens nätverksstruktur och dess 
medverkande, om kommunikation och samarbete genom personliga och on-
line kontakter, om identifiering av rätta kontakter på ett rätt sätt) 

� Användning av tekniken (användning av tekniker för att kommunicera, koor-
dinera och samarbeta inom VO; kunskaper om utbildning och stöd för nya 
tekniker) 

� Självstyrning och kontroll (etablering av personliga och professionella priori-
teter och mål, utnyttjande av möjligheter för individuell utveckling och inlär-
ning, initiativtagande i ändring av arbetsmetoder och processer i syfte att till-
fredställa projektets behov) 

� Kontroll och styrning av kulturella, funktionella och organisatoriska avgräns-
ningar i VO  

� Interpersonellt medvetande (påverkan av var och ens beteende på andra delta-
gare i VO, betydelse av personliga styrkor och svagheter mm) 

 

5.1.3 Typ av information som virtuella organisationer behöver  

Information spelar utan tvekan en avgörande roll för varje verksamhets framgång och 
virtuella organisationer är inget undantag. Information är nödvändig för att kontrolle-
ra, styra och bedriva verksamheter. Hedberg et al. (1997) pratar om effektiv styrning 
av resurser i virtuella (imaginära) organisationer som behöver information för att 
kunna styra handlande, dvs. möjliggöra verksamhetens existens. Författarna ger fyra 
mått (eller perspektiv) för att beskriva den styrande (management control information) 
informationen. Dessa fyra mått är dialog, stödjande system, IT-stöd och gemensamt 
strukturkapital. Dialog handlar om i vilka former information utbyts, vilket kan inne-
bära vanliga- eller telefonsamtal, brev eller e-post; kan även utgöras av t ex EDI, int-
ranät och Internet. Den information som utbytes under dialogen kan enligt Hedberg et 
al. (1997) betraktas utifrån olika perspektiv på dess typ (se figur 5.4): 

    

formell informell 

strukturerad icke strukturerad 

verbal icke verbal 

mänsklig icke mänsklig 

Figur 5.4 Olika typer av information i en dialog 

 

System och IT-stöd gör, enligt Hedberg et al. (1997), det möjligt att ytterligare förstär-
ka de fördelar som finns med den virtuella organisationen. IT kommer att vara en vik-
tig faktor för att bryta upp de traditionella organisationsformerna. Förbättrad kommu-
nikation bidrar till att olika affärsparter kan knytas samman. Med strukturkapital me-
nar Hedberg et al. (1997) metoder, rutiner och seder som finns i verksamheten, samt 
dataprogram och IT-lösningar som bidrar till att man blir mindre beroende av enstaka 
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individer. Detta gör att VO blir mindre sårbara, samt de ger större möjligheter att upp-
repa lyckade lösningar.  

Hedberg et al. (1997) hävdar att man inte bör styra en virtuell organisation för hårt 
(detta kan bekräftas utifrån karakteristika drag för VO såsom att det är nätverk av obe-
roende parter som har diffusa gränser och semistabila relationer, saknar hierarki samt 
är beroende av konkreta tillfällen mm). Däremot måste information som avgör verk-
samhetens existens finnas tillgänglig för att kunna styra effektivt. Författarna ger ex-
empel på fem typer av information som bör förekomma för att möjliggöra en effektiv 
kontroll och styrning: 

Information om kunder. T ex. kunders identitet, uppgifter och föregående inköp. Kan 
vara informell, men brukar formaliseras allteftersom organisationen utvecklas. 

Information om anställda och engagerade. VO koncentrerar sig inte mycket på tal 
såsom kostnader, till skillnad från traditionella verksamheter. Istället riktas uppmärk-
samheten mot vilka kunskaper och kompetenser man har inom organisationen och hur 
man kan utveckla dessa. 

Information om produkter och metoder. Även tillfälliga verksamheter bör aldrig sluta 
vidareutveckla sina metoder och samla in information om verksamheten i syfte att 
kunna förbättras. 

Information om kundrelationer. Kunders attityder och åsikter är av största betydelse 
för verksamhetens resultat. En virtuell miljö skapar ofta närmare kontakter med kun-
den eftersom kunden är mer involverad i arbetsprocessen då ett gemensamt mål måste 
uppnås på ett snabbare och effektivare sätt. 

Kostnader/intäkter. Eftersom VO karakteriseras med delat ägarskap är det viktigt  att 
hålla ordning på alla parters kostnader; fastän dessa poster inte är dominerande i VO 
till skillnad från traditionella organisationer.  

En del forskare (Srader et al., 1998; Wang, 2000; Khalil och Wang, 2002) utvecklar 
idéer om ”meta-management” i virtuella organisationer (Mowshowitz, 1997) som är 
avgörande för framgång av dessa. Med ”meta-management” menar egentligen förfat-
tarna styrning och kontroll av virtuella organisationer som med ett systematiskt tillvä-
gagångssätt tillgodoser fördelarna med dessa organisationer. Denna styrning och kon-
troll innebär, enligt den teori som föreslås av Mowshowitzs, fyra grundläggande akti-
viteter såsom krav, analys, identifiering av möjligheter för att tillfredställa dessa krav, 
allokering av uppfyllare för dessa krav samt anpassning av optimalitetsmått.  

Dessa grundläggande aktiviteter matchas in i tre klassiska styrningsnivåer såsom ope-
rativ-, taktisk- och strategiska nivåer (Andersen, 1994). Alla dessa nivåer måste förses 
med passande information som lagras, bearbetas och överförs. Dessutom betonar An-
dersen att informationsbehandlingen bör kännetecknas av följande egenskaper: 

� vara repetitiv 

� vara förutsättningen för att verksamheten skall kunna verka operativt 

� omfatta stora mängder av data 

� vara förhållandevis omfattande och även stundtals komplicerad. 

Informationsbehandlingen sker under alla verksamhetens aktiviteter som omfattar 
beslutsfattande, kontroll och skapande av nya produkter. Khalil och Wang (2002) 
delar även upp dessa styrnings- och kontrollaktiviteter i VO mellan de tre klassiska 
styrningsnivåerna (se figur 5.5).  
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Typ av beslut Aktivitet Typ av användare 

Ostrukturerade 

Strategiska 

Redesign av VO 

Koordination 

Beslutsfattande 

Policy 

 

 

Led- 

ningen 

Semistrukturerade 

Taktiska 

Organisatorisk inlärning 

Förhandlingar 

Styrning av virtuella team 

Massmarknadsföring 

Mellan- 

chefer 

 

Lägsta chefer 

Strukturerade 

Operationella 

Kostnader för transaktioner 

Automatiskt arbetsflöde 

Informationssamling 

 

 

 

 

Fotfolket 

Figur 5.5 Styrning och kontroll av VO (efter Khalil och Wang, 2002) 

 

Författarna förknippar informationen i VO med kunskap. Kunskap som ger förståelse 
för sin egen verksamhet, för extern miljö, för kundens önskemål osv. Dessa kunskaper 
behövs för att veta vad som skall göras eller hur detta skall göras. Kunskap i sin tur 
ger makt. Den som äger kunskaper inom ett område behärskar det området. För att 
sprida makten och kontrollera situationen i VO krävs tillgång till information, som 
produceras och hanteras av det  interorganisatoriska informationssystemet. 

 

5.1.4 Komponenter i interorganisatoriska informationssystem 

Wang (2001) menar att virtuella organisationer integrerar webbaserade informations-
system med traditionella informationssystem såsom databaser och transaktionsbe-
handlingssystem. Utifrån ett tekniskt perspektiv delar datoriserade system i VO på 
global informationsinfrastruktur och standardiserade kommunikationsprotokoll 
(TCT/IP) men tillåter inblandade parter att spärra av sina privata nätverk. Wang påstår 
att IOS i virtuella organisationer äger unika, från traditionella IS, kunskaper och kan 
betraktas som en nästa generation av affärsdatabehandlingssystem.  

Traditionella IS behandlar strukturerad data och funktioner inom en organisation. I 
motsats, skapas IOS för att integrera samarbetande parter/organisationer genom att 
samordna specialiserade webbsidor för att stödja gemensamma aktiviteter för alla 
parter. I takt med att mjukvarustöd har utvecklats enormt under senare år, kan IOS 
också betraktas som databasapplikationer för strukturerad såväl som semistrukturerad 
data. Enligt Wang, skapar IOS förutsättningar för att stödja multimedia dokumenta-
tion samt att utveckla och dela gemensam kunskapsstruktur över Internet. Informa-
tionsinfrastrukturen för VO spelar en avgörande roll för utvecklingen av interorgani-
satoriska informationssystem. Författaren hävdar att en modell för IS för virtuella 
organisationer måste inkludera fyra komponenter för webbaserad interorganisatorisk 
informationshantering, vilka är unika för traditionella IS. Dessa komponenter är: sy-
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steminfrastruktur, affärsprocesser i VO, kunskapsstyrning och kontroll och webbsi-
dor/webbapplikationer. 

Informationsinfrastrukturen spelar en livsviktig roll för VO då datautbyte mellan del-
tagande parter måste ske så att informationen flödar på ett strukturerat sätt mellan 
organisationer för att tillgodose respektive parts informationsbehov (Strader et al., 
1998). Som redan diskuterats i kapitel 2.1.7, framhävs i detta arbete att en del av in-
formationsinfrastrukturens komponenter som utformar interorganisatoriska informa-
tionssystem är elektronisk tillgång till organisationens operativa data och elektroniska 
kopplingar mellan samarbetande parter (se figur 5.6). Detta görs i linje med Christi-
anssons (1998) påstående om att informationsinfrastrukturen finns för att verksamhe-
ten skall kunna använda sina informationssystem (informationssysteminfrastruktur).    

Tillämpning av informationsinfrastrukturens modell som föreslås av Strader som görs 
utifrån resonemanget från föregående stycke, tillåter att specificera följande kompo-
nenter för IOS: nätverk (intranät/extranät), applikationer och EDI, databasstyrnings- 
och kontrollsystem, telekommunikationsprotokoll, användargränssnitt samt operatio-
nella system. 

 

                                     Globalt informationsnätverk 

 

 

 

 

 

Kund             
  

                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                 Extern data 

 

       Figur 5.6 Informationsinfrastruktur för VO (Strader et al., 1998) 

 

Affärsprocesser modellerar Wang (2001) med hjälp av processer inom IS som produ-
cerar information för verksamhetens behov. Dessa är input, bearbetning och output. I 
den första aktiviteten, input, samlas rådata från organisationen eller dess externa mil-
jö. Bearbetning (processing) omvandlar inputen till en mer meningsfull form. Outpu-
ten förser användare eller aktiviteter med bearbetad information. Output kan i sin tur 

VO 
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återvända till inputen för att förbättra processen. I virtuella organisationer förekom-
mer dessa aktiviteter on-line, dvs. i direkt uppkoppling, vilket förverkligas genom 
förening av affärsprocesser, webbapplikationer och systeminfrastruktur (Wang, 2001). 
Utöver direktuppkopplingen, stödjs effektiva IOS av mjukvarukomponenter som au-
tomatiserar on-line affärsprocesser för VO.  

Ytterligare en unik egenskap av IOS är presentation av ostrukturerad kunskap enligt 
Wang (2001). Interorganisatoriska informationssystem utvecklas för att stödja kun-
skapsuppdelning. Wang refererar kunskapen till verksamhetens regler och metoder, 
semantiska nätverk, kognitiv kartläggning osv. IOS behöver olika typer av instrument 
för specifik kunskapsstyrning och kontroll såsom sökmotorer eller informationsfiltre-
ring, inlärningsinstrument, online analytical processing1 (OLAP) eller dataupptäckts-
verktyg. Dessa instrument är oberoende av själva kunskapen och ger stöd för använ-
dare för att återvinna, behålla och generera kunskap.  

En unik egenskap av IOS är tillgången till gemensamma webbapplikationer genom 
användning av Internet. Webbsidor/webbapplikationer utgör användargränssnitt av 
interorganisatoriska informationssystem. Möjligheten att presentera information till 
ett obegränsat antal användare och krav på att utföra input från dessa användare är två 
aspekter av IOS som bör uppmärksammas här. Olika typer av användargränssnitt kan 
utvecklas med hjälp av HTML; i den närmaste framtiden kan extensible markup lan-
guage (XML) användas för att implementera kopplingar mellan webbapplikationer, 
associerade affärsprocesser och kunskapspresentation.  

 

5.1.5 Informationstekniker som kan stödja interorganisatoriska informationssy-
stem 

Reich et al., (1999) betonar i sin artikel komplexiteten av samarbetande produktdesign 
(SPD) som kan jämföras med systemutveckling i virtuella organisationer. Författarna 
radar upp ett antal egenskaper för SPD utifrån dess distribuerade karaktär och evolu-
tionära miljö. Dessa egenskaper är följande: 

� Förlängd tidsperiod. Aktiviteter kan fördelas under en viss, tillräckligt lång 
tidsperiod. Hela perioden bör präglas av utvecklingskontext, dvs. stämmas av 
mot livscykeln för att möjliggöra framtida återanvändning. Asynkron kommu-
nikation, informationsuppdelning och historisk styrning är till användning för 
att tillfredställa krav som ställs av den egenskapen. 

� Olika lokaliteter. Aktiviteter kan äga rum i olika lokaler, i olika städer och oli-
ka länder. Den egenskapen berör aspekten av tillgänglighet av datoriserade re-
surser och information. Asynkron kommunikation kan också vara till nytta 
här.  

� Olika kulturer, praxis, policy och traditioner. Deltagare i VO kan komma från 
olika kulturer vilket påverkar valet av stödjande informationstekniker. De fles-
ta verktyg är skapade utifrån ett visst perspektiv eller användarens synvinkel. 
Som motsats, bör IOS ta hänsyn till denna mångfald och stödja det unika som 
tillkommer med gruppinteraktion. IOS måste sammanföra och koordinera 
multipla koordinationssystem från olika parter så att det anpassas till olika 
kontexter.  

                                                
1 Dynamisk syntes, analys och sammanföring av stora volymer av multidimensionell data 
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� Olika språk. Människor med samma kunskap kan använda olika språk för att 
beskriva denna kunskap. Människor använder också olika språk (ostrukture-
rat/informellt som text, bild, ljud, video; eller strukturerat/formellt som ekva-
tioner, 3D-modeller) för att referera till olika perspektiv av samma objekt. IOS 
måste stödja denna mångfald lika väl som översättning mellan språk på bästa 
möjliga sätt.  

� Olika verktyg. Samma uppgifter kan genomföras med hjälp av olika metoder 
och verktyg. Varje deltagande organisation är i besittning av egna verktyg som 
måste integreras i en ny miljö. IOS måste stödja en mångfald av verktyg och 
dessutom kunna interpretera mellan olika verktyg. Denna uppgift förenklas i 
de fall då preferenser görs till verktyg som följer accepterade standarder.  

� Olika erfarenheter, kunskaper. IOS samanför människor med kunskaper i ett 
område såväl som i många områden. Informationstekniker måste anamma des-
sa olika kunskaper.  

� Olika perspektiv. Människor med samma kunskaper eller från samma kun-
skapsområde kan uppfatta ett gemensamt arbete från olika perspektiv utifrån 
deras nyintagna roller i detta arbete. IOS måste stödja integration av olika per-
spektiv vilket kan uppnås genom införande av personliga- och grupparbets-
platser. 

� Utbytbara interaktionsmetoder. Med interaktionsmetoder menas skapande, 
koordination, samarbete osv. IOS måste stödja dessa metoder oavsett tid och 
plats. 

� Grupputvärdering och inlärning. VO utvecklas med tiden, deltagare kan ersät-
tas, deras uppgifter kan ändras osv. Oavsett dessa förändringar måste IOS 
stödja dynamiken i VO. 

� Stöd för föränderlig karaktär av relationer i VO. Relationer mellan deltagare 
kan ändras under tidens gång. Dessa förutsättningar kräver breda kommunika-
tionskanaler, tillgång till information och informationssäkring. Dessutom är 
sådana aspekter såsom reliabilitet och kvalitet av delad information viktiga. I 
de fall när VO är verksamma under längre perioder av tid krävs också någon 
typ av historisk hantering av den informationen.  

De flesta forskare ger konkreta förslag på vilka informationstekniker som kan använ-
das för design och underhåll av webbaserade IOS (Strader et al., 1999; Strough et al., 
2000; Khalil och Wang, 2002). Utöver redan nämnda kan följande informationstekni-
ker, beskrivna i nästa stycke användas för att underlätta arbete av samarbetande parter 
eller individer.     

För att underlätta kommunikation i VO till deltagarnas förfogande finns e-post; da-
torbaserade konferenssystem som används för at utbyta idéer, synpunkter eller be-
slutsstödjande information, dessutom kan rit/skriv/programmeringsmjukvaruprogram 
användas för att skapa olika dokument och ritningar.  

Informationslagring och återvinning spelar en viktig roll i effektivisering av VO och 
är en av de fundamentala funktionerna för datoriserade informationssystem. Kontroll- 
och styrningssystem för databaser innebär inmatning, uppdatering, organisering, frå-
gehantering och skapande av rapporter utifrån innehållet i databaser. Allmänt kända 
SQL databaser kan användas av individuella användare så väl som av gruppanvända-
re; skillnaderna ligger att i det sista fallet måste kontrollerad uppdelning av data äga 
rum.  
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För att få en smidig hantering av pappersarbete på många olika arbetsplatser kan de 
hanteras med hjälp av e-post med bifogande av filer. Automatiserade arbetsflödesap-
plikationer underlättar hantering av olika transaktioner i verksamheten som måste 
examineras, bearbetas och godkännas av ett antal personer i organisationen. 
Arbetsgruppens planeringssystem stödjer dagliga och långsiktiga planeringsaktiviteter 
för deltagarna i projektet. Arbetsgruppens system för delade textbaser stödjer effektiv 
hantering och återvinning av ostrukturerad textdata från e-post, elektroniska bulletiner 
eller konferenssystem. Data som insamlas utgör en viktig resurs för VO som kan an-
vändas för problemlösning och beslutsunderlag.  

Hård- och mjukvarustöd för beslutsfattande i arbetsgruppen betyder interaktiva dato-
riserade system som underlättar lösning av ostrukturerade problem av i grupp samar-
betande beslutstagare. Varje deltagare kan anonymt bidra med sina idéer och kom-
mentarer som kan beskådas av hela gruppen i syfte att skapa ett underlag för alternati-
va lösningar som kan diskuteras och utvärderas. Ett brett urval av applikationer för 
beslutsfattande i arbetsgruppen finns till förfogade av VO och dessa verktyg inklude-
rar stöd för strategisk planering, kvalitetsförbättringsprocess och affärsprocessreengi-
neering osv. Mjukvarustöd för projektstyrning med grafiskt användargränssnitt under-
lättar ledningsaktiviteter för att effektivare planera och koordinera aktiviteter spridda 
över olika arbetsplatser. Här kan nämnas Microsoft Corporation’s Team Manager, 
Lotus Notes, Microsoft Exchange mm.  
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6 Analys 
Detta kapitel presenterar en analys av litteraturstudien. Analysen är strukturerad 
utifrån samma problemfrågeställningar i detta arbete, som använts tidigare för att 
presentera insamlat material. Analysen föregås av ett avsnitt som framställer upplev-
da erfarenheter av litteraturstudien i syfte att skapa insikt hos läsarna för den valda 
strukturen av analyskapitlet och sätet att presentera innehållet.  

6.1 Erfarenheter av litteraturstudier 

Förutsättningen för detta arbete var att det lider brist på vetenskapligt material som 
direkt behandlar virtuella organisationer som specialiserar sig på informationssystem-
utveckling. Med detta som en utgångspunkt var syftet med arbetet att fylla upp sakna-
de länkar och kartlägga eventuella skillnader mellan designen av traditionella infor-
mationssystem och designen av ett webbaserat interorganisatoriskt informationssy-
stem för virtuella informationssystemutvecklingsorganisationer. Som nämnts sakna-
des litteraturkällor vilka behandlade samma frågor som exakt stämmer överens med 
de för rapporten aktuella problemfrågeställningarna, vilket krävde att en väldigt stor 
mängd litteraturkällor inom området behövde studeras för att hitta eventuella svar.  

Följaktligen var det svårt att urskilja källor som skulle ligga till grund för detta arbete 
och som skulle ge genomgripande och objektiva resultat. Dessutom krävdes betän-
kande över vilka delar från utvalda källor som skulle tas upp i kapitlet som behandla-
de materialpresentationen eftersom tids- och rapportsbegränsningar inte tillät att pre-
sentera för mycket material. Det krävdes att tänka igenom vad som skall koncentreras 
på i arbetet och vad som skall bidra till att besvara problemfrågeställningarna.  

Som resultat, hjälpte en omfattande genomgång av litteraturkällor inom problemom-
rådet att skapa en djupare förståelse för virtuella verksamheter i allmänhet och virtuel-
la systemutvecklingsorganisationer i synnerhet, samt för de interorganisatoriska in-
formationssystem som skulle stödja dessa.   Det var mycket lärorikt att utföra en så-
dan omfattande undersökning som krävde mycket tålamod och eget tänkande och 
dessutom var så tidskrävande. Möjligtvis, kan resultatet verka rätt ”tungt” och för 
mycket teoriinriktat, men det kändes nödvändigt att i första hand skapa en grundlig 
bakgrund inom problemområdet.  

 

6.2 Likhetsgranskning av traditionella IS och webbaserade IOS 

Efter att litteraturstudierna genomfördes blev det klart att det inte finns färdigtutveck-
lade livscykelmodeller anpassade till interorganisatoriska informationssystem för vir-
tuella organisationer. Det material som berörde den aktuella problemställningen inne-
håller delvis författarnas synpunkter på olika vinklar av livscykelsynsätt (Cathomen, 
1995; Christiansson, 1998). Delvis nämns vissa faser i en traditionell livscykelmodell 
som saknar konkret tillämpning av denna till IOS (Strader et al., 1998). Trots allt kan 
vissa jämförelser göras mellan en livscykelmodell för ett traditionellt informationssy-
stem och en livscykelmodell för ett interorganisatoriskt informationssystem utifrån 
artiklarnas innehåll då läsaren kan skapa egna föreställningar och synpunkter om hur 
dessa livscykler skiljer sig åt.  
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6.2.1 Livscykelmodeller 

En av de första tankarna man får efter att ha läst Christianssons (1998) funderingar 
över ett informationssystems livscykel är hur detaljerat man behöver definiera en livs-
cykelmodell. Författarens livscykelmodell skiljer sig från Andersens (1994) livscy-
kelmodell för ett traditionellt informationssystem då termen design används istället 
för utformning och faser, integrering och testning tillkommer efter implementering. 
Det handlar inte om avsevärda skillnader utan olika betydelser som läggs i termerna. 
Detaljnivån som Andersens (1994) såväl som Christianssons (1998) livscykelmodeller 
utformas med, tillämpas bäst då det handlar om resurs- och tidskrävande utvecklings-
projekt för informationssystem i traditionell betydelse. Virtuell systemutveckling, då 
det handlar om tidsbegränsade projekt inriktade mot snabb avslutning av utsatta mål, 
ställer lite annorlunda krav på en livscykelmodell och kan baseras på livscykelmodel-
len för projekt generellt sätt: 

 

 

 

Figur 6.1 Livscykelmodell för projekt 

Ett försök i att anpassa den generella modellen för projekt där systemutvecklingsakti-
viteter ställs i centrum för projektets mål, resulterar i följande livscykelmodell: 

 

 

 

Figur 6.2 Livscykelmodell för systemutvecklingsprojekt 

Denna livscykelmodell för systemutvecklingsprojekt kan tillämpas i samma grad till 
utveckling av interorganisatoriska stödjande informationssystem och kan ligga till 
grund för jämförelse med den traditionella livscykelmodellen.  

Med utgångspunkt från ovan, vilka skillnader och likheter kan noteras mellan en livs-
cykelmodell för ett traditionellt informationssystem och en livscykelmodell för ett in-
terorganisatoriskt informationssystem? Som redan diskuterats upprepade gånger i 
denna rapport handlar virtuella systemutvecklingsorganisationer om målinriktade ak-
tiviteter som snabbt och effektivt, med hjälp av kärnkompetenser skall lösa en eller 
flera konkreta uppgifter. Ju fortare utvecklingen sker desto bättre är det för alla in-
blandade parter såsom utvecklare och kunder. När sådan tidspress råder är det avgö-
rande att sätta i gång huvudaktiviteten (utveckling av ett beställt IS) så fort som möj-
ligt. Utveckling av den stödjande huvudaktivitetens interorganisatoriska informations-
system måste försiggå före och genomgöras lika snabbt. Dessa förutsättningar tillåter 
inte att ägna mycket tid och uppmärksamhet åt samtliga utvecklingsfaser. Christians-
sons (1998) påstående om informationssystemets ”nytta” för verksamheten endast 
under faserna analys, förvaltning och drift som presenteras grafiskt i figur 5.1 i denna 
rapport kommer till pass i detta fall.  

Alltså, för att öka utnyttjandegraden av stödjande interorganisatoriska IS måste vissa 
utvecklingsfaser som betraktas som mindre ”nyttiga” för verksamheten ”snabbas på”.  
Å andra sidan kan inte dessa faser slopas helt och hållet eftersom meningen med sy-
stemutveckling i detta fall går förlorad. Med detta i åtanke kan fas 1 i figur 5.8 mat-
chas med faserna förändringsanalys och analys i Andersens livscykelmodell; faserna 2 
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och 3 kan betyda utformning och realisering; samt fas 4 kan jämföras med implemen-
tering, förvaltning och drift i den traditionella livscykelmodellen. Huvudsaken är att 
lite annorlunda benämning av faser samt sammanfogning av vissa faser i livscykel-
modellen för interorganisatoriska IS är behjälplig för att förstå att dessa system 
sträcker sig över kortare tidsperioder och innebär mer tidspressade aktiviteter.  

Sammanfattningsvis, kan man säga att en livscykelmodell för ett traditionellt informa-
tionssystem och en livscykelmodell för ett interorganisatoriskt informationssystem 
inte skiljer sig mycket åt i avseende på fasuppdelning. Skillnaden ligger i att utveck-
lingsprocessen för IOS måste genomföras snabbare och tonvikten läggs på faser som 
är avgörande för verksamheten såsom design och drift av dessa system.  

Vad det gäller matchning av IS livscykel och verksamhetens livscykel verkar Straders 
et al., (1998) syn då han poängterar informationsinfrastrukturens behov under alla 
fyra faserna av livscykeln av VO lite för omfattande med avseende på avgränsningar i 
detta arbete. Utan tvekan måste verksamhetsinformationsinfrastrukturen existera i 
någon form och vara till nytta under identifiering, formation, operation och avslutning 
av virtuella organisationer. Informationsstrukturen innebär enligt Strader mycket mer 
än informationssystem. Men eftersom ett interorganisatoriskt stödjande IS, i denna 
rapport, betraktas som en del av verksamhetens informationsinfrastruktur samt som en 
produkt av själva verksamheten, kan en annan bild av detta behov skapas (se figur 
6.3). Placering av livscykelmodellen för stödjande IOS enbart under operationsfasen 
av livscykeln för själva virtuella organisationen kan förklaras med följande resone-
mang. Under identifikationsfasen då identifikationen av möjligheter för VO, dess ut-
värdering och selektion sker samt under formationsfasen som innebär identifikation, 
utvärdering och val av partner, vilket resulterar i formationen av partnerskap, befinner 
sig verksamheten under uppbyggnad och förutsättningar för att utveckla IOS som 
stödjer denna verksamhet är inte skapade än. Olika informationstekniker kan använ-
das under dessa faser, dock kan man här inte prata om ett fullständigt utvecklat IS.  
Inte förrän formationsfasen avslutas och ett partnerskap är utformat, kan utveckling av 
det partnerskapet stödjande IOS påbörjas utifrån målet för den nyskapade verksamhe-
ten och dess behov. När VO avslutar sin verksamhet är ett stödjande IOS fortfarande 
till nytta för att genomföra t ex. bokförings- och juridiska aktiviteter som krävs för att 
avsluta alla avtal och dela upp alla tillgångar i partnerskap mellan deltagande organi-
sationer. Dessutom måste aktiviteter genomföras för att avveckla IOS vilket innebär 
lagring av historisk information som kan användas i framtiden i andra projekt.  
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Figur 6.3 Relation mellan livscykelmodell för VO och livscykel för IOS  
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I likhet med att VO har behov av informationsinfrastruktur under alla sina faser, krävs 
det likaväl informationsförsörjning av VO under alla faser. Analysen av insamlat ma-
terial under litteraturstudier gör det möjligt att definiera vilken typ av information som 
kan fordras under olika faser av verksamhetens livscykel.  

 

6.2.2 Typ av information som virtuella organisationer behöver 

Utifrån Straders et al., (1998) livscykel för VO och Hedbergs et al. (1997) informa-
tionsuppdelning i olika typer, kan bilden över eventuellt informationsbehov för en 
virtuell verksamhet i olika faser av dess existens skapas (figur 6.4) och därmed besva-
ras frågeställningen om vilken slags information krävs för att skapa ett effektivt funge-
rande virtuellt interorganisatoriskt informationssystem.  
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Figur 6.4 Informationsbehov av olika typer under livscykelfaser för VO 

 

Informationsbehoven ändras under organisationens utveckling. Identifierings- och 
formationsfaser ställer inte höga krav på formalisering och strukturering av informa-
tion, vilket kan förklaras med liknande resonemang som gäller för verksamhetens 
behov av interorganisatoriska informationssystem, då virtuella organisationer befinner 
sig under uppbyggnad och förutsättningar för den kommande IOS inte är färdigtska-
pade än.  

Inblandade parter behöver mindre formellt informationsutbyte liggande till grund för 
utarbetning av mer formaliserade rutiner för kommunikation, koordination och var-
dagliga aktiviteter. 

Med utgångspunkt från föregående resonemang om relationen mellan en livscykel-
modell för VO och en livscykel för IOS kan man fastställa vilken slags information 
som krävs för att skapa ett effektivt fungerande virtuellt interorganisatoriskt informa-
tionssystem. Sammanställning och utveckling av figurerna 6.3 och 6.4 tillåter att ska-
pa följande bild av informationsbehovet under faserna av livscykelmodellen för virtu-
ell systemutveckling (figur 6.5): 

  

 

 

 

 



 6 Analys 

 44 

 

 

Formell/informell 

Icke strukturerad 

Verbal/icke verbal 

Mänsklig/icke 
mänsklig 

Formell/informell 

Strukturerad/icke 
strukturerad 

Verbal/icke verbal 

Mänsklig/icke 
mänsklig 

Formell/informell 

Strukturerad 

Verbal/icke verbal 

Mänsklig/icke 
mänsklig 

Formell/informell 

Strukturerad 

Verbal/ icke verbal 

Mänsklig/icke 
mänsklig 

Figur 6.5 Informationsbehov av olika typer under livscykelfaser för system- 

utvecklingsprojekt 

 

Informationsbehovet förblir ganska konstant under hela utvecklingen av IOS. Som 
tidigare påpekats innebär ett interorganisatoriskt informationssystem inte bara ett 
verktyg för ren informationsöverföring utan ett stöd för deltagande parter att internt 
och i samverkan bedriva systemutvecklingsprojekt samt ett kommunikationsmedel 
mellan dessa parter. Detta förutsätter att människor spelar en viktig roll i dessa sy-
stem, vilket förklarar varför motsatta typer av information efterfrågas såsom for-
mell/informell, verbal/icke verbal osv. Ett undantag gäller för strukturering av infor-
mation, då krav på icke strukturerad information under behovsfasen utvecklas till krav 
på strukturerad information under programkonstruktion och implementering med föl-
jande drift. Detta kan förklaras med att under behovsfasen när krav på tillkommande 
stödjande IOS formuleras och det ännu inte finns ett komplett interorganisatoriskt 
informationssystem, kan informationsutbytet inte betraktas som strukturerat på något 
sätt eftersom struktureringsverktyget, dvs. IOS, inte är tillgängligt.  

Generellt sätt, samtliga författare är överens om att information spelar en avgörande 
roll för virtuella systemutvecklingsorganisationer. Varje nyskapad verksamhet bör 
genomföra en grundlig informationsbehovsanalys före utvecklingen av ett stödjande 
interorganisatoriskt system påbörjas, dvs. när formationsfasen avslutas och opera-
tionsfasen tillträder.  Dessa behov bör betraktas utifrån aktiviteter på varje styrnings-
nivå (Khalil och Wang, 2002). 

Idéer om ”meta-management” som genomsyrar forskningsarbeten av Strader et al., 
(1998); Wang, (2000); Khalil och Wang, (2002) verkar mycket intressanta och kan 
tillämpas för virtuella organisationer vars mål är utveckling av informationssystem. 
En notering kan göras att författarna pratar om virtuella verksamheter som fungerar 
under längre tidsperioder, har långvariga dagliga kontakter med sina kunder och defi-
nieras av Duarte och Snyder (1999) som tillverknings- och produktionsorganisationer 
i virtuell miljö. Dessa förutsättningar gäller inte riktigt projekt- eller produktutveck-
lingsorganisationer som utvecklar informationssystem och står i centrum i detta arbe-
te, eftersom dessa verksamheter existerar under en begränsad tidsperiod, har ett kon-
kret mål för sin existens och efter att målet uppfyllts kan upphöra att existera.  Dess-
utom bör två aspekter i VO övervägas noggrant såsom krav att styra och kontrollera 
verksamheten vs diffusa gränser och icke hierarkisk organisationsstruktur som med-
ger att VO inte kan styras för hårt (Hedbergs et al., 1997).  

En temporär karaktär av VO och i synnerhet virtuella systemutvecklingsorganisatio-
ner kan sätta under debatt behovet av ett interorganisatoriskt informationssystem som 
stödjer verksamheten. Är det lönsamt att investera i utveckling av ett sådant IS med 
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tanke på att det finns hypoteser att systemets livscykel kan vara oerhört begränsad? 
Utan tvivel är svaret positivt. Oavsett hur länge IOS skall användas måste det utveck-
las och implementeras eftersom existens av sådant system är ett av villkoren för exi-
stensen av hela den virtuella verksamheten. Det systemet ligger till grund för hela 
verksamheten och fungerar som kvintessensen av den genom att förena kommunika-
tion, koordination och informationshantering inom verksamheten till en helhet. 

De typer av information, med avseende på innehåll, som föreslås av Hedbergs et al., 
(1997) verkar inte heller passande helt och hållet för virtuella systemutvecklingsorga-
nisationer utifrån föregående diskussioner om egenskaper för dessa verksamheter. Till 
exempel är inte information om kunder och kundrelationer livsviktigt för systemut-
vecklingsorganisationer då det oftast handlar om en enda kund vars krav och önske-
mål måste tillgodoses och efter att ett beställt IS har utvecklats kan kundrelationer och 
själva VO upphöra. Detta för sig ger inte de bästa förutsättningar för kunden vad det 
gäller support och uppdateringar av ett köpt IS, men sådana typer av problem ligger 
utanför avgränsningen för detta arbete.  

Den typen av information såsom information om produkter, metoder och anställda 
samt finansiell information (Hedbergs et al., 1997) kan betraktas som en del av verk-
samhetens operationella information. Operationell information i helhet som ligger till 
grund för dagliga aktiviteter (i vårt fall är det systemutvecklingsarbete) ägnas inte 
tillräcklig uppmärksamhet i de flesta litteraturkällor. Detta kan förklaras med att en 
informationsbehovsanalys är svår att genomföra generellt och informationsbehov bör 
uppskattas utifrån konkreta fall, dvs. varje enskilt tillfälle för att skapa en virtuell or-
ganisation och i synnerhet för att skapa ett interorganisatoriskt informationssystem för 
den specifika organisationen.  

I likhet med informationsbehovs uppskattning bör intressenter och kompetenser iden-
tifieras utifrån varje specifikt fall för att besvara frågeställningen om i vilka aspekter 
skiljer sig identifiering av intressenter och kompetenser i en utveckling av ett virtuellt 
interorganisatoriskt IS i jämförelse med traditionella intressenter och kompetenser.  

 

6.2.3 Intressenter och kompetenser 

Samtliga författare är överens om att antalet intressenter och kompetenser i ett inter-
organisatoriskt IS varierar både med avseende på omfattning och på behov av kompe-
tens beroende på storleken och målet med projektet.  

Intressenter kan definieras utifrån projektets omfattning och kan skilja sig i definitio-
ner, som föreställer i stort sett olika benämningar med samma innebörd. Försök av 
Pouloudi och Whitley (1997) och O’Keefe och Pouloudi (1998) att identifiera nya 
intressenter i VO resulterar inte i konkreta uttalanden om nyidentifierande intressen-
ter, men går ut på att dessa kan identifieras utifrån projektens omfattning, kontext och 
behov. Utöver detta verkar en annars sedvanlig syn på intressenter i traditionella sy-
stemutvecklingsorganisationer generellt gälla för virtuella organisationer likväl, även 
om hänsyn måste tas till komplexitet och övriga särdrag för VO. Denna syn kan dess-
utom tillämpas för utveckling av interorganisatoriska IS, fastän unika aspekter för 
utveckling av IOS i virtuella organisationer (användare av systemet blir dess utveckla-
re samtidigt) måste tillgodoses.  

Ytterligare en notering kan göras, att utifrån samtliga författares diskussion i detta 
område framkommer att antalet intressenter i IOS är betydlig större än i traditionella 
systemutvecklingsorganisationer, vilket kan förklaras med att det finns ett större antal 
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inblandade parter eftersom direkt engagerade deltagare i VO i sin tur kan tillhöra sina 
egna organisationer som har vissa intressen i nyskapande verksamheter. Dessa kom-
plexa relationer mellan parter gör att det finns en slags ”dolda” intressenter vars iden-
tifiering kan vara invecklad och bör betraktas utifrån varje enskilt fall. 

VO skapas för ett konkret tillfälle och består då av kärnkompetenser som kan uppfylla 
krav som ställs på bästa sätt. Samtliga författare är överens om att det krävs ett nog-
grant urval av dessa kompetenser när ett interorganisatoriskt IS skall utvecklas, vilket 
förenklas med att efterfrågade kompetenser för utveckling av IOS redan finns i orga-
nisationen. Denna uppfattning presenteras grafiskt med hjälp av figur 6.6, vars ska-
pande inspirerats från Reichs et al., (1999) kartläggning av Agile Design Informa-
tionssystem och dess utveckling. 

 

Från traditionell till virtuell systemutveckling 

      Produkt     Produkt 

Krav           traditionell              IS                Krav            virtuell               IS                

                  systemutvecklare              systemutvecklare 

              Kunskap                     Kunskap/ 

              erfarenhet 

       stödjande IS            IOS          

                   Utvecklare av                                                  Utvecklare av 

         stödjande IS             stödjande IOS 

            Kunskap 

Från traditionell till interorganisatorisk utveckling av stödjande IS 

Figur 6.6 Traditionell och virtuell systemutveckling 

De klyftor mellan användare och utvecklare som kännetecknar traditionell systemut-
veckling försvinner när ett interorganisatoriskt informationssystem utvecklas för be-
hov av virtuella organisationer. Dessutom arbetar alla projektdeltagare i en mer flexi-
bel och mindre konservativ organisationsmiljö vilket bidrar till att projektledarens roll 
blir mindre styrande. Allt detta kan betraktas som en väsentlig fördel för virtuell 
systemutveckling som avgör dess framtida användning i större omfattning trots att 
vissa svårigheter kring samordningen måste tas hänsyn till.   

 

6.2.4 Komponenter i IOS och informationstekniker som kan stödja IO  

Ytterligare en fördel för virtuella systemutvecklingsorganisationer som kan noteras är 
att teknisk utveckling möjliggör större urvalsmöjligheter när det gäller valet av kom-
ponenter för IOS.  Samtliga litteraturkällor skapar en översiktlig bild av eventuella 
komponenter i interorganisatoriska system och hur dessa komponenter kan bidra till 
att systemet blir effektivare (Strader et al., 1998; Wang, 2000; Wang, 2001). Utifrån 
den bilden kan en uppfattning skapas om vilka element en webbaserad IS modell för 
virtuella organisationer består av i jämförelse med en traditionell IS modell. Förfat-
tarna motiverar tydligt varför användning av vissa komponenter är fördelaktiga fram-
för andra. I likhet med övriga problemfrågeställningar kan man notera att författarnas 
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resonemang gäller virtuella organisationer generellt sätt och valet av komponenter i 
IOS måste övervägas mot sådana som är mest lämpliga för virtuell systemutveckling.  

Författarna är eniga om att traditionella IS utgör en del av webbaserade interorganisa-
toriska informationssystem eftersom information som behandlas av dessa system mås-
te fördelas mellan olika geografiskt spridda deltagare. Dessa förutsättningar kan skapa 
föreställningar om att IOS och ett distribuerat informationssystem är samma sak, vil-
ket inte är fallet eftersom IOS innebär stöd inte bara för olika geografiskt spridda 
verksamhetsaktiviteter som inkluderar bearbetning, spridning, presentation och över-
föring av information utan för kommunikationsupprätthållning, koordination och 
samordning mellan deltagande parter som kan inkludera synkron och asynkron kom-
munikation över nätet mm. Med andra ord kan IOS betraktas mer som kommunika-
tionsmedel för deltagande parter än ett system bara för insamling, bearbetning, lagring 
och överföring av information mellan dessa parter.  

Valet av komponenter i interorganisatoriska IS avgör vilka informationstekniker som 
bör väljas för att stödja design och underhåll av ett webbaserat interorganisatoriskt 
informationssystem. Strader et al., (1999); Strough et al., (2000); Khalil och Wang, 
(2002) ger en väldigt omfattande beskrivning av dessa tekniker i sina artiklar. Dessa 
litteraturkällor uppfattas mer som en bra sammanfattning av lämpliga tekniker för VO 
och i synnerhet virtuella systemutvecklingsverksamheter än som något helt nytt och 
banbrytande. Dock kan man jämföra beskrivna tekniker med sedvanliga IT-medel 
som används för traditionella IS, vilket visar att det krävs och finns till förfogande ett 
mycket bredare urval av dessa som är lämpliga för behov av VO som t ex. e-post, 
datorbaserade konferenssystem, olika applikationer och mjukvarustöd mm.  

 

6.3  Sammanfattande jämförelse mellan ett traditionellt IS och ett 
interorganisatoriskt webbaserat IS 

Omfattande litteraturstudier har skapat en fördjupad förståelse för vad som skiljer ett 
traditionellt IS från ett interorganisatoriskt informationssystem generellt sett. Det ver-
kar beaktansvärt att notera dessa som ett delresultat av studien vilket skapar påföljan-
de förutsättningar för presentation av slutsatser utifrån rapportens problemfrågeställ-
ningar.  

En viktig grundläggande skillnad mellan dessa informationssystem är att IOS repre-
senterar en annan typ av IS än ett traditionellt IS. Förklaringen till detta ligger i att det 
krävs vissa specifika utgångspunkter för IOS såsom en högre grad av transparens, 
nåbarhet och kompabilitet för att möjliggöra och skapa förutsättningar för samarbete, 
koordination och informationsutbyte i virtuella systemutvecklingsorganisationer. Dif-
fusa gränser i virtuella organisationer i jämförelse med tydliga gränser i traditionella 
organisationer förutsätter skapandet av ett sådant gränssnitt som tillser att verksamhe-
ten skall kunna samordna resurser och kompetenser. Dessutom kännetecknas ett IOS 
av högre integrationsgrad i verksamheten jämfört med ett traditionellt IS av den orsa-
ken att IOS oftast utgör ett viktigt verktyg för att möjliggöra den virtuella organisatio-
nen och ofta är en förutsättning för att virtuell verksamhet kan existera, vilket är inte 
alltid fallet för traditionella IS (Andersen, 1994).  

Eftersom användare av IOS behöver utbyta information snabbt och oberoende av del-
tagande parters interna IS ställer interorganisatoriska informationssystem krav på en 
högre grad av öppenhet och flexibilitet av kommunikation i systemet. Ett interorgani-
satoriskt informationssystem gör informationen tillgängligt för flera användare än ett 
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traditionellt IS. Gränser mellan formaliserade och icke-formaliserande delar av syste-
met är mindre tydliga i ett IOS, eftersom systemet utgör ett kommunikationsmedel 
mellan deltagande parter utöver den traditionella informationshanteringen. Ett inter-
organisatoriskt IS yttre krav, dvs. systemets egenskaper som intresserar användare 
(Andersen, 1994) mer vidsträckta jämfört med traditionella IS eftersom användare är 
har större behov och krav för IOS samt mer omfattande insyn och påverkan vad det 
gäller systemet.   

Ytterligare en skillnad ligger i att ett traditionellt informationssystem är mer verksam-
hetsinriktat, medan ett interorganisatoriskt IS är både verksamhetsinriktat och pro-
duktinriktat (Christiansson, 1998), vilket framgår från att virtuella systemutvecklings-
organisationer är både producerande och konsumerande verksamheter. 

I många fall vidareutvecklas ett traditionellt IS utifrån redan existerande i verksamhe-
ten IS som kan vara både manuella och datoriserade. Ett interorganisatoriskt informa-
tionssystem måste designas från början, möjligtvis med till viss del utnyttjande av 
interna IS som tillhör inblandade parter. I samma veva innebär utveckling av ett tradi-
tionellt informationssystem en parallell verksamhetsutveckling och anpassning eller 
utveckling av affärsprocesser i verksamheten. Ett interorganisatoriskt informationssy-
stem har inte som syfte att förbättra verksamheten utan att skapa ett effektivt stöd för 
kommunikation, samarbete och informationsutbyte mellan deltagande parter. 

Trots alla framtagna och ovan noterade skillnader mellan traditionella IS och IOS kan 
en viktig slutledning härledas att båda informationssystemen inte skiljer sig kardinalt, 
utan att jämförelserna måste göras på en mer detaljerad nivå, vilket bidrar till grundli-
ga och djupgående slutsatser. Med hänsyn till detta kan ovanstående jämförelser mel-
lan ett traditionellt informationssystem och ett interorganisatoriskt informationssy-
stem tillämpas vidare för att besvara rapportens problemfrågeställningar vilket görs i 
följande kapitel. 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit av det analyserade materia-
let med utgångspunkt i detta arbetes problemformulering: i vilka aspekter skiljer en 
systemutveckling av ett informationssystem för traditionella verksamheter från en 
systemutveckling av ett interorganisatoriskt webbaserat informationssystem för vir-
tuella organisationer? Slutsatserna är strukturerade utifrån samma problemfråge-
ställningar i detta arbete, som använts tidigare för att presentera insamlat material i 
kapitel 5 och dess analys i kapitel 6.  

7.1 Livscykelmodeller 

En grundläggande slutsats tillhörande denna rubrik är att utvecklingsprocessen av ett 
interorganisatoriskt informationssystem följer en livscykelmodell på samma sätt som 
ett traditionellt informationssystem gör. Det är tydligt att de olika faserna i en tradi-
tionell livscykelmodell i stora drag finns representerade i en livscykelmodell för ett 
interorganisatoriskt webbaserat informationssystem. Storleken på projekten styr dessa 
två utvecklingsprocesser, vilket avgör skillnaderna mellan dem. Alltså, storleken på 
ett konkret projekt tillsammans med vad man vill utveckla, styr hur man lägger upp 
systemutvecklingsprocessen. Med utgångspunkt från detta och utifrån genomförd 
analys i kapitel 6 kunde följande skillnader noteras för att besvara första problemfrå-
geställning om vilka skillnader som finns mellan en livscykelmodell för ett traditio-
nellt informationssystem och en livscykelmodell för ett interorganisatoriskt webbase-
rat informationssystem? 

o Faserna i livscykelmodeller varierar både vad gäller benämning, omfattning 
och innehåll vilket kan kräva ett annat sätt för fasuppdelning och fasbenäm-
ning i systemutvecklingsprocessen för IOS (se figur 6.2). 

o Faser i livscykelmodellen för ett IOS har kortare livslängd jämfört med tradi-
tionellt IS utifrån specifika karakteristiska drag för VO. 

o Vissa faser i livscykelmodellen har större betydelse för utveckling av ett  IOS   
t ex analys, design och drift, eftersom analysfasen tillser att verksamhetens 
krav på IS är uppfyllda, designfasen möjliggör anskaffning av system som till-
fredställer dessa krav och driften av det designade IS är en av förutsättningar-
na för existens av VO. 

o Avvecklingsfasen för IOS upptar en ny innebörd jämfört med traditionell sy-
stemutveckling då viktiga juridiska beslut måste fattas med alla deltagandes 
medverkan och acceptans om hur lagrad information skall fördelas och sparas 
mellan parterna ifall VO upphör att existera och partnerskapet upplöses.  

 

7.2 Intressenter och kompetenser 
Litteraturstudier tillåter att göra antagandet att båda de jämförda informationssyste-
men designas av en relativ homogen grupp av utvecklare såsom systemutvecklare, 
programmerare och andra kärnkompetenser i systemutvecklingsprojekt. Inom båda 
informationssystemen arbetar likvärdiga människor med avseende på deras bakgrund, 
intresse och arbetsuppgifter. Ett spektrum av intressenter och kompetenser i traditio-
nell systemutveckling gäller likaväl för utveckling av IOS. Likheter mellan dessa två 
utvecklingsprocesser är lätt förklariga eftersom både avser design av informationssy-
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stem för behov av respektive verksamheter. Olika verksamhetskrav och organisa-
tionsmiljöer såsom olika mål med IS anger orsaken varför dessa utvecklingsprocesser 
skiljer sig åt. Genom analys av insamlat material som utfördes i kapitel 6.1 kan den 
andra problemfrågeställningen besvaras: i vilka aspekter skiljer sig identifiering av 
intressenter och kompetenser i en utveckling av ett virtuellt interorganisatoriskt IS i 
jämförelse med traditionella intressenter och kompetenser? 

o Antalet intressenter och kompetenser i ett interorganisatoriskt IS i likhet med 
traditionella IS varierar både med avseende på omfattning och på behov av 
kompetenser beroende på storleken och målet med projektet, dvs. utifrån krav 
som varje konkret virtuell verksamhet ställer på ett stödjande IOS. 

o Oavsett storleken på projektet är utvecklare av ett interorganisatoriskt infor-
mationssystem framtida användare av systemet, vilket får till följd att den 
kända klyftan mellan användare och systemutvecklare suddas bort när IOS ut-
vecklas, vilket inte är fallet när traditionella IS designas. 

o Antalet intressenter i IOS är betydligt större än i traditionella IS eftersom ut-
över direkta intressenter som tillhör själva virtuella verksamheten tillkommer 
flera intressenter från organisationer som medverkar i partnerskapet.  

o Intressenter i IOS bör identifieras utifrån varje enskilt projekts omfattning, 
kontext och behov. 

o Projektledarens roll är mindre avgörande eftersom alla projektdeltagare äger 
kärnkompetenser och arbetar i en mer flexibel och mindre konservativ organi-
sationsmiljö utan hierarkisk uppbyggnad. 

 

7.3 Krav på information 

Litteraturundersökningen visade att informationskvalitet spelar en avgörande roll för 
virtuella systemutvecklingsorganisationer på samma sätt som den är viktig för alla 
andra verksamheter. Detta behov är även mer tydligt för VO på grund av att en effek-
tiv informationsförsörjning och informationsutbyte är en av förutsättningarna för att 
dessa verksamheter kan fungera överhuvudtaget med tanke på det geografiska avstån-
det mellan partner. Utifrån Hedbergs et al. (1997) definition av informationstyper i 
dialog och informationstyper för en effektiv styrning och kontroll kan frågeställningen 
om vilken slags information krävs för att skapa ett effektivt fungerande virtuellt inter-
organisatoriskt informationssystem besvaras. 

o Mänsklig och verbal information så som väl icke mänsklig och icke verbal är 
väsentliga under samtliga faser av livscykeln för VO. 

o Informell och icke strukturerad information dominerar i fasen identifiering för 
att utvecklas till krav på formell/informell och strukturerad/icke strukturerad 
information i fasen avslutning (figur 6.4) vilket visar framåtskridande i verk-
samhetsutvecklingen då högre krav ställs på själva informationen och sättet 
med hjälp av vilket informationsutbyte sker. 

o Icke strukturerad information dominerar i livscykelfasen för systemutveck-
lingsprojekt (figur 6.5) då uppstår behovet i IOS för att utvecklas till krav på 
strukturerad information i faserna programkonstruktion samt implementering 
och drift. 
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o ”Meta-management” tillsammans med information som krävs för dess verk-
ställande bör tillämpas för att styra och kontrollera VO med åtanke på över-
vägning mellan grad av kontroll samt flexibilitet och icke hierarkisk organisa-
tionsstruktur i verksamheten.  

o Operationellt informationsbehov som ligger till grund för dagliga aktiviteter 
bör uppskattas utifrån varje specifikt tillfälle då VO skapas och ett stödjande 
interorganisatoriskt informationssystem utvecklas. 

 

7.4 Komponenter i IOS och informationstekniker som kan stödja 
IOS 

Informationssystem i traditionell betydelse konstrueras för att stödja behov hos olika 
avdelningar, en funktionell organisationsstruktur samt individuellt arbete i organisa-
tionen. Flesta traditionella IS är icke-kompatibla och kan inte dela information i den 
utsträckning som mer sammansatta arbetsuppgifter kräver.  Interorganisatoriska in-
formationssystem för VO som kännetecknas av icke hierarkisk och icke funktionell 
organisationsstruktur ställer krav på att informationsutbyte sker längs processer, med 
andra system för att stödja kommunikation mellan olika deltagande parter oavsett 
organisatorisk funktion och geografiska gränser. IOS bör utformas utifrån den kom-
munikation som bedrivs och önskas bedrivas inom och mellan verksamheter, då det är 
denna som skall stödjas.  

Dessa specifika krav måste tillgodoses genom att IOS bör innehålla specifika kompo-
nenter som skiljer sig från komponenter i traditionella IS. Analys av insamlat material 
tillåter att de två sista problemfrågeställningarna i detta arbete kunde besvaras så pass 
omfattande som brist på relevant material kunde tillåta. Rapportens frågor om vilka 
element består av en webbaserad IOS modell för virtuella organisationer i jämförelse 
med en traditionell IS modell och vilka informationstekniker som stödjer design och 
underhåll av ett webbaserat interorganisatoriskt informationssystem kan sammanfat-
tas i följande slutsatser: 

o Unika för webbaserat IOS jämfört med ett traditionellt IS komponenter inklu-
derar en specifik för IOS systeminfrastruktur, virtuella affärsprocesser, kun-
skapsstyrning och kontroll samt webbsidor/webbapplikationer. 

o Allomfattande sätt kan webbaserade IOS inkludera nätverk (intra-
nät/extranäst), ett antal applikationer och EDI, styrnings- och kontrollsystem 
för ingående databaser, telekommunikationsprotokoll, användargränssnitt mel-
lan parter samt operationella system.   

o Tillgång till gemensamma webbapplikationer som utgör användargränssitt 
uppnås genom användning av Internet. 

o  Informationstekniker som kan stödja IOS och tillämpas i dess design är e-
post, datorbaserade konferenssystem, olika applikationer såsom rit/skriv och 
programmeringsverktyg, automatiserade arbetsflödesapplikationer, projekt-
styrnings- och planeringsverktyg, hanteringsverktyg för textbaser och mjukva-
rustöd för beslutsfattande mm. 

 



 8 Diskussion 

 52 

8 Diskussion  
Detta kapitel innehåller främst reflektioner över de problem som litteraturstudien i 
detta arbete har inneburit och svårigheter att besvara valda problemfrågeställningar. 
Dessutom kommenteras slutsatser från föregående kapitel och förslag till fortsatt ar-
bete presenteras. 

8.1 Utvärdering och erfarenheter av genomfört arbete 

Syftet med denna rapport var att kartlägga eventuella skillnader mellan designen av 
traditionella informationssystem och designen av ett webbaserat interorganisatoriskt 
informationssystem för virtuella informationssystemutvecklingsorganisationer. För att 
strukturera eventuella skillnader gjordes jämförelser mellan livscykelmodeller för 
båda typer av informationssystem, intressenter och kompetenser i respektive utveck-
ling. Vidare undersöktes det vilken slags information som IOS behandlar. Dessutom 
utfördes ett försök att kartlägga vilka hjälptekniker som finns för att designa interakti-
va webbaserade informationssystem för virtuella systemutvecklingsorganisationer och 
vilka komponenter dessa system kan bestå av.  

Eftersom virtuella organisationer som bedriver systemutveckling uppmärksammas 
alldeles för lite i vetenskapliga tidskrifter och designen av interorganisatoriska infor-
mationssystem för denna typ av verksamhet inte heller finns kartlagd och tillfredstäl-
lande beskriven var tanken att skapa en fördjupad förståelse för de eventuella särdra-
gen för dessa organisationer. Den andra anledningen till den valda problemformule-
ringen var att befintliga undersökningar och utredningar inom virtuella organisationer 
och stödjande interorganisatoriska informationssystem koncentrerar sig framför allt på 
organisatoriska och sociala aspekter av dessa verksamheter. Detta gäller i högsta grad 
skandinaviska forskare som ägnar mycket uppmärksamhet bland annat åt interorgani-
satorisk verksamhetsutveckling och affärs- och processorientering av IOS (Christians-
son, M-T., 1998). Det tekniska perspektivet på virtuella verksamheter och informa-
tionssystem som stödjer dessa hamnar i skuggan. Bland utländska forskare åskådlig-
görs ofta såväl tekniska aspekter av VO som organisatoriska och sociala. Dock måste 
en notering göras att virtuella verksamheter betraktas allmängiltigt och med en alltför 
teoretisk ansats, utan konkret tillämpning till specifika områden.  

Med utgångspunkt i föregående stycke hade detta arbete en intention att skapa en 
grundläggande bas för att i framtiden kunna knyta an befintliga undersökningar och 
utredningar inom problemområde till praktisk tillämpbarhet, dvs. att ge vetenskaplig 
forskning lite mer verklighetsförankrad inriktning. Jag anser att genom detta arbete 
uppnåddes det önskade ändamålet om en djupare förståelse för webbaserade interor-
ganisatoriska informationssystem trots vissa svårigheter.  

Det var från början tydligt att redogörelsen för och argumentationen kring val av un-
dersökningsmetod såsom litteraturstudie kan vara rätt tungt och svårtsmält för läsarna.  
Det krävs då kunna vissa sätt att ”lätta på trycket” och ”underhålla” läsarna. I detta 
arbete var intentionen att genomföra intervjuer som ett sätt att införa en diskussion 
med experter inom det aktuella problemområdet. Eftersom rapportens problemområde 
är ganska outforskat, kunde det vara svårt hitta personer som sysslar med exakt sam-
ma frågor som tas upp i rapporten. En viss generalisering skulle göras då experter som 
är verksamma inom interorganisatoriska informationssystem i generellt avseende 
skulle väljas. Det var personer som har publicerat sina forskningsresultat inom områ-
det ”Interorganisatorisk verksamhetsanalys” och ” Interorganisatoriska informations-
system” samt som befinner sig i Sverige, vilket skulle underlätta kontakt med dem. 
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Efter en utvärdering av vetenskapliga publikationer inom dessa områden valdes den 
enda personen vars forskningsinriktning befann sig närmast arbetets problemområde 
och som kunde tänkas medverka i intervjuer. Tyvärr, som det ofta händer, blev det 
ingen intervju eftersom den önskade personen var oanträffbar under den månad som 
var avsedd för genomförande av intervjuer (och även några månader framåt). Under 
diskussionen med handledarna blev valet att inte utföra intervjuer överhuvudtaget 
istället för att få tag i nya, mindre lämpade intervjupersoner.  

I avsaknad av planerade intervjuer blev det betydligt svårare att genomföra en analys 
av insamlat material och framtagning av rapportens slutsatser eftersom det inte fanns 
någon möjlighet att utbyta idéer eller hypoteser med en engagerad intervjuperson med 
en viss erfarenhet i aktuellt problemområde och därmed att föra en diskussion i syfte 
att få en bekräftelse av eller kritik av egna tankar. Dessutom uteblev ytterligare en 
möjlighet att försäkra sig om rapportens reliabilitet utöver diskussioner med handle-
darna. 

Efter att slutsatserna var skrivna blev det tydligt att problempreciseringen har varit för 
bred. De fem underliggande problemfrågeställningarna verkade intresseväckande men 
blev svåra att besvara på grund av två anledningar. Den första anledningen var att de 
tre första frågorna hade en mer teoribaserad karaktär och kunde fokuseras på i större 
omfattning, eftersom det fanns tillräckligt med material. I motsats var de två sista frå-
gorna mer verklighetsförankrade, vilket inte gjorde det lättare att besvara dem efter-
som aktuella publikationer hade en generell karaktär och kunde betraktas som frag-
mentariska, dvs. det saknades en samhörighet mellan dem och det verkade som om de 
forskare som skrivit inom området mer har fokuserat en intressant fråga än att ta nå-
gon större hänsyn till föregående forskning. Undantaget är Strader et al. (1998) grund-
läggande informationsinfrastrukturmodell för VO som tjänar som utgångspunkt för 
många forskare.  

Varför valde jag att bibehålla samtliga fem underliggande frågor trots deras tvådimen-
sionella karaktär? Som sagts i inledningen, hade jag med detta arbete i åtanke att ska-
pa en slags brygga mellan befintlig rent teoretisk och mer verklighetsförankrad forsk-
ning i framtiden. Dessutom, att koncentrera sig till en typ av problemfrågeställningar 
skulle inte skapa en rättvis översiktsbild av problemområdet på grund av att både de 
teoriska och praktiska delarna i undersökningen är viktiga och påverkar varandra. 
Med andra ord krävde arbetets syfte att en mer bred, grundläggande undersökning 
skulle genomföras för att skapa en övergripande förståelse för problemområdet.  

Den andra anledningen till svårigheten att besvara frågeställningarna kan vara att en 
specifik typ av virtuella organisationer valdes såsom systemutvecklingsorganisationer, 
vilket kan betraktas som en för snäv avgränsning. Virtuell systemutveckling är ett 
mycket fascinerande ämne, som säkert har en lysande framtid. Men det är svårt att 
generalisera inom det område, då virtuella systemutvecklingsprocesser i virtuellt be-
drivna verksamheter bör betraktas utifrån sin konkreta kontext. Man kan förklara av-
saknaden av vetenskapliga publikationer inom detta område med att rent teoretisk 
forskning inte tycks kunna mäta sig med praktisk sådan, då forskaren måste medverka 
i utvecklingsprocessen för att kunna resonera och göra utvärderingar eller antaganden 
kring den. Men varje verklighetsförankrad utredning kräver en viss grundläggande 
teoretisk bas, vilken jag försökte att bringa till existens.  

Sammanfattningsvis, kan jag säga att det var en mycket svår, men utmanande uppgift 
att genomföra detta arbete. Det var spännande att projiciera insikter från vetenskapliga 
artiklar om generella virtuella organisationer och stödjande IS på interorganisatoriska 
informationssystem för virtuell systemutveckling i syfte att senare jämföra dessa med 
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traditionella stödjande IS. Genom gjorda jämförelser mellan ett traditionellt IS och ett 
interorganisatoriskt webbaserat IS fick jag dessutom en bättre förståelse för informa-
tionssystem i stort, då kunskaper erhållna under olika kurser på Högskolan i Skövde 
omsattes i praktiken och blev mer sammanhängande. 

 

8.2 Diskussion kring resultatet av arbetet  

Med utgångspunkt i beskrivning av mötta svårigheter under genomförda litteraturstu-
dier blev svaren på rapportens problemfrågeställningar tydligt uppdelade i två slag. 
Svaren på de första tre frågorna är omfattande och kan betraktas som kompletta på det 
sättet att de kan tjäna som ett underlag för diskussion med forskare och intervjuperso-
ner i eventuella fallstudier. Slutsatserna är väl strukturerade och angriper problemfrå-
geställningen rakt på sak.  

Svaren på de två sista frågorna bör betraktas som en slags översiktsbild över tillgäng-
liga komponenter i IOS och informationstekniker som kan stödja dessa informations-
system då man under respektive rubriker och slutsatser hittar det väsentliga i analys-
kapitlet. Ett sammandrag av innehållet är ganska omfattande och kan reduceras i varje 
konkret fallstudie av virtuell systemutveckling utifrån kontexten och rådande omstän-
digheter.   

Trots en tvådimensionell karaktär av slutsatserna kan resultaten betraktas som tillfred-
ställande och att syftet med arbetet är uppnått. Skillnaderna mellan ett traditionellt IS 
och ett webbaserat interorganisatoriskt informationssystem framkommer tydligt från 
erhållna slutsatser och en fördjupad förståelse för IOS är beskaffad. Jag anser förutom 
detta att analysen och sammanfattningen av insamlat material under arbetets gång 
utgör en teoretisk bas för eventuella fallstudier då referenskunskaper kan tillämpas 
och utvecklas i praktiken.  

 

8.3 Förslag till fortsatt arbete 

Som redan nämnts var syftet med denna rapport att kartlägga eventuella skillnader 
mellan designen av ett traditionellt informationssystem och designen av ett webbase-
rat interorganisatoriskt informationssystem för virtuella informationssystemutveck-
lingsorganisationer. För att strukturera eventuella skillnader avgränsades detta arbete 
till att göra jämförelser mellan livscykelmodeller för båda typer av informationssy-
stem, intressenter i respektive utveckling samt komponenter i en färdig informations-
systemmodell. Dessutom undersöktes vilka hjälptekniker som finns för att designa 
interaktiva webbaserade informationssystem för virtuella systemutvecklingsorganisa-
tioner. Ett förslag är att fortsätta med litteraturstudier för att fastställa och kartlägga 
ytterligare skillnader mellan dessa två utvecklingsprocesser.  

Ett annat förslag till fortsatt arbete skulle kunna vara att tillämpa resultatet från detta 
arbete i praktiken och utföra fallstudier av en eller några virtuella systemutvecklings-
organisationer för att studera problemområdet mer ingående. Eftersom en fallstudie 
utförs utifrån ett eller några specifika fall blir det sammanlagda insamlade materialet 
inte så vidsträckt vilket gör det enklare att övergå från större generalisering i littera-
turstudier till mer konkreta resultat.  

Ett annat sätt att få utvidgade insikter inom problemområdet skulle kunna vara att 
genomföra en enkätstudie eller intervjuer med personer som har erfarenheter av virtu-
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ell systemutveckling och medverkat i virtuella organisationer och team som redan fått 
till stånd sina mål och upphört att existera. Det skulle kunna vara mycket givande att 
få en uppfattning om positiva och negativa aspekter i virtuell systemutveckling och 
dess utveckling i framtiden.  
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