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Sammanfattning 
Organisationer samlar oerhört mycket information som kan användas som stöd vid strategiskt 
beslutfattande. Det finns många olika verktyg som kan användas för att analysera 
informationen och skapa det beslutunderlaget som krävs för ett informationsbaserad 
strategiskt beslut. Verktygen förutsätter en rationell beslutsprocess där olika alternativ vägs 
och analyseras med resultatet att bästa möjliga beslut fattas. Business Analytics (BA) är ett 
paraply begrepp som innehåller olika verktyg och processer för att analysera och bearbeta 
information som bygger på den rationella beslutsprocessen. 

Företag kan delas in i två olika kategorier: de som fokuserar/säljer sina produkter till 
slutkonsumenter (B2C) och de som fokuserar/säljer sina produkter till företag (B2B). 
Litteraturen kring hur BA används som beslutstödssystem fokuserar på B2C organisationer 
som Amazon.com, Netflix eller Google, medan det finns väldigt lite skrivit kring hur B2B 
organisationer utnyttjar BA. B2B organisationer kännetecknas bland annat av att de har 
mycket färre kunder och producerar varor gärna ihop med sina kunder, till skillnad till B2C 
organisationer som kan ha enorma kundstockar. Det finns därför ett behov för att öka 
förståelsen för hur B2B organisationer utnyttjar BA som stöd i den strategiska 
beslutsprocessen. 

I detta arbete har ett B2B företag analyseras för att få en bild av hur den strategiska 
beslutsprocessen ser ut och hur BA används som ett verktyg vid beslutsfattande. I praktiken 
visar sig beslutsprocessen inte vara helt rationell utan mer som en blandning av otydliga och 
diffusa idéer och att beslutsunderlag mognar fram och utvecklas till en mer rationell process 
där BA kan användas för olika beräkningar och för att skapa beslutsunderlag. Strategiska 
beslutsprocessen initieras genom muntlig kommunikation ifrån samarbetspartners, kunder 
eller genom exempelvis möten och mässor. Det är inte förrän sent i processen som BA 
utnyttjas för att analysera information och då helst i form av lönsamhetskalkyler. En viktig 
faktor för att BA inte används tidigare i den strategiska beslutsprocessen är att organisationen 
normalt inte har tillgång till den information som ska analyseras förrän i ett senare skede i 
processen vilket gör att man inte kan ställa och utveckla frågor och idéer som kommer fram 
inom organisationen. 

Nyckelord: Strategi, Management, Beslutsfattande, Business Analytics 
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Abstract 

Organizations gather huge amount of information to be used for support when making 
strategic decisions. There are many tools that can be used to analyze the information and 
create the decision support material needed to make an information based strategic decision. 
The tools often rely on a rational decision-making process where different alternatives are 
measured and analyzed until the best possible decision is made. Business Analytics (BA) is an 
umbrella term that contains various tools and processes used to analyze and manipulate 
information. These tools are often based on the rational decision process. 

There are many categories of organizations and within the field of business administration, 
companies are often categorized as B2C (business-to-consumer) or B2B (business-to-
business). The literature regarding BA usage focuses on providing examples on how B2C 
organizations like Amazon.com, Netflix and Google that have services used by millions of 
customers, can utilize BA. The literature regarding B2B organizations and their BA usage is 
on the other hand limited. B2B organizations distinguish themselves from B2C in many ways, 
for example by having fewer customers and often developing products in cooperation with its 
customers. There is a need to increase the knowledge in both management and BA literature 
on how B2B organizations use BA as a decision support tool in their strategic decision-
making process.  

This work provides a case study of a B2B organization where the strategic decision-making 
process is analyzed and BA usage identified. The decision process is not totally rational but 
more of a mixture of unclear and ambiguous ideas with limited decision support at the early 
stages of the decision process. The decision process then evolves to a more rational decision-
making process where BA can be used for various calculations for decision support. The 
strategic decision-making process initiates by oral communications between co-workers, 
customers, in meetings or at exhibitions. It is only late in the strategic decision-making 
process that BA is used, mainly for different sorts of profitability calculations. One of the 
main reasons for why BA is not used earlier in the strategic decision-making process is the 
fact that the organization has difficulties in gathering important information that could be 
analyzed at an earlier stage. That prevents the organization to analyze information at the stage 
when different ideas arise within the company, limiting the potential of BA support.  
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1 Introduktion 
Med informationsteknologin (IT) har konkurrens mellan företag inom i stort sett alla 
verksamhetsområden ändrats från att vara lokal eller inom ett specifikt land till att vara global. 
Det sägs ibland att IT har bidragit till att världen har blivit platt, och företag i Europa ofta 
konkurrerar lika mycket med exempelvis Asiatiska företag som med andra Europeiska 
(Friedman, 2006). Olika management koncept och systemstöd utvecklas kontinuerligt för att 
användas som hjälpmedel för beslutfattande, att styra organisationer och att möta den hårda 
konkurrensen. Erfarenhet har visat sig vara viktig vid beslutfattande (Andersson, 2004) och 
det anses finnas lika mycket strategisk information hos ledande personer som i företagens 
informationssystem (Mintzberg, 2011). Rädslan för att denna erfarenhet och kunskap 
försvinner så fort anställda lämnar organisationens byggnad har bland annat bidragit till 
utveckling av olika processer, metoder och verktyg för att behålla kunskapen inom 
organisationen. Ett sådant verktyg kan vara knowledge management (KM) som har som mål 
att fånga upp så kallad dold kunskap (kunskapen som de anställda besitter) med syfte att få 
den kunskapen att bli explicit (exempelvis nedskriven så att andra kan ta nytta av kunskapen) 
(Valacich & Schneider, 2010).  

Ett område med särskilda utmaningar vad det gäller IT-stöd är strategiskt beslutfattande. 
Särskilt med tanke på att strategiska beslutsfattanden har visat sig vara ostrukturerade, icke-
rutinmässiga och komplexa (Mintzberg, 2011). Chefer på den så kallade strategiska nivån har 
inte den förmånen att ha färdiga procedurer att följa vid de olika situationerna som uppstår 
eftersom det är svårt att se i förväg hur de situationerna ser ut (Valacich & Schneider, 2010). I 
dessa situationer behövs lämplig information för beslutfattande. Chefer som omfattande 
utnyttjar information vid beslutfattande visar sig kunna ta snabbare beslut jämfört med chefer 
som endast utnyttjar lite. Snabbare beslut kan sedan bidra till bättre prestanda hos 
organisationer i en dynamisk omgivning (Eisenhardt, 1989). Att få den information som 
behövs för mer komplexa strategiska frågor kan däremot vara svårt och det har bidragit till 
utvecklingen av många olika beslutstödssystem. Dessa system hämtar information ifrån 
organisationens olika datakällor som kan sammanställas och utnyttjas som beslutstöd. 

Inom organisationer kan det finnas många så kallade Transaction Processing Systems (TPS) 
som exempelvis försäljningssystem som samlar ihop information om dagens försäljning, ett 
annat system som lagrar kundinformation eller ett lagersystem. Dessa system har som syfte att 
stödja olika funktioner, på olika organisationsnivåer, med dagliga rutinarbeten (Turban et al., 
2011; Valacich & Schneider, 2010). En organisation med några olika TPS kan dock hamna i 
problem när informationen skall utnyttjas för att svara på mer komplexa och mer 
övergripande frågor, speciellt när det behövs information ifrån två eller flera TPS system som 
inte kommunicerar med varandra. Att ställa frågor som exempelvis ”var tjänar jag mina 
pengar?” eller ”vilken marknad ska vi satsa på att etablera oss de närmaste två åren?” kan 
exempelvis innebära behov av data och statistik för analys angående försäljning, 
kundinformation och marknadsinformation. Det kan vara komplicerat om det inte finns 
informationsflöde mellan olika funktioner inom organisationen (Davenport & Harris, 2007). 
Ett annat problem kan vara att anställda över huvudtaget inte väljer att använda de olika 
systemen på grund av okunskap eller helt enkelt för att de inte vill det.  

Information kan lagras inom en specifik avdelning och tillgången till den kan begränsas 
beroende av funktion, till exempel kan en VD ha full insyn i informationen medan övriga 
anställda endast ser den informationen som berör dem. När läget är på det viset (se Figur 1-1) 
kan organisationen ha svårt med att utnyttja den informationen som finns i de olika systemen 
för att ta mer övergripande beslut som kan påverka hela organisationen (Davenport & Harris, 
2007). Som Figur 1-1 visar skickas information som i stuprör uppåt och enskilda funktioner 
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inom organisationen har svårt att sammanställa ett övergripande helhetsperspektiv som i sin 
tur skulle kunna bidra till suboptimering. Exempelvis försäljningsavdelningen skulle kunna 
lova att skicka produkter som inte finns på lager eller inköpsavdelningen köper in mängder av 
specifik produkt för att de har fått bra pris utan att veta att marknadsavdelningen för tillfället 
satsar på en annan produkt. Ett annat problem kan vara att samma information lagras på fler 
än ett ställe och kan till och med ha olika betydelse inom olika avdelningar (Ponniah, 2010). 
Begreppet kund kan exempelvis ha olika betydelse för inköpsavdelningen jämfört med 
försäljningsavdelningen.  

 
Figur 1-1: Exempel på informationsflöde inom organisationer 

IT branschen har genom åren försökt hitta lösningar för att stödja så kallat strategiskt 
beslutfattande med varierat resultat. Problemet har varit att när chefer på högsta nivå ställer 
komplexa strategiska frågor kan det kräva information från alla håll inom organisationen. Det 
koncept som idag anses kunna bidra till mer informationsbaserade beslut kallas business 
analytics (BA) (Laursen & Thorlund, 2010). BA tillhör en större familj av metoder, processer 
och verktyg som faller under paraply begreppet business intelligence (BI) (Turban et al., 
2011). BI har varit framgångsrikt de senaste åren, Gartner group kom exempelvis fram till i 
sin undersökning år 2008 bland 1500 chefer att investering i BI var chefernas högsta 
teknologiska prioritet för år 2009 (Pettey & Goasduff, 2009) och fortfarande bland fem 
viktigaste investeringarna för år 2011 (Pettey & Goasduff, 2011). BA har som syfte att stödja 
informationsbaserad beslutfattande genom att leverera rätt information till rätt person vid rätt 
tillfälle (Laursen & Thorlund, 2010). För att kunna göra det krävs det en 
informationsarkitektur som bidrar till att information från organisationens olika avdelningar 
kan sammanställas, jämföras och utnyttjas på ett enkelt sätt.  

Som en tänkbar lösning på problematiken med många informationskällor kring mer komplexa 
strategiska beslut har organisationer implementerad en så kallad BI arkitektur med data 
warehouse (DW) som ett nav i arkitekturen (se Figur 1-2). Ett DW samlar ihop data från olika 
TPS system (och eventuell inköpt extern information), rensar och kvalitetssäkrar, för att 
möjliggöra komplexa övergripande (eller strategiska) frågor och skapa bättre helhetsbild över 
organisationen (Davenport & Harris, 2010; Wixom & Watson, 2010; Turban et al., 2011). När 
DW har uppdateras kan chefer på den strategiska nivån använda sig utav BA för att analysera 
verksamheten och ställa svårare komplexa frågor eftersom all information nu har samlas i ett 
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DW (Davenport & Harris, 2007). Att implementera ett DW är dock inte helt oproblematiskt 
och kräver en hel del förändringar inom organisationen, inte enbart utifrån tekniskt 
perspektiv. Vassiliadis (2000) ger några exempel på hur viktigt det är med att ändra kultur och 
processer inom organisationer för att möjliggöra ett lyckat DW projekt. Chefer inom 
sjukvården i Grekland hade exempelvis svårt med att ändra på interna processer för att 
utnyttja DW till den nivå som var möjlig. I ett annat exempel blev chefers rädsla för att tappa 
makten över informationen när den sammanställdes i ett DW så pass stor att de inte insåg 
nyttan för hela organisationen och valde att inte bidra med information (Vassiliadis, 2000).  

 
Figur 1-2: Information sammanställs och blir tillgänglig för alla funktioner 

När organisationen har implementerad ett DW, finns det möjlighet att utnyttja verktyg som 
BA för att hämta information, sammanställa, jämföra och göra prognoser angående framtiden 
utifrån befintlig information från alla funktioner inom organisationen (Davenport & Harris, 
2010; Davenport & Harris, 2007; Laursen & Thorlund, 2010). Det kan då bidra till att chefer 
med större ansvarsområden får en bättre helhetsbild av organisationen samt bättre 
beslutsunderlag. En försäljningschef kan exempelvis låta sina anställda använda sig av BA 
verktyget data mining (DM) för att försöka hitta dolda samband mellan varor (Ponniah, 2010). 
Om en kund köper en vara, vilka andra varor brukar den kunden köpa samtidigt? Chefer med 
ansvar för strategiska beslut som ska påverka företagets framtida inriktning kan sedan 
använda sig utav visuellt informationsflöde i form av Dashboards eller Managerial Cock-pit, 
ett gränssnitt med ursprung från flygplans cockpit eller instrumentpanel i bilar med olika 
mätare som visualiserar informationen (Davenport & Harris, 2010). Att införa ett nytt IT 
system räcker dock inte eftersom det kräver ett nytt tänkande och nya processer hos 
människorna som skall använda systemen. Precis som Vassiliadis (2000) beskrev behöver 
anställda förstå nyttan med förändringen och de nya systemen. Det är inte systemen som fattar 
beslut utan människor och om inte människor utnyttjar systemens möjligheter blir införandet 
av nya IT system en kostnadssam affär till väldigt liten nytta. 
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1.1 Problemområde 

Organisationer är ofta uppdelade i olika nivåer utifrån ansvarsområde och behörighet att fatta 
beslut. Den nivå som de flesta anställda befinner sig i är den operativa nivån och det är i den 
som de dagliga besluten fattas. I den Taktiska nivån finner man olika chefer som styr den 
operativa nivån och i den strategiska nivån finner man organisationens högsta chefer som ofta 
arbetar med beslut som rör organisationens framtida inriktning (Valacich & Schneider, 2010). 
Chefer på den strategiska nivån (se Figur 1-3) sätter upp mål och mätvärden för 
organisationen, men utan hjälp från chefer och anställda på de andra nivåerna kommer dessa 
mål aldrig att uppnås (Valacich & Schneider, 2010). För att kunna se hur BA funktionen inom 
en organisation kopplas till strategiskt beslutfattande har Laursen och Thorlund (2010) tagit 
fram fyra olika scenarion. Dessa scenarion ger möjligheten att uppskatta om och i så fall hur 
organisationer utnyttjar BA på strategisk nivå (Laursen & Thorlund, 2010) som ligger till 
fokus i detta arbete (Figur 1-3). Scenariona beskrivs i korthet nedan, men mer noggrann 
beskrivning finns i kapitel 2.3. 

 
Figur 1-3: Organisationens olika nivåer 

De fyra scenariona kan ge indikation om vilken mognadsnivå organisationer har uppnått 
angående utnyttjande av BA som strategiskt beslutunderlag och hur kopplingen mellan 
strategi och BA utnyttjande ser ut (se figur 2-4). Varje organisation är unik som gör att olika 
mognadsnivå kan passa olika organisationer. För att uppnå högsta nivå krävs en IT arkitektur 
som är resurskrävande och komplex. För mindre företag kan det helt enkelt vara för dyrt att 
implementera och förvalta en sådan IT miljö (Laursen & Thorlund, 2010). 

Laursen och Thorlund (2010) ger exempel på hur alla nivåer i en organisation måste arbeta 
tillsammans i en radiostation och hur information används som strategisk resurs. Högsta 
ledningen sätter ett strategiskt mål om att öka räntabiliteten. För att uppnå det målet kan nästa 
mål vara att öka bolagets marknadsandel eftersom det anses öka möjligheterna till ökade 
annonsintäkter. De övergripande strategiska målen hamnar hos chefer på den taktiska nivån 
som måste hitta sätt att uppnå dessa mål. Ett förslag är att försöka få lyssnarna att lyssna 
längre än de gör idag, vilket kräver hjälp från operativa nivån som har hand om företagets 
databaser och ansvarar för informationsinsamlingen. Slutligen använder analytikerna på den 
taktiska nivån BA verktyg för att få fram olika kundprofiler. Anställda på den operativa nivån 
som har hand om radioprogrammen kan då anpassa musiken till olika kundprofiler utifrån den 
tid på dygnet som kunderna lyssnar på radion. Genom att anpassa musiken till kundprofiler 
lyssnar lyssnarna längre, fler hör på reklamen och det bidrar till det övergripande målet som 
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sattes av styrelsen kan nås (Laursen & Thorlund, 2010). Inom BI litteraturen finns mängder 
av exempel från andra organisationer som har utnyttjat BA verktyg framgångsrikt, till 
exempel Continental Airlines, Google.com, Netflix, Amazon.com, och Harrah´s 
Entertainment (Anderson-Lehman et al., 2008; Agrawal, 2009; Wixom & Watson, 2010; 
Valacich & Schneider, 2010). 

Exemplet ovan visar organisationer som möjligtvis har uppnått scenario fyra i sin verksamhet 
utifrån Laursen & Thorlunds (2010) kategorier. En annan gemensam nämnare för 
organisationer som tas som exempel inom BI litteraturen är att de ofta är business-to-
consumer (B2C) organisationer. Det är ofta organisationer som har mycket standardiserade 
produkter som kan säljas i stora volymer, eller tjänster som väldigt många kan utnyttja 
samtidigt. Även om organisationerna inte tjänar mycket pengar på varje kund så kan dessa 
företag omsätta gigantiska summor eftersom kundbasen är oerhört stor (Valacich & 
Schneider, 2010). Det som kanske kan ses som motsatsen till B2C är business-to-business 
(B2B) organisationer, vilket är organisationer som har färre större kunder och har produkter 
som är mer kundanpassade. Verksamheten anpassar sig efter kundbehov angående både 
tjänster och produkter. Det gör i sin tur att varje kund blir mer värdefull eftersom det inte 
handlar om lika stora volymer. Kommunikationen med kunden blir också mer personlig, 
exempelvis genom nära samarbete vid utveckling eller produktion av produkt och företagen 
säljer produkter direkt till andra företag och inte enskilda individer (Valacich & Schneider, 
2010).  

Inom BI litteraturen är det svårt att hitta exempel på hur B2B företag utnyttjar BA till sin 
fördel. Enligt Watson (2008) är det mer komplicerad att utnyttja BI inom den typen av 
organisationer, som kan ligga till grund för varför forskning och litteratur inte fokuserar på 
den typen av verksamheter. Inom BI forskning verkar det alltså vara ett tomrum angående om, 
och i så fall hur, B2B organisationer utnyttjar BA som strategiskt beslutstöd för att öka sin 
konkurrenskraft. Enligt Mintzberg (2011) använder sig chefer först och främst av information 
från muntliga källor för beslutfattande, men större eller mer tongivande beslut (så kallade 
strategiska beslut) som kan påverka organisationen de närmaste åren tas förmodligen inte på 
magkänsla (Davenport & Harris, 2007). Att lita på magkänsla kan faktiskt vara riskfullt och 
hindra framgångar för organisationen eftersom den typen av beslut inte går att upprepa, dela 
eller mäta (Bogza & Zaharie, 2008; Davenport & Harris, 2007). Arnott och Pervan (2008) 
gjorde en litteraturanalys av forskning inom beslutstödssystem och kom fram till att forskning 
inom området inte var tillräckligt bra kopplat till verkligheten. Enligt dem behövs fler 
fallstudier för att förstå hur organisationer egentligen utnyttjar informationssystem som 
beslutstöd (Arnott & Pervan, 2008). 

Problematiken med BI litteraturen kan ses som att när begreppet strategi används, utgår 
litteraturen utifrån det så kallade klassiska perspektivet på strategi. Det klassiska perspektivet 
ser strategi som välplanerad process inom organisationen med vinstmaximerande mål som 
ledstjärna (Whittington, 2010). Enligt den klassiska synen på strategi är en god planering ett 
fundament för att styra både inre och yttre faktorer för att uppnå organisationens mål. Den 
bygger på en rationell analys som skall bidra till objektiva beslut som på sikt utgör skillnaden 
mellan framgång och misslyckande. Klassiska perspektivet har dominerat läroböckerna under 
en lång tid och får stöd från många tunga namn som exempelvis Michael Porter (Whittington, 
2010). 

I litteraturen angående strategi beskrivs dock andra perspektiv på strategi som kritiserar det 
rationella synsättet i det klassiska perspektivet. Henry Mintzberg (2011) poängterar 
exempelvis att anställda i en organisation kan påbörja olika projekt som växer fram till en 
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strategi inom organisationen. Många sådana projekt har exempelvis vuxit fram hos Google, 
där anställda får ett visst antal timmar varje vecka för att ”hitta på” saker. Ett sådant projekt 
som startades av en anställd blev det som kallas Gmail idag (Levy, 2011). Detta koncept, där 
en eller flera anställda startar ett projekt som förändrar organisationens strategi på något sätt 
kallar Mintzberg för emergent strategy (Mintzberg, 2011). En annan kritik på det klassiska 
perspektivet kommer ifrån så kallade evolutionister som menar att den rationella och 
framtidsinriktade planeringen saknar förankring i verkligheten eftersom omgivningen är 
alltför oförutsägbar. Dynamiken på marknader och fientlig konkurrens mellan organisationer 
gör att det inte går att planera på långt sikt, men evolutionisterna tror dock också på 
vinstmaximerande strategi. Andra perspektiv såsom det systemteoretiska och processuella har 
dock inte vinstmaximering som huvudsyfte utan är mer pluralistiska i sitt synsätt 
(Whittington, 2010).  

1.2 Problemfråga 

Den starka kopplingen mellan det klassiska synsättet på strategi och BI litteraturen ger 
underlag för att undersöka om den strategiska beslutsprocessen i praktiken är lika rationell 
och välplanerad som beskrivs i BI litteraturen. Den ger också underlag för att undersöka till 
vilken grad BA faktiskt utnyttjas i den strategiska beslutprocessen. Utifrån ovanstående 
argument har följande övergripande problemfråga kommit fram: 

Hur används BA i den strategiska beslutprocessen vid strategiska beslutsfattanden hos ett 
B2B företag? 

1.3 Syfte med arbetet 
Ovanstående resonemang visar att vissa typer av organisationer (såsom B2C) använder BA 
som ett strategiskt beslutstödssystem och information som en strategisk resurs vid 
beslutfattande. Forskning kring hur och om B2B organisationer utnyttjar BA som strategiskt 
verktyg och till viken grad information utnyttjas som strategisk resurs vid beslutfattande 
saknas för att utöka kunskapen kring strategiskt beslutfattande inom alla typer av 
verksamheter. Forskare har också påpekat att det behövs fler fallstudier kring hur 
beslutstödssystem används i praktiken inom organisationer. Detta arbete har därför ett 
övergripande syfte att skapa förståelse för hur och när information används i den strategiska 
beslutprocessen och analysera till vilken grad organisationer som kategoriseras som B2B 
utnyttjar BA vid strategiska beslut på strategisk nivå.  

1.4 Förväntat resultat 
Resultatet förväntas utöka kunskaperna inom BI och management forskning genom att 
presentera hur och om B2B organisationer använder BA som beslutstöd för strategiskt 
beslutfattande.  

  



Strategisk beslutsprocess och business analytics 

sida | 7  
 

2 Teoretisk referensram 

Verktygen som skall stödja strategiska beslutsfattanden beskrivs ofta inom teorin utifrån bästa 
möjliga scenario, som ofta gör att flöden verkar optimala, processer enkla och beslut mycket 
rationella, även om det inte behöver vara så i praktiken. Det är dock viktigt att få en inblick i 
vad Business Analytics är, hur de processerna och verktygen är tänkta att användas som stöd 
för strategiska beslut. Detta kapitel öppnar därför med en beskrivning av BA, tanken bakom 
konceptet och vilken typ av frågor verktyget är tänkt att hjälpa till med att hitta svar på. 
Därefter beskrivs fyra olika scenarion som kan användas som någorlunda mätstock på hur 
långt en organisation som strävar mot mer utnyttjande av BA har kommit. Man bör dock ha i 
åtanke som nämndes ovan att mycket av BA litteraturen bygger på en sorts rationalitetsnorm 
och den klassiska synen på strategi, medan annan litteratur har visat att människor kanske inte 
är lika rationella i sina beslut som de tror. Kapitlet avslutar därför med beskrivning och 
definition av strategiska beslut och beslutsprocesser utifrån beslutsteorier som ger en annan 
bild av beslut jämfört med det strukturella och rationella beslutfattande som kännetecknar 
teorier kring BA. På det sättet får läsaren den kontrast som finns i teorier kring 
beslutstödssystem, och beslutprocesser. 

2.1 Business Analytics 

Enligt Laursen & Thorlund (2010) kan man se business analytics som ett informationssystem 
som består av tre element: 

1. Ett IT baserat informationssystem som kan användas för att samla, lagra och leverera 
information. Visualiseringen av informationen kan sedan exempelvis vara i form av 
HTML dokument eller grafer i Excel. 

2. Mänsklig kompetens, någon måste kunna hämta data och leverera vidare som 
information. Analyster måste kunna generera kunskap som kan användas vid 
beslutsprocesser och beslutfattare måste förstå det beslutstöd som de får. 

3. Informationssystemet måste stödja specifika verksamhetsprocesser med den 
informationen som finns i systemet. Verksamhetsprocessen kan vara hur man sätter 
pris på en produkt eller hur man optimerar sitt lager.   

Enligt definitionen ovan handlar BA inte enbart om tekniska lösningar utan konceptet måste 
ses som en helhet där både människor och teknik jobbar som en enhet. Verksamheten får ses 
som någonting som består av många processer som skall stödjas av BA (Laursen & Thorlund, 
2010) och eftersom strategiska beslut kan ha en betydande påverkan på organisationens 
inriktning blir det ännu viktigare att ha rätt BA stöd vid rätt tidspunkt. 

Organisationer som konkurrerar mot varandra har ofta liknande teknisk miljö och produkter. 
Det som då kan skilja mellan en organisation som går bra och en organisation som går mindre 
bra kan vara deras sätt att utnyttja information (Davenport & Harris, 2007). Organisationer 
har i allt större utsträckning börjat utnyttja BA för att hitta svar vid mer komplexa frågor och 
använda resultatet för strategiskt syfte inom organisationen (Lavalle et al., 2010). Precis som 
med BI har BA olika definitioner, men oftast handlar det om att leverera den informationen 
som behövs vid rätt tidspunkt. Laursen och Thorlund (2010) gör precis det i sin definition när 
de säger att BA handlar om ”delivering the right decision support to the right people at the 
right time” (Laursen & Thorlund, 2010, p.xii). Enligt Davenport och Harris (2007) används 
BA för att svara på frågor (se Figur 2-1) som har större påverkan på organisationen och kan 
användas för strategiskt syfte. Det följer Laursens och Thorlunds (2010) linje när de säger att 
BA måste vara direkt kopplat till strategiskt beslutfattande för att rationella beslut baserade på 
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data ska kunna tas (Laursen & Thorlund, 2010). Det handlar om att använda stora 
informationsmängder för att få fram statistik och utföra kvantitativa analyser som exempelvis 
kan användas för att förespå om framtida scenarion. Enligt BA litteraturen ska strategiska 
beslut inom organisationen baseras då på information och fakta i stället för magkänsla 
(Davenport & Harris, 2007).  

 

BA Konkurrensmässiga fördelar 

Vad är det bästa som kan hända? Optimering 

Vad händer härnäst? Förutsägbar modellering 

Vad händer om de här trenderna 
fortsätter? 

  Prognostisering/extrapoleringen 

Varför händer det? Statistisk analys 

Figur 2-1: BA frågor som har höga strategiska värden (Från Davenport och Harris 2007) 

BA verktyg är tänkta att optimera verksamhetsprocesser som utgör organisationens strategier 
(Davenport & Harris, 2007). Precis som beskrivs inom det klassiska perspektivet på strategi 
(se kapitel 2.3) förväntas beslutfattare inom organisationer att granska beslutunderlaget från 
BA verktygen för att bestämma vilka processer som behövs ändras för optimering eller tas 
bort för att de inte är tillräckligt effektiva för att söka vinstmaximerande processer och beslut 
enligt det klassiska perspektivet på strategi. Genom att granska företagets processer med hjälp 
av BA verktyg ska det möjliggöra organisationen att ta fram de processer som verkligen har 
ett ökat värde för verksamheten. Att använda BA verktyg är alltså inte enbart något som IT 
avdelningar utnyttjar utan är något som organisationen och chefer på den strategiska nivån 
måste förstå fördelarna för att kunna öka företagets konkurrenskraft (Laursen & Thorlund, 
2010). BA litteraturens beskrivning av beslutsprocesser och utnyttjande av BA verkar därför 
vara fast förknippad med det klassiska perspektivet av strategiskt beslutfattande.  

Enligt BA litteraturen gör idén med att utnyttja BA inom hela organisationen det möjligt att 
anställda kan utnyttja systemen för att hitta nya saker som kan påverka organisationens 
strategi och därmed följa till en viss del Mintzbergs process, som han kallar emergent 
strategy. Även om processen beskrivs väldigt strukturell i BA litteraturen, så har exempelvis 
Davenport och Harris (2007) påpekat att en av trenderna inom BI (det övergripande paraply 
begreppet som innehåller BA) är att fler och fler anställda använder BI verktyg inom sina 
dagliga arbetsuppgifter. Det ger anställda möjligheten att basera sina beslut på information 
oavsett perspektiv på strategi eller hur strategin utvecklas inom organisationen. Det skapar 
dock ingen garanti för att alla anställda enbart kommer att fatta informationsbaserade beslut, 
men systemstödet och möjligheten kommer att finnas. I slutändan är det människor som fattar 
beslut och väljer beslutsunderlag samt bestämmer om det är byggt på erfarenhet, magkänsla 
eller information i ett IT system. Inom ramen för detta arbete är det dock mer intressant att 
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förstå hur BA litteraturen beskriver BA stödet på den strategiska nivån. Det bör dock ha i 
åtanke att, som framkommit tidigare, då ligger fokus i BA litteraturen på B2C organisationer. 

2.1.1 Business Analytics på strategisk nivå 

Inom företagets nivåer tas olika beslut av olika betydelse varje dag. Antal beslut och betydelse 
varierar beroende på vilken nivå besluten tas (se figur 2-2). I den operativa nivån tas snabba 
beslut av anställda i verksamheten som har mindre påverkan på organisationens övergripande 
strategi och mål. I den taktiska nivån kan beslut tas angående hur resurser skall fördelas den 
närmaste veckan eller månaden eller hur en kampanj ska se ut för att öka försäljning 
(Eckerson, 2007). 

 
Figur 2-2: Antal beslut och deras betydelse på olika nivåer (av Eckerson 2007) 

I den strategiska nivån fokuserar beslutfattare på få strategiska beslut som har påverkar 
organisationens framtida mål och inriktning. Det kan röra sig om vilka produkter skall 
produceras, om en ny produkt skall tas fram, om en konkurrent skall köpas upp eller om det 
behövs göras förändringar i prissättning (Eckerson, 2007). Chefer i den strategiska nivån 
utmanas av komplexa och ej rutinmässiga problem som gör att de ibland måste fatta 
ostrukturerade beslut (Valacich & Schneider, 2010). Det finns inga mallar att följa utan de 
måste antingen lita på magkänslan eller utnyttja exempelvis BA för att få fram ett 
informationsbaserat beslutsunderlag (Davenport & Harris, 2010). Enligt BA litteraturen kan 
systemstöd utnyttjas av chefer i den strategiska nivån för att ta fram nyckeltal för 
verksamheten (KPI) både för interna mätvärden och för att använda som benchmarking för att 
jämföra sig med konkurrenter. Även om BA litteraturen redogör för möjligheterna för att 
utnyttja BA som stöd på strategisk nivå kan det stödet variera både vad gäller behov och 
chefers vilja att utnyttja BA som beslutstöd. Enligt Laursen och Thorlund (2010) finns det 
olika nivåer av hur BA utnyttjas som resurs vid strategiska beslutsfattanden. 

2.2 Fyra nivåer av BA utnyttjande för strategiska beslut 
Laursen och Thorlund (2010) presenterar ett ramverk för att mäta hur nära integrationen är 
mellan BA användning och organisationers strategi. Ramverket delas upp i fyra scenarion 
som skulle kunna tolkas som mognadsnivåer eller användningsgrader (se figur 2-4). 
Scenariona kan också visa om en organisation har förstått möjligheterna och förstått den 
potential som finns i att använda BA som strategiskt beslutstöd. Det finns fyra scenarios, men 
det behöver dock inte betyda att alla organisationer behöver sträva efter högsta mognadsnivå. 
För företag där information spelar mindre roll vid organisationens strategiska beslutfattande 
kan det räcka att BA används som stöd för övervakning eller för Ad hoc rapportering. I 

Högt Strategiskt BI Taktiskt BI Operativt BI

B
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Lågt Antal beslut Högt
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mindre företag kan det handla om knappa resurser, både inom kunnande och monetära 
tillgångar som gör att det inte passar för organisationen att satsa på hög mognadsnivå, men 
alla organisationer kan ha det som en utmaning att satsa på nästa nivå (Laursen & Thorlund, 
2010). 

 
Figur 2-3: Koppling mellan BA och strategi (av Laursen och Thorlund 2010) 

De fyra scenarion beskrivs följande av Laursen och Thorlund (2010): 

2.2.1 Scenario 1: Ingen formell länk mellan strategi och BA 

I scenario 1 finns ingen formell länk mellan utnyttjande av BA funktionen och företags 
strategiskt beslutfattande. Det kan bero på att organisationer på denna nivå fokuserar på mer 
visuella aspekter och funktioner såsom produktion och försäljning. Det gör att fokus hamnar 
exempelvis på försäljningsmål, produktionsmål eller kostnader vid inköp. Inom 
organisationen finns det andra funktioner som fungerar mer som stödfunktioner. Det kan 
handla om HR, produktutveckling, administration och BA funktionen. I detta scenario anses 
det vara ett filter mellan organisationens strategi och BA. Informationen som genereras av BA 
funktionen styrs av önskemål ifrån chefer som ansvarar för olika processer inom 
organisationen, inte organisationens strategiska mål. Det gör att BA funktionen fokuserar på 
verksamhetens dagliga mål i stället för strategiska långsiktiga mål. Det betyder också att BA 
funktionen används av individer som endast vill optimera sina verksamhetsområden och inte 
till att optimera företaget som helhet. 

2.2.2 Scenario 2: BA stödjer strategi på funktionell nivå 

I scenario två presenterar Laursen och Thorlund något som de kallar adapted information 
strategy, eller anpassad informationsstrategi. I detta scenario används BA som reaktivt 
instrument för att mäta om strategiska mål för enheter inom organisationen uppnås. 
Organisationen sätter övergripande strategiska mål utan att precisera hur dessa mål skall 
uppnås. Det är upp till individuella enheter att ta fram egna strategier för att uppnå de 
strategiska målen. Det kan röra sig om att försäljningsavdelningar har som övergripande mål 
att öka försäljningen med 10 % jämfört med förra året. Det kan kräva information om vilka 
produkter företaget borde satsa på eller vilka marknader. Att uppnå detta mål kan också 
behöva göras i kombination med exempelvis marknadsföringsavdelningen, men det är varje 
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individuell enhet som bedömer om de har uppnått sina mål med hjälp av BA. 
Kommunikationen mellan enheterna och BA funktionen är enkelriktad och utan återkoppling 
till den strategiska nivån. Rapporter kan hämtas för att se om organisationens KPI har 
uppnådds, men rapporterna stannar hos individuella divisioner inom organisationen. Målen 
som BA funktionen mäter kopplas internt eftersom det är dessa mål som tillsammans bildar 
organisationens övergripande strategiska mål. Det är därför viktigt att informationen som 
kommer från BA funktionen är uppdaterad och korrekt samt tillgänglig för användarna.  

2.2.3 Scenario 3: Det finns en dialog mellan strategi och BA funktioner 

För att uppnå scenario tre måste finnas ett så kallat data warehouse (DW) som lagrar 
information från olika databaser och transaktionssystem inom organisationen. Här måste det 
också finnas en välfungerande BA funktion som har kompetensen att utnyttja den information 
som finns i DW. I denna nivå finns det ständig kommunikation mellan strategi och BA 
funktioner. Metoderna som används har fått egna namn vid detta skede, och kallas exempelvis 
business performance management (BPM), scorecards och kundanalyser. Benchmarking görs 
när organisationen har utformat sin strategi och sedan används analyserna för att hitta 
variationer mellan mål och verklighet. Dessa analyser används sedan för att mäta om målen 
uppnås och för att anpassa strategin efter förändringar både externt och internt. Det kan 
handla om förändringar i den underliggande marknaden eller förändringar i produktionen. 
Organisationen kanske ser att produktionsmålen inte kommer att uppnås och kan då anpassa 
eller förändra sin strategi. Det kan handla om rekrytering av fler anställda, eller helt enkelt 
minska produktionsmålen. Resultat, analyser och KPI återkopplas till strategiska nivån som 
bidrar till internt lärande inom organisationen (Figur 2-5). 

 
Figur 2-4: Återkoppling till strategisk nivå (av Laursen och Thorlund, 2010) 

Strategiska nivån får bättre helhetsbild av organisationen och kan se om individuella 
divisioner inte uppnår de strategiska målen. Balanced Scorecard är exempel på en metod som 
togs fram på 1980 talet som kopplar interna processer med organisationens övergripande 
strategi och skapar på det sättet en länk mellan produktionsprocesser och vidare utveckling av 
organisationen. 

2.2.4 Scenario 4: Information som strategisk resurs 

Organisationer i scenario fyra betraktar information som en strategisk resurs som används vid 
utformning av strategi. Analys av egna styrkor och svagheter på de marknader som företaget 



Strategisk beslutsprocess och business analytics 

sida | 12  
 

befinner sig i används systematiskt med strategi för att försöka få fram konkurrensfördelar. 
Amazon.com är ett exempel på företag som använder information som strategisk resurs. 
Kundinformation angående köp och sökande på deras webbsida lagras och bearbetas så att 
nästa gång kunden loggar in på deras webbsida visas artiklar på webbsidan som Amazon.com 
anser vara av intresse för den individuella kunden. Genom denna process lyckas Amazon.com 
individanpassa sitt utbud av varor och tjänster utifrån kundens intresse. Organisationer inom 
detaljhandeln har också börjat utnyttja liknande metoder för att kunna anpassa sitt utbud efter 
kundgrupper. Information från affärer angående kunder och deras köpbeteende säljs i allt 
större utsträckning till tillverkare. Detta kan vara information exempelvis angående vad det är 
för typer av kunder som köper specifika produkter, hur priskänsliga produkterna är och vilka 
produkter brukar säljas ihop. Produktionsföretagen kan utnyttja informationen på många sätt, 
exempelvis angående prissättning och marknadsföring. 

Det finns några aspekter som kännetecknar organisationer som utnyttjar information som en 
strategisk resurs som till exempel att när de strategiska målen sätts, finns också beskrivning av 
hur dessa mål ska uppnås genom användning av tillgänglig information. Inom organisationen 
skapas en mer proaktiv kultur, där anställda genom intuition försöker vara proaktiva i att hitta 
möjligheter för hur information ska kunna utnyttjas bättre för att skapa konkurrensfördelar. 

När de olika scenarion som beskrivs av Laursen och Thorlund (2010) skådas blir det tydligt 
att högre mognadsnivå verkar innebära mer rationell beslutsprocess. Scenario tre exempelvis 
börjar med planering och definition och i scenarion fyra är information inte bara ett stöd utan 
en resurs som används för att utforma organisationens strategi. För att förstå problematiken i 
det kräver det att det finns en förståelse för vad strategi är utifrån flera perspektiv. 

2.3 Fyra perspektiv på strategi 

Ett problem inom den BA-litteratur som hittills gått igenom är att den bygger på en förenklad 
syn på vad strategi är. Strategi är ett av de begreppen som många människor tror sig kunna 
definiera, men har svårt att behålla den definitionen när begreppet utvecklas vidare. Begreppet 
förklaras ofta med att det handlar om planering eller handlingsplan för framtiden eller något 
liknande, men när människor ska reflektera och beskriva vilken strategi deras organisation har 
följt de senaste fem åren blir svaren inte lika tydliga och det blir svårt att hålla i den 
ursprungliga definitionen (Mintzberg, 1994). 

Det finns många olika definitioner och beskrivningar av vad strategi är för någonting. 
Whittington (2010) sammanfattar fyra olika perspektiv som har växt fram genom åren, det 
klassiska perspektivet, det evolutionistiska perspektivet, det processuella perspektivet och det 
systemteoretiska perspektivet (Figur 2-5).  
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Figur 2-5: Generella strategiska perspektiv (av Whittington 2010) 

De olika perspektiven visar hur bred definitionen av strategi är. Process axeln visar hur 
mycket av strategin som är en följd av genomtänkt planering eller av tillfälligheter. Den 
vertikala axeln visar om strategin är för att skapa vinstmaximerande resultat eller om den 
tillåter flera andra faktorer att påverka (Whittington, 2010).  

Det klassiska perspektivet beskrivs ofta som det rationella perspektivet där strategi bygger på 
mycket planering med vinstmaximerande som huvudsyfte. Tillräcklig information samlas in 
och analyseras exempelvis genom BI verktyg och de beslut som anses ge bästa möjliga 
resultat på längre sikt fattas. Med hjälp av verktygen skall världen bli så förutsägbar som 
möjligt genom ledningens utformade planering. Det är just en god planering som enligt det 
klassiska perspektivet anses vara fundamentet för att styra både yttre och inre miljön. 
Objektiva beslut och rationell analys anses sedan utgöra skillnaden mellan framgång och 
misslyckande. 

Det evolutionära perspektivet visar att framtiden och omgivningen inte är lika förutsägbar 
som klassikerna hävdar. Både marknader och omgivning är så pass dynamiska och fientliga 
med sin konkurrensinriktade natur att det inte går att rationellt planera långt in i framtiden 
enligt det klassiska perspektivet. Evolutionisterna håller dock med om att det krävs en 
vinstmaximerande strategi för att överleva men det kräver att organisationer beter sig mer som 
biologiska varelser som utvecklas hela tiden efter marknaden. De organisationer som inte 
förändras tillräckligt snabbt kommer att försvinna precis som de arter som inte anpassar sig i 
naturen. Det är då marknaden som egentligen fattar de avgörande besluten och inte cheferna, 
det enda de kan göra är att försöka anpassa sig och organisationen efter de krav som 
omgivningen ställer. 

Precis som evolutionisterna anser processualisterna att det inte är till någon nytta att planera 
långt in i framtiden. Däremot anser de att marknadens utslagningskraft inte är lika stark som 
evolutionisterna hävdar. Både organisationens och marknadens processer inte är tillräckligt 
perfekta för klassikernas rationella planering eller för evolutionisternas överlevnadsstrategi. 
Processualisterna menar att människor är så pass olika, med olika intressen, begränsad 
förståelse och att de agerar obetänktsam att de inte kan komma överens om eller 
implementera någon perfekt uträknad plan. När omständigheter förändras kommer 
planeringen ändå att glömmas. 

Processer
Planerade Gradvis uppträdande

Pluralistiska

Vinstmaximerande

Resultat

Evolutionistiskt

Processuellt

Klassiskt

Systemteoretiskt
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Enligt systemteoretiska perspektivet har strategernas sociala bakgrund en stor betydelse när 
det kommer till strategins mål och praxis. Att driva en vinstmaximeringsstrategi kan anses 
rationellt, men det kan också vara så att strategernas sociala bakgrund gör att de medvetet 
avviker ifrån den vinstmaximerade normen eftersom de har andra intressen och mål än enbart 
vinst. Det kan röra sig om att utöka sin makt inom organisationen eller professionell stolthet. 
Systemteoretikerna är inte lika pessimistiska som processualisterna vad gäller människors 
förmåga att utforma och genomföra rationella handlingsplaner. De menar att det sociala 
system som strategerna verkar i styr deras intressen. Sociala bakgrunden kan göra att deras 
mål och intressen inte följer den klassiska synen, att fokusera enbart på vinst. 

2.3.1 Strategi och strategiska beslut 

Den strategiska beslutprocessen har varit ett högaktuellt forskningsämne under en lång tid 
(Papadakis et al., 1998) och forskning inom management har visat att myten om den rationella 
chefen som sitter i en stol och planerar organisationens framtid inte stämmer särskilt bra med 
verkligheten (Mintzberg, 2011). Chefer som sitter på organisationens högsta nivå, så kallad 
strategisk nivå, utmanas av komplexa strategiska problem som kan ha stor betydelse för 
organisationens framtid (Johnson et al., 2008). Det som kan definiera ett strategiskt beslut är 
dess påverkan på organisationen (Cetin & Pekince, 2011). Tiden från att beslutet tas och tills 
utfallet av beslutet redovisas kan också ses som en viktig komponent eftersom utfallet av 
beslutet kanske inte kommer fram förr än efter ett år eller mer (Dean & Sharfman, 1996). 
Inom ramen av detta arbete anses därför ha den tidsramen för utfall, att respondenterna inte 
ser utfallet förrän minst ett år efter att beslutet har fattats. Effekten av ett strategiskt beslut har 
också visats sig ha en stark koppling till hur beslutsprocessen såg ut och olika 
beslutsprocesser kan leda till olika valmöjligheter (Cetin & Pekince, 2011; Dean & Sharfman, 
1996). För en organisation kan ett beslut anses strategiskt, men för en annan organisation 
anses samma beslut inte vara det (Eisenhardt, 1989). Strategiskt beslutfattande kräver inte 
bara att välja det alternativ som anses mest passande för tillfället, utan också att vara 
medveten om den begränsade omgivningen som beslutet tas i. Effekten av det strategiska 
beslutet kan sedan mätas utifrån hur mycket beslutet gynnar organisationen som helhet (Cetin 
& Pekince, 2011). Den strategiska beslutsprocessen varierar också mellan organisationer, 
även om de befinner sig i samma bransch, och inom själva organisationen beroende av 
situationer (Simon, 1979).  

Eisenhardt (1989) kom fram till i sin forskning att chefer som använde mycket information 
verkade ta snabbare beslut jämfört med chefer som endast tog till sig lite information. 
Informationen som utnyttjades var realtids eller nära realtidsinformation som fokuserade på 
både omgivningen som organisationen befann sig i och den interna verksamheten. Chefer som 
kollade igenom många alternativ tog snabba beslut medan chefer som hade färre alternativ att 
genomskåda tog långsammare beslut. Genom att ha många alternativ att välja mellan minskar 
risken för att känslomässigt bindas vid något alternativ som kan göra det lättare att ta beslut 
med negativa effekter. Det ger också möjligheten att välja ett annat alternativ om det visar sig 
att första alternativet inte är lämpligt längre. I en dynamisk miljö kommer och försvinner 
möjligheter fort, vilket gör att personer som inte kan ta snabba beslut kan ta ett felaktigt 
beslut. Snabba strategiska beslut har visat sig kunna bidra till bättre prestanda hos 
organisationer i en dynamisk omgivning (Eisenhardt, 1989). Vid svåra situationer, exempelvis 
vid kris eller katastrofer har beslutfattaren oftast få alternativ att välja mellan och de flesta av 
alternativen är dåliga så att valet blir alternativet som anses minst dåligt (Larsson, 2009). 
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2.4 Den rationella beslutsprocessen 

BA-litteraturen utgår från en rationell syn på beslutsprocessen men när rationellt beteende 
modelleras brukar det enligt Simon (1955) innehålla ett antal element. Det finns olika 
beteende alternativ som kan handla om möjliga val och beslut. De alternativ som överläggs är 
däremot begränsade eftersom det alltid finns andra alternativ som inte överläggs och på det 
sättet bidrar till att människan inte kan betraktas som en fullständig rationell beslutfattare. 
Möjliga resultat av beslut och val värderas, en så kallad ”pay-off” funktion. Information som 
visar att det önskade resultatet går att uppnå samlas, men den informationen kan också vara 
begränsad eftersom det kan finnas andra möjliga resultat. Information angående sannolikheten 
att det önskade resultatet kommer att infalla samlas också och då innebär den informationen 
mer detaljerad information eftersom den fokuserar på varje alternativ (Simon, 1955). 

Den rationella beslutsprocessen består av sju steg enligt Janis och Mann (1977) (Jones et al., 
1992). 

1. Undersöker ett antal mål utifrån olika värden satta av intressenter 
2. Hittar olika alternativ som kan utföras 
3. Systematiskt hämtar relevant information för att mäta de olika alternativen 
4. Värderar information på objektivt sätt 
5. Tar hänsyn till möjliga positiva och negativa effekter på de alternativ som 

ursprungligen ansågs inte vara acceptabla 
6. Värderar noga resurskrav och risker för både positiva och negativa konsekvenser utav 

de alternativ som anses föredras 
7. Utveckla i detalj en plan för implementering och kontroll utav de alternativen som är 

valda samt göra en plan för att möta identifierade risker. 

Jones et al. (1992) identifierar tre hinder för att ta rationella beslut. Det kan röra sig om att 
organisationen inte har de resurser som krävs, exempelvis finansiella, kunskap hos anställda 
eller möjligheten för att analysera rätt information. Att ha korrekt information är också en 
fundamental förutsättning för att kunna använda BA verktyg (Wixom & Watson, 2010), men 
kostnaderna för att anskaffa rätt information kan glömmas i diskussionen om rationella beslut 
(Elbanna, 2006). De som ska ta rationella beslut inom organisationen begränsas också av sina 
egna kognitiva förmågor som utgör hinder numer två. Tredje hindret är att beslutfattare inte 
vill ta beslut som kan irritera eller uppröra den politiska strukturen som finns inom 
organisationen och därmed undviker möjliga konsekvenser av det beslutet (Jones et al., 1992). 
Det kan möjligtvis leda till att en person har information från sitt BA verktyg, men inte vågar 
ta beslut på grund av rädsla för konsekvenserna, som hindrar då det rationella beslutfattande 
som BA skall stödja. Det skulle i sin tur kunna ha en betydlig påverkan på det strategiska 
beslutfattandet eftersom den typen av beslut brukar ha en större påverkan på organisationen. 
Politiska strukturen kan alltså hindra beslutsfattande, men kan också påverka själva 
beslutsprocessen. 

2.5 Rationella och politiska beslut 
Det finns två koncept som ofta förknippas vid forskning kring beslutprocesser. Rationellt 
beslutfattande och politiskt beslutfattande (Dean & Sharfman, 1996; Cetin & Pekince, 2011). 
Med rationellt beslutfattande menas att beslutfattaren samlar relevant information och litar på 
analysen av den informationen vid beslutfattandet. Rationellt beslutfattande involverar mer 
komplett information och kunskap om möjliga begränsningar i omgivningen, men om 
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beslutsprocessen skall resultera i effektiva beslut för organisationen måste den kännetecknas 
av följande (Dean & Sharfman, 1996): 

- Syftet skall vara att uppnå organisationens mål 
- Processen skall baseras på noggrann information som kopplar ihop olika alternativ 

med organisationens mål 
- Processen måste baseras på uppskattning och förståelse av de begränsningar som 

omgivningen kan ha. 

Människor i en organisation har olika intressen utifrån deras plats och arbetsuppgifter. De 
försöker påverka utfallet av beslut så att det passar bättre deras intresse genom att använda 
olika politiska verktyg. Politiska processer fokuserar mer på interna faktorer som makt och 
position och är därför mindre medvetna om omgivningens begränsningar. Politiska processer 
kan också leda till att beslut som egentligen skulle gynna organisationen som helhet om någon 
med mer makt stoppar beslutet utifrån sina egna intressen (Dean & Sharfman, 1996). 

Effektiva beslut måste baseras på organisationens mål och politiska beslutsprocesser kan 
handla mer om självintresse hos individer eller grupper (Pettigrew, 1973; Pfeffer, 1981 i 
(Dean & Sharfman, 1996)). Om intressen inte är i linje med organisationens mål kan 
framgångsrika politiska aktiviteter hos beslutfattare minska möjligheterna att besluten gynnar 
organisationen som helhet. Det finns också möjligheten att chefer som tar beslut utifrån egna 
intressen inte delar all information med resten av organisationen. Det kan leda till att beslut 
tas utifrån begränsad eller inkorrekt information som kan leda till oönskade resultat (Dean & 
Sharfman, 1996). 

Eftersom politiska beslutprocesser enligt Dean och Sharfman (1996) inte fokuserar på 
organisationens mål, bygger inte på noggrann och komplett information och fokuserar inte på 
begränsningar i omgivningen, är det möjligt att besluten inte blir lika effektiva för 
organisationen i helhet. I det fallet skulle ett BA verktyg vara betydligt begränsad som stöd 
till helheten och den övergripande strategin. Politiska beslutsprocesser visar att individens 
eller gruppens beteende och mål kan påverka utnyttjandet av BA eftersom noggrann och 
korrekt information möjligtvis inte alltid är önskevärd.   

2.6 Soptunnemodellen 

Det kan möjligtvis sägas att organisations beteendeteorier som beskriver organisationer mer 
som organiserat kaos eller anarki där beslut fattas utan tydliga mål (Cohen et al., 1972), är 
raka motsatsen till den strukturella beskrivningen ofta förknippad med rationellt 
beslutfattande som beskrivs i BA-litteraturen. Organisationerna beskrivs som en form av 
organiserat kaos som har sin påverkan på beslutfattande. Tre karaktärsdrag hittas i flesta 
organisationer, i olika grader och vid olika tidspunkter (Cohen et al., 1972): 

- Inom verksamheten finns många olika, otydliga och inkonsekventa preferenser som 
gör att organisationer kan beskrivas som en samling av många idéer i stället för 
sammanhållen struktur. Organisationen hittar sina preferenser genom att göra saker i 
stället för att göra saker enligt sina preferenser. 

- Processerna inom organisationen är otydliga och svåra att förstå för de som arbetar 
inom organisationen. Organisatoriskt lärande sker genom ”trial-and-error” procedurer, 
man lär sig utav tidigare misstag.  
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- Tredje karaktärsdraget är anställdas delaktighet. Organisationens gränser blir otydliga 
eftersom anställda lägger ner olika mycket tid och insats i olika domäner. Anställdas 
insatser kan variera betydligt från dag till dag. 

Beslutsfattande i organisationer som beskrivs som organiserat kaos kännetecknas av att beslut 
kan fattas utan tydliga och gemensamma mål. Det kan leda till att anställda får en förståelse 
för vad de håller på med, när de gör det (Cohen et al., 1972). Utifrån det perspektivet menar 
Choen et al. (1972) att en organisation är en samling av olika beslut som letar efter problem. I 
ett försök till att förstå denna komplexa miljö föreslår Cohen et al. (1972) att varje möjlighet 
till beslut kan ses som en soptunna.  I den tunnan slängs in mängder av problem och lösningar 
samtidigt som de kommer fram. Blandningen av sopor i en soptunna beror på hur många 
soptunnor som finns, vad det är för beteckning på de, vad det är för sopor som samlas och hur 
fort sopor samlas och slängs (Cohen et al., 1972). 

Enligt Cohen et al. (1972) visar soptunnemodellen mer realistiskt hur beslutsprocessen går till 
jämfört med beskrivningar av en mer rationell beslutsprocess. Beslut ses som ett resultat av 
tolkningar av individuella flöden inom organisationen. Cohen et al. (1972) tar upp fyra flöden 
som exempel: 

- Problem. Människor både inom och utanför organisationen bekymrar sig över olika 
problem som kan bero på väldigt olika saker, exempelvis frustration över arbete, 
karriär, livsstil, pengar, ideologi eller kriser som media lyfter fram. Alla dessa problem 
kräver uppmärksamhet. 

- Lösningar. Lösning är en produkt skapad av någon. En dator är inte bara en lösning 
som upptäcks när personalavdelningen har problem utan ett svar som söker en fråga. 
Trots utsagan om att svaret inte kan finnas förrän frågan har blivit välformulerad, då är 
det ofta så inom organisationer att du inte vet frågan när ett problem ska lösas förrän 
du har hittat svaret. 

- Deltagare. Deltagare kommer och går och varje ingång är en utgång någon 
annanstans. Olika ”ingångar” beror lika mycket på attributen av de val som är kvar 
som attributen på de nya valen. Variationen i deltagande beror på andra uppgifter som 
kräver tid utav deltagaren. 

- Beslutsmöjligheter. Är det fenomen när en organisation förväntas producera ett 
beteende som kallas beslut. Möjligheterna för det beteendet kommer ofta fram och 
organisationer har ett sätt att hitta tillfälle för detta beteende. Det kan röra sig om att 
skriva på kontrakt, anställa människor, inköp eller dela ut ansvar. 

Dessa olika flöden är inte helt oberoende av varandra men enligt Cohen et al. (1972) kan de 
ses som individuella flöden inom organisationen. Frågan är då, hur BA kan stödja dessa 
individuella flöden och hjälpa till med bättre beslutsfattande för organisationens helhet. 

2.7 BA och beslutprocesser 

Beskrivningen av beslutfattande utifrån soptunnemodellen kan ses som den raka motsatsen till 
den rationella beslutsprocessen som BA verkar bygga på och som beskrivs av Janis och Mann 
(1977) i (Jones et al., 1992) där intressenter undersöker ett antal definierade mål, hittar olika 
alternativ, systematiskt hämtar relevant information för att mäta alternativ, värderar 
information, tar hänsyn till olika effekter på alternativen och utvecklar i detalj 
implementeringen. Människor som organismer verkar också ha svårt med att vara rationella 
även om de tror de är det. Simon (1955) har påpekat detta och säger att när människan har 
hittat en lösning som anses vara tillräckligt bra finns det stor möjlighet att han/hon inte letar 
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efter andra alternativ. Det kan finnas mycket fler och bättre alternativ som vi inte söker för att 
vi inte vet att de finns. För att vara en fullt rationell beslutfattare behöver människan veta alla 
möjliga resultat utifrån all möjlig information för att fatta det absolut bästa beslutet (Simon, 
1955). 

BA som beslutsverktyg har som syfte att försöka få fram mer rationella beslut utifrån 
information som värderas i systemet. Möjligtvis kan det vara en enklare process för B2C 
organisationer som exempelvis kan följa sina kunder noga antingen genom att analysera 
beteende på sina webbsidor eller genom specifika kundkort. Den information som samlas in 
kan vara underlag för mer rationella beslut utifrån statistik, men som Simon (1955) påpekar, 
det kan alltid finnas information som företagen inte får tag i. Ett exempel kan vara att kunder 
med kundkort från Ica kanske handlar bara specifika varor på Ica och andra varor på Coop, 
vilket gör att Ica inte har kundens hela varukorg i sina databaser. B2B organisationer verkar 
ha svårare med att få in lika bred informationsbas som B2C företag som kan bidra till att inom 
vissa genrer kan det bli svårare att utnyttja BA som ett beslutstöd.  

2.8 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Idag finns det knappast någon organisation som inte har någon typ av informationssystem för 
att stödja verksamheten. För många har informationssystemen blivit organisationernas 
"livsblod" på något sätt (Gudfinnsson, 2011). Trots det faktum visar det sig att teorier 
angående beslut och beslutsprocesser skiljer sig betydligt när teorier utifrån BA och 
organisationsteorier skådas. Det verkar vara en klar skillnad i utgångspunkt i teorierna. BA 
litteraturen utgår ifrån den möjliga påverkan ett system kan ha på organisationen, givet att 
människan som ska använda systemet beter sig rationellt och följer systemets principer och 
processer. Människan/användaren ska ta rationella beslut byggda på det underlag som 
systemet ger. När den rationella beslutsprocessen analyseras verkar den beskrivningen 
stämma överens med den typen av beslutsprocess som BA bygger på. Olika mätvärden 
kommer in som input i systemet som värderas objektivt och skall leverera de bästa 
alternativen utifrån given data. 

Många organisationsteorier verkar mer utgå ifrån det mänskliga perspektivet och 
problematiserar beslutfattande på ett annat sätt. Det finns några olika sätt att skåda 
beslutfattande, strategi och den strategiska beslutprocessen, något som BA litteraturen inte 
verkar ta hänsyn till i någon större omfattning. Olika beteendeteorier beskriver organisationer 
som kaotiska, och beslutfattande som organiserat kaos. Människan beskrivs som irrationell 
och med otydliga mål och är kanske utifrån det BA systemens värsta kandidat som användare. 
Ett av målen med BA är just att minimera kaotiskt beslutfattande genom att tydliggöra 
beslutprocesser utifrån ett systemstöd. Frågan är om organisationer idag är så pass rationella 
och tydliga i sina processer att de verkligen får det utfall som BA verktygen lovar. 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Det finns många olika vägar att samla in primärdata för empiriskt material som exempelvis 
genom kvantitativ metod i form av enkäter eller kvalitativa metoder som observationer och 
intervjuer, och ingen metod kan egentligen anses vara fel (Dahmström, 2000). Eftersom 
litteraturen kring hur B2B organisationer utnyttjar informationssystem som beslutstöd är 
begränsad ansågs exempelvis enkätundersökning ge mindre flexibilitet angående följdfrågor 
och möjligheten till djupare granskning inom området. Resultatet blev därför att göra en 
fallstudie i en organisation som kategoriseras som en B2B organisation.  

Metod för datainsamling i form av kvalitativa intervjuer blev valt, en metod som fokuserar på 
åsikterna på den som intervjuas i stället för intervjuarens (Bryman, 2009). En 
semistrukturerad intervju blev också vald eftersom den metoden bjuder på möjligheter till 
följdfrågor olikt den strukturerade intervjun (Williamson, 2002). Respondenterna får då också 
möjligheten att uttrycka sig med egna ord som förhoppningsvis bidrar till bredare och djupare 
empiriskt material. Arnott och Pervan (2008) har visat med sin litteraturstudie att det behövs 
fler fallstudier för att få fler praktiska exempel på hur beslutstödssystem utnyttjas i praktiken. 
Litteraturen kring hur B2B utnyttjar information och analytics i sin beslutprocess är begränsad 
så att valet av att använda sig utav kvalitativa semistrukturerade intervjuer och göra en 
fallstudie blev ett relativt självklart val. 

3.2 Urval 

För att kunna svara på arbetets problemformulering behövde organisationen som deltog i 
fallstudien att uppfylla två kriterier och respondenterna en: 

- Kategoriseras som B2B organisation 
- Ha en BI infrastruktur för att kunna utnyttja business analytics 
- Respondenterna skall arbeta på strategisk nivå 

Denna rapport är en del utav ett större projekt (Taking Advantage of Business Intelligence in 
B2B Environment, 2012) som analyserar hur informationssystem utnyttjas på taktisk och 
strategisk nivå i ett B2B företag (här efter kallad P1). En samarbetspartner hade därför redan 
hittats i det andra projektet (P1) som kunde utnyttjas i detta projekt. Syfte med denna rapport 
presenterades i slutet av ett möte som handlade om det andra projektet där det argumenterades 
för att genom att göra två rapporter, en som fokuserar mer på strategiska beslutprocessen och 
till vilken nivå BA utnyttjas vid strategiska beslut, och den andra (P1) som fokuserar mer på 
hur informationssystem utnyttjas både på taktisk och strategisk nivå i både rutinmässiga och 
större beslut skulle kunna ge en bättre helhetsbild av verksamheten. Att få in hela bredden i en 
rapport ansågs för stort för ett arbete, och därför bestämdes det att två rapporter skulle göras i 
ett försök att få bättre helhetsperspektiv.  

3.3 Konstruktion av frågor 

Frågorna i P1 styrdes utav förbestämda områden som skulle diskuteras på intervjuerna: 

- Data-driven decisions vs. Intuitive and gut-feeling 
- Different types of decisions on different levels 
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- What kind of decision support does BI provide on different levels 
- Comparison of B2B and B2C 
- Future needs and further support – prognosis and simulations 

För att utnyttja tiden och slippa problematiken med att boka två intervjuer med samma 
personer bestämdes det för att be de som skulle intervjuas att tänka på tre strategiska beslut 
som de skulle kunna använda som exempel när de beskriver beslutsprocessen. Genom att 
tänka på beslut som redan har tagits eller genomförts ansågs det vara en större möjlighet att 
beslutsprocessen skulle beskrivas mer som den var. Det skulle förhoppningsvis minska 
möjligheterna att respondenterna skulle beskriva en önskevärd beslutsprocess, hur de vill att 
den skall se ut, i stället för hur den såg ut.  

Beskrivningarna av dessa beslut skapade det empiriska materialet för denna rapport, medan 
följdfrågor och mer detaljerade frågor kring informationssystemens stöd stod för det 
empiriska materialet i P1.  

3.4 Intervjuerna 
Alla intervjuer gjordes på respondenternas kontor som enligt Bryman (2009) både hjälper till 
att skapa en mer lugn omgivning eftersom respondenterna känner sig trygga i sin miljö och 
ökar chansen på att respondenter ställer upp bland annat för att de inte behöver resa för 
intervjun (Bryman, 2009). Alla intervjuer började med en kort presentation av båda 
rapporternas syfte och att intervjun skulle spelas in med deras samtycke. Vidare informerades 
respondenterna att intervjun skulle transkriberas och att de skulle få läsa transkriberingen 
innan materialet används i rapporterna. Skulle det förekomma missförstånd eller fel i 
transkriberingen då hade respondenterna en vecka på sig att skicka mejl med rättelser. 

Totalt blev det nio intervjuer för båda rapporterna. Den längsta på 90 minuter och 7819 ord 
och den kortaste på 40 minuter och 4100 ord. Det gav ett medelvärde på 63 minuter och 6116 
ord. Utav dessa nio intervjuer var det fyra som hade mer fokus på strategiska beslut och den 
strategiska beslutsprocessen som används som underlag i denna rapport. 

3.5 Respondenter 

För att svara på rapportens övergripande problemfråga och syfte var det viktigt att intervjua 
personer som har strategiska roller inom organisationen och arbetar med strategiska beslut. 
Respondenterna hade följande fyra roller, och de beskrivs i mer detalj i kapitel fyra. 

- Organisationens VD (respondent 1) 
- Delägare (respondent 2) 
- Strategiskt inköp (respondent 3) 
- Miljö och kvalitet (respondent 4) 

Alla respondenterna arbetar med strategiska frågor på ett eller annat sätt. Det varierar mycket 
och vissa frågor kan möjligtvis ligga på gränsen till att vara en strategisk eller en operativ 
fråga. För att få en klar bild av hur de beskriver beslutsprocessen, de strategiska frågorna och 
huruvida BA används i den processen beskrivs varje roll för sig i kapitel fyra eftersom de 
ibland arbetar med olika frågor. Det görs för att skapa bredd och djupare förståelse för varje 
roll som förhoppningsvis ger en bra bild av rollerna och de strategiska frågor som ingår i 
dessa roller. 
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3.6 Trovärdighet 

Som framkommit ovan blev det totalt 9 intervjuer med en medeltid på ungefär 60 minuter. 
Detta antal intervjuer och den tid som intervjuerna tog bidrar till att det har skapats en relativt 
bra kännedom av organisationen även om enbart fyra intervjuer används i detta arbete. Det 
kan tilläggas också att jag har gjort ett arbete (B-uppsats) tidigare på detta företag (Ekonomisk 
påverkan av EDI investering, 2009) som också bidrar till den förståelsen och kännedom som 
jag har av organisationen. Bryman (2009) ger exempel på fyra olika aspekter för att mäta 
trovärdighet. Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2009). I 
och med att jag nu har gjort tre arbeten på företaget kan arbetet anses vara tillförlitligt, men 
det kan också ses som en nackdel att mina tidigare arbeten har omedveten påverkan på min 
syn på företaget. Eftersom forskning kring hur B2B organisationer använder BA som 
beslutstöd är begränsade kan resultaten tillämpas för att få bättre förståelse för andra typer 
utav B2B företag men om undersökningen skulle ge samma resultat vid en annan tidspunkt är 
svårt att säga eftersom företag brukar mogna med tiden. Begränsad forskning inom området 
bidrar också till mindre möjlighet att forskarens egna värderingar har en påverkan på 
forskningen även om det är omöjligt att fria sig helt från den möjligheten. Den kan nog vara 
omedveten. 
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4 Empiri 

Kapitlet öppnar med att presentera organisationen och respondenterna utifrån deras roller. 
Beskrivning av de strategiska beslut som beskrevs utav respondenterna har kategoriserats i 6 
huvudgrupper för att sammanställa de olika respondenternas perspektiv på specifika beslut. 

4.1 Beskrivning av organisationen 

Organisationen är ett familjeföretag som startades år 1955 och har ungefär 450 anställda. 
Huvudkontoret finns i Skövde och produktionen sker på fem olika platser. Två 
produktionsfaciliteter i Sverige, en i Brasilien, en i USA och en i Kina. Största delen av 
produktionen sker dock i Sverige och artiklar säljs till något av 16 säljbolag som 
organisationen äger runt om i världen. Dessa säljbolag finns exempelvis i Singapore, Japan, 
USA, Australien, Italien, Indien, Frankrike, England och Brasilien men all försäljning sker i 
Euron. Säljbolagen säljer produkterna sedan vidare till sina kunder på den lokala marknaden. 
Organisationen utvecklar egna produkter både utifrån eget initiativ, och i samarbete med sina 
kunder för att möta framtida behov. IT infrastrukturen innehåller ett DW som en central 
lagringsplats av information som utnyttjas för bland annat att generera rapporter. 

4.2 Presentation av respondenterna och deras roller 

Respondent 1 är företagets VD och har arbetat inom organisationen i 25 år och är tredje 
generation i ägarfamiljen. Första ansvaret var att införa PC datorer i företaget och sedan 
ansvarade VD:n för införandet av Movex (M3), organisationens affärssystem. Från 1998 har 
VD:n gått mer över till sälj- och marknadsrelaterade uppgifter och tog över som VD för 
organisationen i maj 2011. Enligt VD:n är cheferna i organisationen i allmänhet ganska 
operativa i sina roller, men VD:n försöker i möjligaste mån att vara tillgänglig för 
medarbetarna. Huvuduppgifterna är många och varierande. Det finns många övergripande mål 
och VD:n försöker gå mot målstyrning så gott det går. I och med att VD:n sitter på 
huvudkontoret innebär det att mycket av produktutvecklingen styrs ifrån huvudkontoret. 
Produktutveckling är just en av företagets styrkor, ”det är ett utav våra adelsmärken att vi 
hela tiden ligger i framkant med produktutvecklingen” förklarar företagets VD. Central 
marknadsföring är också en utmaning, VD:n försöker stötta och coacha sina medarbetare så 
gott som möjligt och tycker att det är viktigt som VD att finnas tillgänglig och att kunna 
fungera som bollplank för andra medarbetare. 

Respondent 2 är en delägare i organisationen och håller titeln direktör. Som delägare har 
respondenten i stort sätt ansvar för hela verksamheten och personal. Det handlar mycket om 
att ha ett bra team och att skapa en trygghet för personalen. I sin roll ansvarar delägaren också 
för organisationens inre miljö, exempelvis angående kontorsinvesteringar, och 
organisationens lokalutveckling vad gäller till exempel nybyggnader och ombyggnader. 
Delägaren sitter inte i någon linjefunktion men är en centralpunkt för alla fakturor som 
kommer in och skall betalas ”jag sätter en signatur på så att inte någon går och köper in en 
segelbåt eller bygger till sin villa eller någonting” säger delägaren med en skämtsam ton. 

Respondent 3 är inköpschef för organisationen och ansvarar för allt direkt material som köps 
in hos företaget. Det kan vara allt ifrån färdiga produkter, komponenter, råmaterial eller 
legotjänster. Inköpschefen är ansvarig för en avdelning med totalt 5 personer, som arbetar 
strategiskt med långsiktiga inköpsfrågor. Dessa frågor kan handla om hur de skall köpa, från 
vilka leverantörer och på vilka marknader. Avdelningen ansvarar också för alla köpprocesser 
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inom bolaget men sedan finns det andra personer, åtta materialplanerare, som arbetar 
operativt med inköpen, lägger order och leveransbevakar men alla affärer och förhandlingar 
ansvarar inköpsavdelningen för. Inköpschefen ansvarar också för att bygga upp en visionär 
mall för företaget som handlar om att försöka titta många år fram i tiden för att försöka se hur 
inköpsverksamheten kan utvecklas inom koncernen. 

Respondent 4 ansvarar för kvalitet och miljöfrågor inom organisationen. Angående miljö 
handlar det om yttre miljö, det som påverkar organisationen utanför organisationens väggar. 
Det finns olika kvalitets och miljöledningssystem i form av specificerande dokument över vad 
som skall göras och inte göras för att upprätthålla en viss kvalitetsnivå på organisationens 
produkter. Det handlar om standarder som exempelvis ISO 14001 som handlar om yttre miljö. 
Standarderna beskriver vad som skall jobbas med, men organisationen får själv bestämma hur 
det skall göras och vem som är ansvarig. Typiska aktiviteter handlar mycket om 
avvikelsehantering för både kvalitet och miljö. Om en produkt eller komponent skall se ut på 
ett visst sätt eller fungera på ett specifikt sätt och den inte gör det, då blir det en avvikelse. 
Samma gäller för miljö exempelvis om farligt avfall inte läggs på rätt ställe eller behandlas 
rätt enligt specifikation. Kundreklamationer är också en också en del av respondents 4 ansvar 
och där finns det ett specifikt informationssystem som alla kundreklamationer registreras i.  

4.3 Strategiska beslut och beslutsprocesser 

Inom varje organisation finns det mängd olika beslut som tas dagligen inom organisationen. 
De beslut som beskrevs i intervjuerna är beslut som respondenterna har gett som exempel på 
strategiska beslut som de antingen arbetar med idag, eller har arbetat med. Alla besluten som 
beskrevs hade två avgränsningar. Första avgränsningen var att respondenterna själva såg de 
som strategiska beslut. De strategiska beslut som togs fram som exempel skulle också vara 
utav den arten att respondenterna inte såg utfallet av beslutet förrän minst ett år efter att 
beslutet hade fattats för att följa definitionen av strategiska beslut som gavs i kapitel 2.3.  

4.3.1 Produktgrupper och kundsegment 

Just nu är företaget inne i en strategisk process där de tittar på kombinationen produktfamiljer 
och kundsegment. Målet är att få fram prognoser eller försäljningsscenario för att hitta de 
marknader som har stark tillväxt, och de som bedöms kunna ha en stark tillväxt i framtiden. 
De försöker hitta rätt produkter ur dagens sortiment för olika kundsegment och att analysera 
fram vad som krävs inom produktutveckling för att möta framtida behov. Initiativet för 
strategiprocessen kom ifrån huvudkontoret som också skaffade externa rapporter om de olika 
marknaderna som säljbolagen befinner sig på. Processen har varit så att huvudkontoret 
skickade rapporter till säljbolagen som de har haft som utgångsläge när de har bedömt sin 
marknad. På huvudkontoret har produktcheferna också analyserat sitt sortiment och hur de vill 
utveckla det. När analysen kom ifrån säljbolagen försökte företaget väva in de olika 
perspektiven till en stor totalplan. Excel är analysverktyget i detta beslut där 
försäljningsinformation inom olika produktgrupper samlades från olika bolag som sedan 
sammanställdes och användes som underlag för budgeteringen. Strategiarbetet var också 
kopplat till framtida resurs- och kompetensbehov. Det kan finnas standarder i framtiden som 
de inte känner till idag, men att det är möjligtvis någonting som kräver ökad kompetens i 
framtiden. 

För att bland annat möta framtidens kompetensbehov och för att utveckla organisationens 
produktutbud togs det strategiska beslutet att göra en stor satsning på att öka kompetens bland 
organisationens produktutvecklare. Det gjordes genom rekrytering utav nya produktutvecklare 
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och efter ett tag började de se resultat. Olikt en investering i en maskin där effektiviteten kan 
mätas omedelbart, blir det svårare att se utfallet utav nyrekrytering eftersom det tar tid för de 
anställda att anpassa sig och sätta sin prägel på organisationen. ”Det bär ju inte frukt 
omedelbart men däremot har vi sett det nu när vi har lyft upp den nivån att nu har det blivit 
betydligt bättre output vad gäller nya produkter” beskriver organisationens VD. Resultatet av 
denna satsning har gjort att organisationen idag anses vara en av få aktörer på marknaden som 
hela tiden kommer med nya produkter. 

För ett antal år sedan togs ett strategiskt beslut om att etablera sig och bli en betydande aktör 
inom ett nytt produktsegment. Det beslutet innebar att det gjordes resultatberäkningar på olika 
scenarion och en fem års plan gjordes som företaget fortfarande följer idag. Processen såg ut 
så att det gjordes ett fältarbete av organisationens produktchefer, bolagschefer och 
divisionschefer. Olika konsekvensanalyser gjordes, exempelvis vilka effekter denna satsning 
skulle ha i produktionen, vilka resurser krävs och vilka investeringar som måste göras. För att 
göra olika beräkningar utnyttjades organisationens affärssystem för att få fram 
grundinformation, men alla beräkningar gjordes i Excel.  

När planen var klar, krävdes det ett ägare- och styrelsebeslut för att planen skulle kunna 
genomföras. Sedan dess följs planen upp exempelvis genom att kolla om lönsamheten är 
enligt plan angående tillväxt inom produktsegmentet. Genom att ha bra koll på utfallet hade 
organisationen möjligheten att göra förändringar om någonting inte följde planen. 
Informationsinhämtningen i beslutsprocessen var väldigt omfattande och kom från många håll 
eftersom organisationen inte hade så mycket säljhistorik inom produktsortimentet. Intranätet 
hade en roll i informationsinsamlingen, men också andra kanaler så som mässor och 
prognoser från marknadsinstitut. Dialog med bolagschefer och försäljare var också viktig i 
informationsinhämtningen som sedan sammanställdes och bedömdes i beslutsprocessen och 
där drog organisationen en fördel av att vara geologiskt spridda så att det fanns en bred bas att 
hämta information ifrån. Satsningen inom produktsegmentet har enligt respondenterna 
resulterat i en ordentlig ökning i omsättningen inom området.  

4.3.2 Maskininvesteringar 

Ett exempel på ett strategiskt beslut som beskrivs av delägaren är maskininvestering. 
Beslutsprocessen börjar med att ett behov kommer fram hos produktionen att det behövs 
effektivare maskiner. Organisationen tillverkar ett antal artiklar så effektivitet är viktig för 
företaget. Antal färdiga produkter anses ligga runt 10 000 i lager och varje färdig produkt 
består av många komponenter. Att tillverka produkterna på så effektivt sätt som möjligt är 
därför viktigt för organisationen. Produktlinjecheferna sammanställer ett beslutsunderlag som 
presenteras för ledningsgruppen och organisationens styrelsegrupp. En lönsamhetsberäkning 
görs på det som skall produceras i den nya maskinen och förslaget läggs sedan fram till 
ägargruppen där ekonomiska aspekter analyseras, bland annat angående pay-off tiden. I 
beslutsprocessen angående investeringar kan det också hända att ett förslag skickas tillbaka 
för att få ytterligare information men oftast har vederbörande gjort utredningen bra. Utbudet 
av maskiner på marknaden gör det dock svårt att välja snabbt. Många maskintyper måste 
analyseras för att väga olika aspekter emot varandra.  

4.3.3 Nybyggnad 

Ett aktuellt strategiskt beslut för organisationen handlar om nybyggnad för verksamheten. 
Idag är de trångbodda, det finns inte utrymme för kontor längre eller maskiner. Den 
beslutsprocessen initieras på ett annat sätt jämfört med exempelvis maskininvesteringen där 
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det finns möjlighet att göra lönsamhetskalkyler. Beslut angående nybyggnad mognar fram på 
något sätt genom att avdelningar inte får plats för sina anställda. Då kan det hända att 
anställda inom samma avdelning måste gå tiotals meter för att träffa sina kollegor. Det som 
detta beslut också innebär är att en avdelning som nu sitter på huvudkontoret kommer att 
flyttas ut till den nya byggnaden. Det betyder att de blir mer självständiga på ett visst sätt. 
Delägaren tycker det är viktigt att få ett bra flöde på avdelningarna och menar att sådant 
beslut bygger på att ha en känsla för sin verksamhet: ”Så då gäller det att ha lite feeling med 
vad som förekommer i verksamheten och det är man väldigt delaktig i när man är här varje 
dag och arbetar, då ser man liksom hur det växer fram”. 

4.3.4 Etablering på ny marknad 

Att etablera sig på en ny marknad kan innehålla många olika strategiska beslut under en lång 
process. Respondenterna beskrev olika perspektiv på etablering utifrån sin position och de 
olika möjligheter och utmaningar som etablering på en ny marknad kan innehålla. 

Organisationen försöker ha egna säljbolag på varje marknad som de arbetar i och det är ett 
stort strategiskt beslut att bestämma sig för att starta ett nytt bolag på en marknad. 
Organisationen söker aktivt nya marknader i och med att de alltid har nya produkter och 
applikationsområden. Initiativet kommer ofta ifrån personalen som ansvarar för den 
marknaden genom samtal med befintliga kunder. Just nu befinner sig organisationen mitt i en 
strategisk process angående hur företaget skall vidare etablera sig på den kinesiska 
marknaden. Målet är att inte bara sälja varor i Kina, utan börja producera också i Kina för den 
kinesiska marknaden. Det finns många aspekter till det beslutet som kräver att organisationen 
har många jurister involverade i processen för att reda ut lagar och ordningar. Även andra 
aspekter måste tas hänsyn till, exempelvis angående mänskliga faktorn och kulturella 
skillnader. Anställda måste utbildas i Sverige och sedan måste svenska medarbetare lära sig 
hur en kinesisk medarbetare skall hanteras. Även om Kina anses vara ett lågkostnadsland så 
har lönekostnader ökat betydligt i landet. Delägaren beskriver lönesituationen på följande sätt: 
”Deras standard växer ju hela tiden och de jagar ju bara högre och högre lön och de byter 
lätt arbete hela tiden. Det där har vi också lärt oss att man inte får ha för låga löner och tro 
att det är billigt, då håller man bara på och byter personal och det är ganska dyrbart också”.  

Beslutet om att starta en produktion i Kina handlar inte om att tillverka billigt någonstans för 
att sedan sälja någon annanstans, utan det handlar om att vara nära sin marknad. Det betyder 
exempelvis att hela inköpsverksamheten i Kina måste utvecklas också för att kunna anskaffa 
material för tillverkningen. Organisationen har stort fokus på kvalitet som gör att det anses 
viktigt att hitta bra leverantörer av råmaterial. Kvaliteten på produkter som produceras i Kina 
måste hålla Europeiska mått så att kunden inte känner någon skillnad om han får produkter 
som tillverkas i kina eller Europa. Etableringen kräver att organisationen måste bygga upp en 
infrastruktur för att klara av att leverera produkter i rätt kvalitet vid rätt tidspunkt. 

Inför beslutet att starta en produktion i Kina då gjordes olika prognoser exempelvis angående 
volymutveckling, där en trolig prognos sattes upp i Excel. Först gjordes prognos angående hur 
stora volymer skulle produceras i när produktionen startade, sedan vad de tror om två år och 
till sist en fem års plan. Enligt inköpschefen gjordes tre olika scenarion, "worst case", 
idealläge och sedan någon form av mittenläge. Informationen som beslutsprocessen bygger på 
kommer ifrån företagets säljbolag som analyserar utvecklingen på sin marknad. Det kan röra 
sig om olika segment som exempelvis jordbruksindustrin, vindkraft, entreprenadmaskiner, 
gruvjobb, skeppsbyggnad eller offshore. Informationen som säljbolagen samlar kan komma 
från många olika håll, exempelvis exportråd, handelskammare eller ifrån konsulter som 



Strategisk beslutsprocess och business analytics 

sida | 26  
 

arbetar med marknadsanalyser. Muntlig information är också viktig, chefer i organisationen 
kan träffa exempelvis kunder på mässor som berättar om att de skall investera kraftigt i Kina.  

I beslutsprocessen behövs det göras en lönsamhetskalkyl och då hämtas informationen ifrån 
företagets affärssystem. Dagen tillverkningskostnad plockas fram och utvecklas utifrån olika 
kostnader i Kina. Först och främst kan det handla om att räkna om lönekostnaderna. Både 
direkta och indirekta kostnader beräknas inklusive prognostiserad försäljningsutveckling. Den 
totala lönsamhetsanalysen blir då ett beslutsunderlag i beslutsprocessen. Det behövs också ta 
hänsyn till att investering i maskiner inte är billigare i Kina, utan har i princip samma kostnad 
som om maskinen skulle köpas för att installeras i Skövde. Den enda skillnaden angående 
produktionskostnader idag ligger i lönekostnaderna. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till 
är kinesiska staten, då det är inte är säkert att du äger maskinerna även om du investerar i 
dem. Organisationen kan exempelvis inte flytta maskiner från Kina till Europa. 

4.3.5 Leverantörsbyte 

En strategisk fråga kan handla om att organisationen kommer till den slutsatsen att det behövs 
flytta volymer till mer konkurrenskraftiga leverantörer. Det kan komma fram ett behov av 
varor på en annan marknad än den som organisationen befinner sig på för tillfället. För att 
komma fram till det att byta leverantör kräver enligt inköpschefen någon form av 
marknadskunskap. Det handlar om vart försäljningsbolagen vill ta vägen, hur de ser på sin 
framtid och inom vilka marknader de kommer att utveckla sig och växa. Då kan det handla 
om nya marknader, nya produkter eller nya kundkategorier. Informationen som kommer in 
vid detta skede i processen kommer inte ifrån något informationssystem utan är det ett behov 
som växer fram hos säljbolagen när de diskuterar med sina kunder. 

4.3.6 Strategier angående kvalitetssäkringar och kundreklamationer 

De steg som tas idag angående kvalitetssäkring visar sig inte förrän långt senare i statistiken. 
Exempelvis kan ett strategiskt beslut om att försöka vara bättre på riskbedömningar tidigt i 
produktutvecklingen inte komma fram i kundreklamationsstatistik direkt utan det ligger rätt 
långt fram i tiden. Det gör att det kan vara svårt att se effekterna av sådana aktiviteter. Det är 
också problematiskt att räkna hem sådana åtgärder. Lönsamhetsberäkningar i sådana åtgärder 
är alltså svårare att ta fram jämfört med lönsamhetsberäkningar i produktion. Miljö- och 
kvalitetschefen beskriver problematiken på följande sätt: ”det går i produktionen och ta bort 
en störning eller minska, korta tiden för produktion och så vidare det blir liksom att räkna 
hem, men att räkna hem en utökad riskbedömning i produktutvecklingens tidiga skede, det är 
inte helt lätt att göra kalkyl på det utan man får ha någon mån av grundfilosofi, någon 
grundövertygelse att det här är rätt att satsa pengarna här istället, det kostar mindre och 
sätta pengarna nu än att försöka göra det sen och rätta till när det blir fel”. Statistiken för 
kundreklamationer nås fram genom att exportera data ifrån ett system som heter DDM till 
Excel. Informationen sammanställs en gång per månad och kräver en hel dag i arbete utav en 
anställd varje gång. 

Processen kring kundreklamationer är resurskrävande och tar mycket tid. Kundreklamationer 
skickas in via mejl och produkten skickas med posten från alla 16 säljbolagen världen runt. 
Produkterna tas emot för registrering och undersökning och sedan görs en rapport när felet har 
hittats med instruktioner om vad säljbolagen skall göra. Rapporten skickas sedan till 
säljbolagen. Hela processen är kostnadssam och tidskrävande. Fler och fler kunder ställer 
högre och högre krav på sina produkter så att kvalitetskraven kommer att förändras över tid. 
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Då är det viktigt att förbereda sig och det kräver ett strategiskt beslut om att börja jobba med 
de bitarna så att företaget inte ligger efter när de verkliga hårdare kundkraven kommer.  
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5 Analys 

I analyskapitlet sammanställs de olika strategiska besluten som beskrivs utav respondenterna i 
kapitel 4 och den roll som BA har i dessa beslut. Beslutsprocesserna analyseras utifrån de fyra 
strategiska perspektiven som presenterades i kapitel 2.3 för att försöka få en förståelse för 
strategiska beslutsprocessena i de olika kategorierna som togs fram i empirin. För att få en 
bild utav vilken roll BA spelar i beslutet, positioneras varje beslutsprocess i Laursen och 
Thorslunds olika scenarion som beskriver kopplingen mellan strategi och BA (se figur 2-3). 

5.1 Strategiska beslutsprocesserna utifrån olika perspektiv 
Initiativet för att analysera kombinationen av produktfamiljer och kundsegment är 
förmodligen en reaktion från huvudkontoret för att anpassa sitt produktutbud efter marknaden 
och bemöta ”externa” krav. Det kan handla om en anpassning för att möta den oförutsägbara 
omgivningen på olika marknader. Organisationen verkar på många områden genom sina 
säljbolag och en anpassning på varje marknad är förmodligen en viktig överlevnadsstrategi. 
Det visar vikten av att konstant utveckla organisationen, att organisationen behöver likna en 
biologisk varelse som utvecklas hela tiden efter marknaden (Whittington, 2010). Betydelsen 
om att investera i en maskin kan nog variera mycket vad gäller organisationers överlevnad 
utan mer för att bemöta ”interna” krav. I detta fall är det svårt att bedöma om investeringen 
såg som en överlevnadsfråga men det får ändå ses som osannolikt i och med att 
organisationen inte förlitar sig på en enda maskin. Till skillnad från beslutsprocessen som 
handlade om att analysera produktfamiljer och kundsegment kan investeringsprocessen av en 
ny maskin ses som rationell där investeringsprocessen följer förbestämda vägar inom 
organisationen, olika maskiner bedöms objektivt och framtida produktionsplaner görs för att 
se det långsiktiga resultatet utav investeringen. Maskinens effektivitet och påverkan på 
produktionen måste analyseras och produktionsplan göras med fokus på vinstmaximerande 
resultat.  

När organisationen växer kommer behovet av att anställa fler människor för att möta 
tillväxten. Förmodligen skulle organisationen kunna klämma in fler människor i sin byggnad 
om anställda inte ansågs som en viktig resurs för organisationen men enligt systemteorin har 
den sociala bakgrunden hos beslutfattaren en så pass mycket påverkan (Whittington, 2010) på 
ett sådant beslut att det inte handlar om att maximera vinst för företaget utan att bemöta 
anställdas behov vad gäller arbetsytor. Beslutet om nybyggnad kan ses som ett ”internt” riktat 
beslut som påverkas av andra faktorer jämfört med exempelvis när organisationen fattar 
beslut om att etablera sig på en ny marknad. Det kan ses som en mer överlevnadsstrategi, ett 
”utåtriktat” beslut som kräver att organisationen utvecklas och anpassar sig efter marknadens 
krav. Ett beslut som möjligtvis kan ses som både ”internt” och ”externt” är byte av leverantör, 
även om det förklaras av respondenterna som en marknadsfråga. Säljbolagen känner ett behov 
på en marknad som kan resultera i att organisationen byter till en leverantör som ligger 
närmare marknaden. Om det är frågan om att vinna eller försvinna är svårt att se. Strategin 
kan däremot ha utformas från lärande av tidigare misstag och kompromisser utav tidigare 
beslut, något som inte alls är okänt (Mintzberg, 1994). Möjligtvis har organisationen lärt sig 
att det lönar sig i längden att byta leverantörer vid sådana situationer. Strategin kan därför 
beskrivas som en process som växer fram utifrån erfarenhet, inte på grund av marknadens 
hårda konkurrens och oförutsägbarhet.  

När de olika strategiska besluten som togs fram i empirin analyseras utifrån olika perspektiv 
på strategi visar det sig att beslut som handlar mer om ”externa” handlingar kan lättare 
beskrivas utifrån evolutionära perspektivet medan mer ”interna” beslut kan relateras mer till 
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det systemteoretiska perspektivet. Det visar att organisationens komplexitet, med sin kultur, 
politik och mål inte kan beskrivas utifrån ett enda perspektiv utan att det krävs flera 
perspektiv på strategi för att förstå beteende och beslutfattande inom organisationer. 

5.2 Rollen som BA har i strategiska besluten 

När organisationen analyserar kombinationen produktfamiljer och kundsegment kan 
processen egentligen delas upp i tre faser. I fas ett får bolagen i uppdrag att analysera sina 
marknader, både utifrån egen erfarenhet, känsla och genom att prata med sina kunder men 
också genom att läsa igenom analyser från externa källor i form utav rapporter. I fas två 
används resultatet från analysen för att skapa en försäljningsbudget som tas fram utav varje 
säljbolag genom att använda Excel. Excel dokumenten sedan sammanställs utav 
huvudkontoret som gör en analys utav läget utifrån helhetsperspektiv. I fas tre tas sedan 
besluten som bygger på det beslutsunderlag som både har kommit ifrån säljbolagen, och från 
interna produktchefer. BA kan därför sägas komma in i fas två och sedan fungera som 
beslutsunderlag i fas tre. Eftersom försäljningssiffror och orderingång bland annat följs upp av 
ledningen kan det sägas att det finns en dialog mellan strategin och BA funktioner som enligt 
Laursen och Thorlund (2010) skulle passa vid scenario 3 (Figur 2-3). Beslutet angående 
utveckling utav produktutvecklingsresurser verkar komma ifrån företagets kultur där 
nyutveckling har varit ett starkt karaktärsdrag hos organisationen. BA verkar inte ha haft 
någon roll i det beslutet enligt VD:n. Resultatet av detta beslut kommer fram i bredare 
variation av produkter. Effekterna blir också tydliga eftersom VD:n beskriver att satsningen 
lyckades väldigt bra så att BA används för att mäta av effekten långt efter att beslutet är fattat. 
I Laursen och Thorlunds scenario två beskrivs BA som reaktivt instrument som används för 
att mäta resultatet av ett strategiskt beslut som verkar stämma överens med detta exempel. 

Beslutet om en nybyggnad kommer fram på ett intressant sätt, som det beskrivs av delägaren 
då är det "sådant här som har mognat fram". Den processen kan grovt delas i tre faser där 
behovet växer fram i första fas. I fas två görs planeringar och kalkyler som blir 
beslutsunderlaget och i fas tre startas själva bygget. Det är svårt att se om BA har någon roll i 
detta beslut, precis som delägaren beskriver, att det är svårt att räkna fram den här typen av 
expansion av verksamheten. 

Övriga exempel på strategiska beslut förutom hanteringen utav kundreklamationer visar att 
strategerna har kommit en bra bit in i den strategiska beslutsprocessen innan BA börjar 
utnyttjas. I vissa fall kan det till och med vara så att anställda som jobbar med olika frågor inte 
alls känner som att de är i en strategisk process över huvudtaget. Det kan i vissa fall vara svårt 
att hitta någon enstaka tidspunkt där en strategisk beslutsprocess startar. Idéer växer fram och 
information från många olika håll sammanställs både muntligt och skriftligt. Vid en viss 
tidspunkt, när dessa idéer skall utvecklas vidare, kommer BA verktygen in och då först och 
främst i form utav Excel beräkningar. Informationen kan hämtas från det centrala 
affärssystemet (Movex) men kalkyler och uträkningar sker med hjälp utav Excel. Eftersom 
ledningen i organisationen får feedback på sina beslut verkar det som att kopplingen mellan 
ledningen och BA skulle best kunna beskrivas som en dialog där BA stödjer strategisk 
innovation. Enligt Laursen och Thorlund (2010) kallas det scenario 3. 

5.3 BA och den strategiska beslutsprocessen 

Laursen och Thorlund (2010) presenterade fyra scenarion som visar en potentiell koppling 
mellan strategi och BA. Enligt den analys som har gjorts på de strategiska frågor som 
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BA 

nämndes som exempel av rapportens respondenter kan man dra den slutsatsen att 
organisationen befinner sig i scenario tre där det finns en dialog mellan strategin och BA 
funktioner. För att uppnå scenario tre behöver organisationen ha data warehouse och 
kommunikation mellan strategi och BA funktioner. Det kriteriet uppfylls och som tidigare 
nämns verkar de strategiska besluten passa in i scenario tre förutom två, beslutet om en 
nybyggnad och kundreklamationer. När organisationen har utformat sin strategi exempelvis 
angående etablering på en ny marknad analyseras försäljningssiffror och orderingång i syfte 
att se om produktionsmålen uppnås enligt prognostiserad produktionsvolym med hjälp utav 
BA. Om produktionsvolymen inte uppnås har företaget möjlighet att anpassa sig eftersom 
försäljningssiffror följs noga på strategiska nivån. BA analyserna verkar dock hända i ganska 
sent skede i själva beslutsprocessen och bara stödja en del av den strategiska 
beslutsprocessen. 

När de olika strategiska beslutsprocesserna analyseras kommer det fram att BA inte kommer 
fram som en process som initierar beslutsprocessen. Det finns olika idéer och funderingar som 
verkar komma ifrån säljbolagen, på mässor, på nyheterna eller genom att observera kundernas 
beteende. Dessa idéer verkar organisationen ha svårt att arbeta vidare med eftersom tillgång 
till information i vissa fall verkar vara begränsad. Det kan vara en utav anledningarna till 
varför BA kommer så pass sent in i beslutsprocesserna (Figur 5-1). 

 

 

 
Figur 5-1: Förenklad bild av beslutsprocessen och var BA kommer in 

Som konstaterades tidigare verkar BA bygga på rationella besluts som kräver en rationell 
beslutsprocess. Det klassiska perspektivet på strategi verkar ligga till grund för själva 
grundidén kring hur BA skall utnyttjas. Exemplen ifrån respondenterna visar att 
beslutsprocessen inte kan anses vara rationell från början till slut. Beslutprocessen när det 
gäller strategiska beslut verkar börja relativt diffust, ofta genom muntlig kommunikation 
mellan olika ledare inom organisationen och säljbolagen. Idéer verka flöda runt precis som 
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beskrivs i soptunnemodellen till en viss nivå dock utan några åtgärder till att börja med. 
Processen kan ses som lite otydlig i början men ändå inte på det sättet att den är svår att förstå 
och det interna lärandet verkar inte ske enbart genom "trial-and-error" procedurer utan bygger 
på erfarenhet från exempelvis hur det har gått till med etablering utav andra säljbolag. Cohen 
et al. (1972) ger dock upp en ganska bra bild utav hur olika problem och lösningar slängs i en 
soptunna som representerar många olika möjligheter. Respondenterna beskriver många olika 
problem och vid besluten, exempelvis hur man hanterar den kinesiska staten som skulle kunna 
sägas komma överens med Cohens et al. (1972) modell.  

De individuella flöden som beskrivs utav Cohen et al. (1972) om hur beslutsprocessen går till 
enligt soptunnemodellen finns inom varje organisation till olika grad. I de strategiska besluten 
som tas upp som exempel här beskrivs olika problem men oftast i form utav yttre faktorer. 
Eurokursen måste följas noga eftersom all försäljning sker i Euro och ovissa kring den 
kinesiska staten skapar både problem och osäkerhet. I vissa fall verkar också organisationen 
arbeta fram lösningar, exempelvis när de bestämmer sig för att vara närmare sina kunder med 
produktion utan att alltid veta vad det är för olika frågor som kommer upp på vägen. Det kan 
inte ses som något ovanligt eller konstigt, det är helt omöjligt att förbereda sig inför alla 
scenarion och frågor som kommer upp vid ett strategiskt beslut. Lösningarna bygger på 
säljkontorens erfarenhet och dialog mellan säljkontor och huvudkontor.  

Strategiska beslutsprocessen kan dock inte enbart beskrivas utifrån soptunnemodellen eller 
något specifikt perspektiv på strategi. Även om initiativet som startar processen kan verka 
otydligt och diffust ibland då verkar beslutsprocessen gå ner i en tratt och bli mer och mer 
rationell desto längre som processen pågår. När idéerna har kommit ner på papper och själva 
arbetet börjar för att få fram beslutsunderlag som bygger på siffror påbörjas olika analyser 
med hjälp utav Excel. Det kan därför sägas att strategiska beslutsprocessen är en sammansatt 
process som börjar lite soptunneartad men sedan utvecklas till mer rationell process när fakta 
och information börjar bearbetas. Samtidigt verkar det också vara så att om strategin skall 
beskrivas utifrån något utav de fyra perspektiven på strategi, då hamnar vi i situation där det 
krävs oftast fler än ett perspektiv för att få någorlunda bra beskrivning. 

Den muntliga kommunikationen mellan säljkontoren och huvudkontoret verkar vara väldigt 
viktig en bra bit in i beslutsprocessen men det beror förmodligen på att huvudkontoret inte 
kommer åt den information som finns hos säljbolagen genom sina system. Information 
skickas i form utav Excel filer som gör att huvudkontoret inte kan exempelvis köra 
kvantitativa analyser eller utnyttja data mining verktyg när de vill ställa frågor och utnyttja 
sina system för att vidareutveckla idéer. Det betyder att om en chef från huvudkontoret ser 
eller hör något riktigt intressant som skulle kunna vidareutvecklas med kvantitativ analys, då 
kan det ta en lång tid att få fram nödvändig information ifrån berörda säljbolag när Excel filer 
skickas fram och tillbaka via E-mejl. 
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6 Slutsats 

En stor del av BA litteraturen bygger på rationell syn på beslutfattande, men beslutsprocessen 
i praktiken verkar mer som en blandning av olika processer med olika mål och resultat. De 
exempel som gavs av respondenterna visar att det inte är så lätt att beskriva strategin utifrån 
något enstaka strategiskt perspektiv. Oftast krävs det inslag från två eller fler perspektiv, men 
många har det gemensamt att sluta i någon slags rationell beslutsprocess eller att besluten 
rationaliseras utifrån BA. När ett strategiskt beslut initieras utifrån marknadsförhållanden kan 
det beskrivas till en viss grad utifrån evolutionistiska perspektivet. Nästa steg kan dock visa 
sig att marknaden inte har den stora påverkan på strategin, som gör att strategin kanske 
beskrivs bättre utifrån processuella perspektivet. Vi har svårt att ta helt objektiva beslut som 
gör att deras sociala bakgrund kan påverka strategin som i sin tur beskrivs utifrån det 
systemteoretiska perspektivet. När förgående bitar faller på plats verkar strategin och besluten 
bli mer och mer rationell med vinstmaximerande mål. Figur 6-1 visar hur strategiska 
beslutsprocessen cirkulerar inom de fyra perspektiven, den gråa boxen visar var BA kommer 
in som beslutstöd. 

 
Figur 6-1: Strategiska beslutsprocessen och olika perspektiv (omarbetat från Whittington, 2010) 

Det finns förmodligen en stor skillnad på den strategin som en organisation bestämde sig för 
och planerade för kanske fem år sedan jämfört med hur den blev i verkligheten. Genom att 
titta bakåt i tiden skulle nog många organisationer kunna säga att utfallet inte alls blev som 
det var tänkt i början (Mintzberg, 1994). Möjligtvis kan organisationer skifta mellan olika 
strategiska perspektiv, omedvetet, för att försöka få fram ett önskevärt resultat inom olika 
områden. Enligt resonemanget ovan fungerar förmodligen inte att sätta organisationer i 
förbestämda mallar som exempelvis klassiska perspektivet eller det evolutionistiska. De 
beslut och beslutsprocesser som har beskrivits i denna rapport visar att förmodligen rör sig 
organisationer inom alla perspektiven till viss mån beroende av stundens situation och 
omgivning. 

Förmodligen behövs mänskligt input för att initiera processen genom idéer som svävar 
omkring mellan de olika säljbolagen och huvudkontoret. BA skulle dock förmodligen kunna 
komma till nytta betydligt tydligare i processen och hjälpa med att vidareutveckla idéer och 
hjälpa till med att hitta nya frågor och idéer. En utav idéerna med BA är dock att kunna 
initiera beslutsprocesser genom att utnyttja verktygen för att ställa frågor. BA verktyg kan 
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exempelvis användas för att försöka hitta olika samband som ingen hade tänkt på tidigare. 
Vissa Data mining processer är exempelvis gjorda för att hitta svar utan att användaren vet 
själva frågan. 

Eftersom BA inte kommer in förr än i senare fas i beslutsprocessen betyder det att det finns en 
möjlighet för organisationen att utnyttja sina BA resurser ytterligare. Problemet verkar vara så 
att huvudkontoret inte kan utnyttja sina säljbolag tillräckligt bra för ”on demand” kvantitativa 
analyser. Kommunikationen är i form utav e-mejl där Excel ark skickas med information som 
kräver mycket manuellt arbete i form utav sammanställning av information. Genom att ha mer 
direkt och automatiskt informationsflöde har organisationen möjlighet att analysera och 
jämföra olika själbolag och förhoppningsvis hitta affärsmöjligheter innan de drivs fram av 
kunderna. Det kan dock också vara så att organisationen inte känner behovet utav snabbare 
informationsflöde, att det inte passar verksamheten. 

Möjligtvis kan skillnaden mellan B2C organisationer och B2B ligga just i problematiken att få 
lämplig information för beslutstöd. B2C företag verkar ha väldigt bra tillgång till information 
som kan utnyttjas för att ställa frågor och lära känna sina kunder. B2B företaget i denna 
rapport har en begränsad tillgång till den typen av information som resulterar i att BA inte 
utnyttjas till den nivån som kanske vore möjligt för organisationen. Det faktum att litteraturen 
kring hur BA utnyttjas inom organisationer fokuserar på B2C kanske beror på att de företag 
har bättre tillgång till information som ger snabbare resultat och har kanske enklare processer 
som kan vara lättare att förklara och beskriva. För många B2C organisationer är det kunderna 
som söker sig till företagen och frivilligt ger information om sig, men hos B2B organisationer 
är det organisationen som måste leta upp kunderna och försöka hitta information om dem. 
Möjligtvis kan det också vara så att många utav BA verktygen är designade utifrån B2C 
organisationer som har mycket tillgång till information och har standardiserade tjänster och 
produkter. Organisationer som exempelvis använder sig utav kundkort får väldigt mycket 
information ifrån sina kunder, något som kan vara betydligt svårare att få för B2B 
organisationer. Det finns dock en hel del som B2B organisationer kan lära sig utav B2C 
organisationer även om de kanske inte kommer lika långt i sitt utnyttjande utav BA. 
Möjligtvis behöver de inte heller utnyttja BA på liknande sätt eftersom de har betydligt färre 
kunder och möjligtvis mindre rörlighet inom kundkretsen. Det är dock viktigt att ha i 
bakhuvudet att producerande B2B företag har i tiotals år använt BA i sin produktion och inom 
supply chain management, men utifrån detta fall verkar det haft mindre påverkan inom den 
strategiska beslutsprocessen. 

Detta arbete lagde upp med den övergripliga frågan "hur används BA i den strategiska 
beslutprocessen vid strategiska beslutsfattanden hos ett B2B företag?" 

Analys utav sex exempel på strategiska beslutsprocesser har visat att BA inte används som en 
initiativtagare för strategiska beslut hos ett B2B företag men utnyttjas i senare faser för själva 
beslutet och för att övervaka resultaten utav organisationens strategiska beslut. Det är i linje 
med Davenport och Harris (2007) som säger att organisationer som använder verktyg som 
Excel, brukar inte använda verktygen förr än i slutet av beslutsprocessen.  
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7 Diskussion 

7.1 Bidrag till forskning inom området 

Enligt Arnott och Pervan (2008) finns det ett behov för fler fallstudier angående hur 
organisationer utnyttjar beslutstödssystem. Detta arbete har bidraget till ökat kunskap inom 
området och visar också att synen på strategi och strategiska beslut som framförs av BI 
litteraturen möjligtvis bygger för mycket på det klassiska perspektivet på strategi. Arbetet 
visar också att det kan vara svårt att applicera ramverk som är tänkta för B2C organisationer i 
och med att BA möjligtvis har en annorlunda funktion inom den typen av organisationer. 
Arbetet ger därför indikationer om att vidare forskning kring hur B2B organisationer utnyttjar 
sina BI lösningar i den strategiska beslutprocessen behövs för att försöka bygga liknande 
kunskap kring den typen utav organisationer som det finns om B2C. 

7.2 Etiska aspekter 

När BA verktyg används måste det tas hänsyn till etiska aspekter eftersom alla 
informationssystem bygger på att samla och manipulera information. Att samla information 
till en central lagringsplats innebär att det kan finnas känslig information exempelvis 
angående både kunder, anställda och andra företag. Chefer som har strategiskt ansvar inom 
organisationer kan få känslig information ifrån kollegor i andra företag, andra chefer och 
kunder som kan både vara känsliga och kränkande om de sprids exempelvis till konkurrenter 
eller media. Chefer som har mycket ansvar inom organisationer har också ansvar för hur 
information sprids utanför organisationen. En annan etisk aspekt kan handla om studenten 
som skriver detta arbete. Att få möjligheten att träffa totalt 9 chefer (Även om enbart 4 
används i detta arbete) på en organisation och intervjua de i över 60 minuter kräver ett 
förtroende mellan studenten och respondenterna. Deltagarna i intervjuerna måste kunna lita på 
att studenten återberättar det som är sagt korrekt och att det som berättas inte tas utifrån det 
kontext som det är sagt. I detta arbete fick respondenterna att läsa över transkriberingarna och 
lämna kommentarer. En utav respondenterna skickade kommentarer som studenten tog 
hänsyn till och lagade enligt önskemål. 

7.3 Praktiska implikationer 

I detta arbete har strategiska beslutsprocessen och rollen som BA har i den processen 
analyserats inom ett B2B företag. Utifrån organisationens perspektiv som deltog i detta arbete 
finns det viktiga aspekter som organisationen kan ta hänsyn till angående hur BA kan 
utnyttjas in den strategiska beslutsprocessen. Arbetet visar att det finns potential att utöka 
utnyttjandet av BA inom vissa områden, men det visar också att det rationella tänkandet som 
framförs av BI litteraturen, och kanske utav BI konsulter, möjligtvis inte alltid passar in med 
hänsyn till organisationens strategi och mål. Konsulter och IT chefer kan också ta nytta av 
arbetet eftersom det visar att det förmodligen inte går att hemföra processer och ramverk 
tänkta för B2C organisationer direkt på B2B företag. Arbetet visar olika nivåer utav 
utnyttjande av BA men samtidigt visar komplikationen kring strategi och strategiska 
processer. 

7.4 Förslag till fortsatt arbete 

Utifrån organisationen som deltog i detta arbete har huvudkontoret varit i fokus och en relativt 
bra bild utav hur beslutsprocessen har kommit fram genom det empiriska materialet. Det som 
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skulle kunna ses som nästa steg utifrån organisationens perspektiv är att göra en liknande 
undersökning hos säljbolagen för att få fram en helhetsbild för hela företaget. Säljbolagen är 
huvudkontorets kunder på visst sätt och har förmodligen andra krav på BA stöd jämfört med 
huvudkontoret. Beslutsprocessen ser nog annorlunda ut också eftersom större strategiska 
beslut kan komma ifrån huvudkontoret som skall genomföras av säljbolagen. Watson (2008) 
har sagt att B2B organisationer kan utnyttja BA verktyg, men att det är svårt. Vidare har han 
inte gett förklaringar till varför. Som tidigare nämndes kan det möjligtvis vara så att BA har 
en annan funktion, en annan vikt inom B2B organisationer på grund av att den typen utav 
företag bygger på en annan business idé. Vidare forskning behövs för att bättre förstå vilken 
roll BA har inom B2B organisation.  
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