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Sammanfattning 
 

Beslut fattas av såväl privatpersoner som av verksamheter och i dagens samhälle där 

information produceras i ofantliga mängder i en hastighet som knappt går att mäta så finns det 

mycket information att ta till sig som stöd när dessa beslut ska fattas. Ett sätt att tackla all denna 

information eller data är att använda visualisering som stöd när beslut ska fattas, det är vad 

denna studie undersökt, den har undersökt beslutsfattares sätt att se på beslutsprocesser i en 

konsultverksamhet samt hur denna process använder sig av visualisering. Studien har besvarat 

frågeställningen: ”Hur används visualisering av information i affärsmässigt beslutsfattande 

inom en konsultverksamhet på taktisk nivå?”. 

För att undersöka saken tillämpades en fallstudie som undersökningsmetod eftersom det var 

det faktiska användandet som skulle undersökas är det just beslutsfattare som fått besvara detta. 

Tidigare litteratur tar upp visualisering som positivt men det främsta som undersökts har gjorts 

i litteraturstudier, vilket denna studie inte kommer att göra. Det upplevs ett gap när det kommer 

till vad beslutsfattare själva anser samt hur visualisering används praktiskt. Studien har 

genomförts på en konsultverksamhet och har inriktat sig mot taktiska beslut som en 

avgränsning. Utav vad som framkommit i studien och med stöttande litteratur så är 

inställningen till visualisering positiv samtidigt som den faktiskt inte används i stor 

utsträckning.  

Nyckelord: Beslut, beslutsfattande, visualisering, informationsvisualisering 

  



Innehållsförteckning 

1 Introduktion ........................................................................................................ 1 

2 Beslut och beslutsfattande ............................................................................... 3 

2.1 Beslut...................................................................................................................... 3 
2.1.1 Organisationsnivåer och beslut ....................................................................................... 4 
2.1.2 Programmerade och icke programmerade beslut ........................................................... 5 

2.2 Beslutsfattare .......................................................................................................... 6 

2.3 Beslutsprocess ....................................................................................................... 8 

3 Visualisering .................................................................................................... 11 

3.1 En historisk överblick över visualisering ................................................................ 11 

3.2 Behovet av visualisering ....................................................................................... 11 

3.3 Typer av visualisering ........................................................................................... 12 

3.4 Visuella representationer ...................................................................................... 13 

4 Problemområde ............................................................................................... 16 

4.1 Problemprecisering ............................................................................................... 18 

4.2 Avgränsningar ....................................................................................................... 19 

4.3 Förväntat resultat .................................................................................................. 20 

5 Metod ................................................................................................................ 21 

5.1 Metodansats ......................................................................................................... 21 

5.2 Planerad arbetsprocess ........................................................................................ 21 

5.2.1 Steg 1 – Litteraturstudie och indirekt fallstudie ............................................................. 23 
5.2.2 Steg 2 – Pilotintervju och empiri .................................................................................... 24 
5.2.3 Steg 3 – Analys ............................................................................................................. 26 
5.2.4 Steg 4 – Resultat ........................................................................................................... 27 

6 Genomförande ................................................................................................. 28 

6.1 Steg 1 – Litteraturstudie och indirekt fallstudie ...................................................... 28 

6.2 Steg 2 – Pilotintervju och empiri ............................................................................ 30 

6.3 Steg 3 – Analys ..................................................................................................... 32 

6.4 Steg 4 - Resultat ................................................................................................... 33 

7 Analys ............................................................................................................... 34 

7.1 Informationstyper som används i affärsmässigt beslutsfattande på taktisk nivå .... 34 

7.2 Viktigaste informationen i affärsprocessen vid beslutsfattande på taktisk nivå i en 

konsultverksamhet........................................................................................................... 37 

7.3 Visualisering av olika informationstyper på taktisk och strategisk nivå vid 

beslutsfattande i en konsultverksamhet ........................................................................... 41 

7.4 Slutsats ................................................................................................................. 47 

8 Resultat och Diskussion ................................................................................. 51 

8.1 Svar på forskningsfrågor ....................................................................................... 51 

8.2 Reflektion kring forskningsmetod .......................................................................... 51 

8.3 Diskussion av resultat ........................................................................................... 53 

8.4 Framtida arbete .................................................................................................... 54 

Referenser .............................................................................................................. 56 

 



 

Figurförteckning 

Figur 1 Modell över beslutsfattande ...................................................................................... 3 

Figur 2 Beslutsfattande på organisationsnivåer ..................................................................... 5 

Figur 3 Enkel beslutsprocess efter Simon (1996) se Power (2002). ...................................... 8 

Figur 4 Beslutsprocessmodell med utökade faser. .............................................................. 10 

Figur 5 Problemområde och problemprecisering. ................................................................ 18 

Figur 6 Beslutfattningsavgränsningar .................................................................................. 19 

Figur 7 Metodmodell ........................................................................................................... 23 

Figur 8 Slutsats utifrån besvarade delfrågor. ....................................................................... 50 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1 Jämförelse mellan beslutsprocessmodeller. ............................................................ 9 

Tabell 2 Visualiseringsramverk ........................................................................................... 13 

Tabell 3 Intervjuguide och intervjufrågekällor. ..................................................................... 29 

Tabell 4 Analys över delfråga 1 ........................................................................................... 35 

Tabell 5 Analys över delfråga 2 ........................................................................................... 39 

Tabell 6 Analys över delfråga 3. .......................................................................................... 44 

 



 1 

1 Introduktion 

Introduktionskapitlet syftar till att ge en övergripande beskrivning av studien och dess syfte 

samt beskriva problemområdet och tar inledningsvis upp och förklarar beslut, visualisering 

och konsultverksamhet som begrepp och betydelse i studien. Introduktionen inkluderar också 

det tilltänkta tillvägagångssättet för att besvara studiens frågeställning. 

Vi lever i en era och i ett samhälle med hög konkurrens. Kanske är tiden, bland den största 

konkurrenten av allt och alla? Det finns ett stort behov och en efterfrågan av lättillgänglig, 

mycket massiv och koncentrerad information som snabbt ger en helhetsbild och en överblick 

av informationen (Jung, Kim, Yang, Carli, Carnesecchi, Rizzo & Gurrin 2014). Data- eller 

informationsvisualisering är ett sätt att bemöta utmaningen med de stora, svårhanterade 

datamängderna samhället producerar idag (Marakas 1999; Jung et al. 2014).  

Det uppstår hinder vid beslutsfattande på grund av all denna data. Att utforska, analysera och 

fatta beslut baserade på stora mängder data är komplexa uppgifter som genomförs dagligen. 

Människor i såväl privatliv som inom verksamheter går igenom processen att omvandla data 

till information som sedan lägger grunden för ett beslut, detta med olika typer av stöd (Riveiro 

2014). Tillämpning av grafiska element och visualisering av informationen när den presenteras 

klargör och framhäver meningen med informationen (Marakas 1999; Power 2002; Ponniah 

2010). Många fördelar med visualisering har beskrivits i litteraturen, som stöd till analys och 

bevisunderlag, förklaringar, underlättning och ökad förståelse, resonemang och liknande har 

undersökts av bland annat Tufte (1983, 1997, 2006).  

Kernbach, Eppler & Bresciani (2015) tar upp organisatoriska fördelar med visualisering men 

främst i kommunikation med information och data. Eppler och Platts (2009) har också dragit 

kopplingar till de organisatoriska fördelarna med visualisering (Eppler & Platts 2009). 

Forskning inom visualisering har kommit långt på kort tid och det finns mycket positivt som 

framkommit. Organisationer har dock fortfarande problem och hinder med 

informationsvisualisering för att kunna nyttja det till sin fulla rätt krävs åtgärder och vidare 

forskning.  

Medan rena automatiska eller visuella analysmetoder används och fortsätter att användas så 

fortsätter den verkliga världen att växa sig allt mer komplex. Det gör det i princip omöjligt att 

inkludera människorna i dataanalysprocessen (Riveiro 2014) så vilken information behöver 

visualiseras för att underlätta för användarna? Hur görs det på bästa sätt? Jung et al. (2014) 

menar att de befintliga verktygen för informationsvisualisering idag inte tar hänsyn till 

användare som kan nyttja de fördelarna fullt ut. I och med det ökade utbudet av 

representationsformer ökar också problemet med att välja rätt typ av representation för 

ändamålet, vilket är ett kritiskt och betydande designmoment inom informationsvisualisering 

(Jung et al. 2014).  

Kopplingar till support och analys finns det mycket i litteraturen som nämner, vilka till stor del 

också spelar in när det kommer till beslutsfattande. Ändå upplevs ett gap när det kommer till 

visualisering för beslutsfattande, i vilken form och hur det kan visualiseras. Det råder en del 
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forskning om business intelligence (BI) vilket till vissa delar inkluderar visualisering av 

information som i stödjandet vid beslutsfattande. Litteraturen som berör BI handlar till stor del 

om strategiskt beslutsfattande på den högsta hierarkiska nivån i organisationer.  

Studien kommer att undersöka beslutsfattares sätt att se på beslutsprocesser i en 

konsultverksamhet samt hur denna process går till utifrån deras synvinkel. Studiens 

respondenters uppfattning av beslutsprocessen kommer att jämföras med en modell som i 

förhand tagits fram utifrån tolkningar från litteraturen för att hitta eventuella likheter och 

skillnader. En konsultverksamhet hyr ut specifika tjänster till andra företag. Studien har gjort 

en inriktning på konsultområdet eftersom beslut som fattas inom en sådan verksamhet har 

många olika aspekter och perspektiv att ta hänsyn till vid beslutsfattande. Hur hittar man rätt 

kompetens till rätt geografiska område och hur håller man koll på en bred organisation som är 

spridd över hela norden? Vilka taktiska, strategiska och faktiskt operativa beslut fattas utifrån 

dessa förutsättningar för att nå både kundnöjdhet och gå med vinst, samt ha en personal som 

trivs och orkar med arbetet under en lång tid framöver? 

Det har ägnats mycket forskning åt informationsvisualisering och även en del inom visual 

analytics, som exempelvis Riveiro (2014); Keim, Mansmann, Schneidewind och Ziegler 

(2006); Keim, Andrienko, Fekete, Görg, Kohlhammer och Melançon (2008); Jung, Kim, 

Yang, Carli, Carnesecchi, Rizzo och Gurrin (2014). En del forskning som går att hitta i 

litteraturen är också visual analytics kopplat till beslutsfattande, som Riveiro, Helldin, 

Falkman & Lebram (2014). När det kommer till själva beslutet som utgångspunkt, ur ett 

organisatoriskt perspektiv, har Zhu och Chen (2008) gjort ett bidrag till litteraturen och 

sammanställt fördelar med visualisering i beslutskontexter. En vidareutveckling kring detta 

och en undersökning av vad beslutsfattare använder idag för visualisering kommer  denna 

studie att undersöka och fylla i det gapet, genom att titta på hur informationsvisualisering 

används inom verksamheter med affärsmässigt beslutsfattande. Zhu och Chen (2008) gjorde 

en litteratursammanställning kring beslutsfattande och visualisering men en kvalitativ studie 

som mer djupgående undersöker vad beslutsfattare själva säger finns inte för tillfället. Utifrån 

detta har studiens frågeställning formulerats som sådan: ”Hur används visualisering av 

information i affärsmässigt beslutsfattande inom en konsultverksamhet på taktisk nivå?” och 

denna kan besvaras utifrån individers egna tankar och upplevelser kring detta. 
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2 Beslut och beslutsfattande 

Kapitlet syftar till att ge bakgrund kring ämnet beslut och beslutsfattande. Vanligt 

förekommande begrepp definieras och olika aspekter kring processen reds ut och förklaras. 

Begreppet beslutsfattande är svårt att definiera eftersom det ursprungliga begreppet beslut kan 

innefatta så många olika typer och varianter av beslut, dessutom i olika kontexter. 

Beslutsfattande mer än att ta ett beslut. Varje steg och aktivitet i beslutsprocessen är viktigt 

(Power 2002). Robbins och Coluter (2014) menar att beslutfattande är en process som inte går 

att enbart sammanfatta i ett val mellan olika alternativ ”Decision making is (and should be) a 

process, not just a simple act of choosing among alternatives” (Robbins & Coulter 2014 s.162).  

Figur 1 nedan visar på fyra begrepp som kan hänga ihop med beslutsfattande och ge en 

helhetsbild av processen. En beslutsfattare (1) genomför och deltar i en beslutsprocess (2) 

vilket resulterar i ett underlag för att fatta ett specifikt beslut (3) beslutet ligger sedan som 

underlag för att visa riktning för kommande handlingar i form av beslutsföljder (4) dessa tas i 

åtanke redan i beslutsprocessen (2) där alternativ och konsekvenser ställs emot varandra. Dessa 

fyra steg och delar kommer att beskrivas i underrubrikerna 2.1 – 2.3.  

 

Figur 1 Modell över beslutsfattande 

2.1 Beslut 

I litteraturen hittas flertalet försök till definitioner av beslut, bland annat Mintzberg, 

Raisinghani och Théorêt (1976) som definierar ett beslut som ett specifikt åtagande av att 

agera. "A decision is a specific commitment to action" (Mintzberg et al. 1976 s.246). 

Mallach (1994) och Robbins och Coulter (2014) skiljer sig något från denna definition och 

definierar ett beslut som ett resonerat val mellan olika alternativ, "A decision is a reasoned 

choice among alternatives" (Mallach 1994 s.28). De lägger därmed mer tyngd på det faktiska 

valet än vad den tidigare definitionen gör.  

Power (2002) vidareutvecklar sin definition av beslut och menar på att ett beslut inte tar slut 

efter att ett val mellan alternativ gjorts. Han beskriver beslut som valet av en alternativ lösning 

gentemot flera andra alternativ; ett åtagande som indikerar en riktlinje i vilka handlingar som 

blir beslutets följder.  ”Decision – The choice of one alternative solution from among a number 

of alternatives; a statement indicating a commitment to a specific course of action” (Power 

2002 s.224).  
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I rapporten har en tolkning av Powers (2002) definition av begreppet beslut tillämpats, vilken 

beskriver komplexiteten i beslut och inkluderar de konsekvenser och handlingar som också 

medföljer ett beslut: Ett beslut är ett val utifrån flera olika alternativ att välja mellan och ett 

utlåtande som leder till olika åtaganden inom en viss riktning av handlingar och händelser.  

Det som enligt Power (2002) kännetecknar bra beslut är de som löser ett identifierat problem. 

Alla beslut har inte den beslutsföljden, även om det självfallet är målbilden. Ingen 

beslutsfattare fattar enbart rätt eller bra beslut. Oförutsägbarheter och faktorer som 

beslutsfattaren inte kan påverka kommer garantera att fel eller dåliga beslut fattas. Trull (1966) 

definierar ett framgångsrikt beslut som en funktion av dess kvalitet och hur det är genomfört. 

Ett besluts kvalitet bedöms efter tre kriterier: kompabilitet med existerande/befintliga 

restriktioner, tidlöshet och hantering av den optimala datamängden. 

Power (2002) tar upp en sammanfattning av hinder som i många organisationskulturer 

förhindrar att bra beslut fattas. Däribland ”Tradition and the status quo bias" (Power 2002 

s.49), på svenska, traditioner och människor som tenderar att vara partiska mot att göra 

ingenting eller upprätthålla sitt nuvarande eller tidigare beslut, också känt som kognitiv bias, 

påverkan av fördomar och partiskhet (Montier 2007). Uttryck som ”Vi har alltid gjort på det 

här viset” signalerar att även om nya, bättre alternativ dyker upp, bibehålls det traditionella 

sättet som är etablerat i verksamheten (Power 2002). Avsaknad kunskap är en annan risk vid 

beslutsfattande. Att ha den rätta informationen vid rätt tillfälle är viktigt vid beslutsfattande 

men att beslutsfattaren också förstår informationen är ännu viktigare.  

Varför beslut fattas hänger ihop med att någon typ av åtgärd måste göras. Robbins och Coluter 

(2014) menar att alla beslut grundar sig i ett problem, för att hitta lösningar på problemen 

jämförs tänkbara alternativ. Dessa analyseras och leder fram till en lösning, med andra ord, 

fattas ett beslut (Robbins & Coulter 2014; Power 2002; Marakas 1999). 

2.1.1 Organisationsnivåer och beslut 

Det finns olika typer av beslut, vilka kan delas upp i många olika kategorier och varianter och 

tillämpas i olika kontexter. Vissa beslut är enkla att fatta medan andra är tidskrävande och 

svåra, en del har omedelbar effekt medan andra kan bli karaktäriserade genom många olika 

dimensioner (Alenljung 2008; Robbins & Coulter 2014). Det finns några försök att dela upp 

beslut i kategorier eller typer, att titta på organisatoriska nivåer är vanligt förkommande 

(Jacobsen & Thorsvik 2008; Papazov 2014). 

Utifrån ett beslutsfattarperspektiv kan en verksamhet delas upp i tre hierarkiska nivåer. 

Begreppen verksamhetsnivå eller organisationsnivå är vanliga benämningar på detta. Beslut 

fattas på samtliga nivåer (Power 2002). Genom att lägga till en tidsfaktor blir besluten lång-, 

medel- eller kortsiktiga. En annan aspekt är att kategorisera beslut efter signifikansfaktor eller 

det värde som ett beslut kan ha för organisationens utveckling (Papazov 2014). 

Lägsta nivån (operativa) i hierarkin utgörs av främst teamchefer och platsansvariga (Jacobsen 

& Thorsvik 2008). Utifrån tidsaspekten är de operativa besluten kortsiktiga (Papazov 2014). 

Operativa beslut bidrar till formuleringen av en plan för produktiv konsumering av resurser 
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(Papazov 2014). Här sker dagligt beslutsfattande som sedan bidrar till att kunna genomföra 

strategiska och taktiska beslut (Power 2002; Robbins & Coulter 2014).  

Mellannivån (taktiska) är en sammanhållande länk mellan den understa och den översta nivån 

(Jacobsen & Thorsvik 2008). De taktiska besluten placerar sig mellan kort- och långsiktiga och 

kan delas upp i två förgreningar, investeringsbeslut och finansiella beslut (Power 2002; 

Papazov 2014).  

Översta nivån (strategiska) syftar till att fatta de beslut som är av störst betydelse för 

utvecklingen av organisationen (Papazov 2014). Besluten är relaterade till fördelning av 

resurser, kapitalbudgetering, kontrollera företagets prestationer och framtagning av årliga och 

långsiktiga planer över verksamheten, dess utveckling och ställningstagande till eventuella 

sammanslagningar eller investeringar samt stabilisera företagspolicys (Power 2002; Robbins 

& Coulter 2014). Nivåerna illustreras överskådligt i Figur 2.  

 

Figur 2 Beslutsfattande på organisationsnivåer 

Att klargöra en verksamhets struktur och nivåer är inte enkelt, alla organisationer skiljer sig 

från varandra (Papazov 2014). Hierarkin kan bestämmas utifrån verksamhetens storlek och 

antal anställda (Grant 2003). Den kan också bestämmas utifrån framgångarna av en vald 

strategis metod av genomförande. Varje organisation måste själva bestämma vilka beslut som 

fattas på vilken nivå eller av vilken avdelning (Papazov 2014).  

2.1.2 Programmerade och icke programmerade beslut 

Ett annat sätt att titta på beslutstyper är att undersöka ifall besluten är programmerade eller 

icke programmerade. Vilken av typerna som beslutet är, grundar sig i problemet som resulterar 

i att ett beslut måste fattas, problemen delas in i två kategorier Strukturerade och 

ostrukturerade (Robbins & Coulter 2014; Power 2002).  

 

Dagligt beslutsfattande. Kortsiktiga 

beslut på den lägsta hierarkiska 

nivån i verksamheten. 

Investerings- och finansiella beslut. 

Både lång- och kortsiktiga. Länk 

mellan operativ och strategisk nivå.  

Långsiktiga planer. Ställningstaganden och 

utveckling. Högsta hierarkiska nivån.    
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De programmerade besluten är lösningar på strukturerade problem och fattas vanligen på lägre 

organisationsnivåer (Robbins & Coulter 2014). Strukturerade problem kännetecknas av 

problem som är rättfram. Beslutsfattarens mål är klart och tydligt, problemet är bekant sedan 

tidigare och informationen kring det är enkelt definierad samt komplett (Robbins & Coulter 

2014; Keen & Scott Morton 1978). Besluten blir mer rutinmässiga, de förekommer flertalet 

gånger. Lösningen ska vara klar relativt snabbt och den baseras i första hand på procedurer och 

organisationens regler och policys. En procedur är en sekvens av aktiviteter en ledare använder 

för att hantera ett strukturerat problem. Den enda egentliga svårigheten är att identifiera 

problemet. Så fort det är identifierat så är proceduren klar och kan påbörjas. En regel är en 

explicit bestämmelse som tydligt klargör vad som ska göras och vad som inte ska göras. En 

policy är en riktlinje för att kunna fatta beslut. Till skillnad från en regel så går en policy att 

tolka lite mer fritt, det är snarare parametrar som guidar än raka bestämmelser över vad som 

ska göras och inte göras. Exempelvis kan en policy lyda ”Kunden kommer alltid i första hand 

och ska alltid vara nöjd”. (Robbins & Coulter 2014). 

Icke programmerade beslut grundar sig i ostrukturerade problem vilka representerar problem 

som inte är lika ”vardagliga”, snarare obekanta och ovanliga, för vilka informationen är 

tvetydig eller inkomplett. Det krävs unika lösningar på problemet (Robbins & Coulter 2014; 

Keen & Morton 1978). Ett icke programmerat beslut fattas på de högre organisationsnivåerna, 

mestadels på den strategiska nivån. Informationen är ofta stor, tvetydig, inkomplett eller en 

kombination av dessa. Tiden för att lösa problemet är relativt lång och målen för vad besluten 

ska leda till är vaga snarare än raka (Robbins & Coulter 2014; Keen & Morton 1978). Det är 

dock sällan ett beslut är enbart programmerat eller icke programmerat och problemen är helt 

strukturerade eller icke strukturerade, en kombination av dessa är det mest vanligt 

förekommande i organisationer idag (Robbins & Coulter 2014) dessa kallas i många 

sammanhang för semistrukturerade problem (Keen & Morton 1978). 

Nu har vi tittat på vilka typer av beslut det finns inom organisationer och då återstår frågan hur 

beslutsfattandet går till och när det sker innan vi tittar på det bör vi få en inblick i vem det är 

som fattar beslut, nämligen beslutsfattaren, och det ska vi göra nu. 

2.2 Beslutsfattare 

En beslutsfattare definieras i den här studien som den eller de som går igenom beslutsprocessen 

och fattar besluten. Enligt Marakas (1999) är beslutsfattaren en del av beslutsprocessen. 

Beslutsfattaren kan bestå av en ensam individ eller flertalet individer. Oavsett antal så påverkas 

varje individ av dennes egen karaktäristik (Alenljung 2008). Beslutsfattningsstrukturen går att 

dela upp i flera kategorier: Teambeslut, Gruppbeslut, Organisatoriska och Individuella beslut 

(Marakas 1999; Alenljung 2008).  

I teambeslut är det den högsta chefen som fattar beslut, denne är stöttad med beläggning från 

assistenter som arbetar mot samma mål. Beslutsfattaren är således ensam men får hjälp i 

processen fram till dess att det slutgiltiga beslutet ska fattas (Marakas 1999; Power 2002; 

Holsapple & Whinston 1996).  
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Ett gruppbeslut innehar en formell medlemsstruktur där flertalet personer har intresse av 

beslutet och dess följder, exempelvis kommittéer eller jurys. Man fattar ett beslut gemensamt 

eller förhandlar om beslutet mellan flertalet parter (Marakas 1999; Power 2002; Holsapple & 

Whinston 1996).  

Auktoriteter som ansvar för en hel organisations beslut är de som beskrivs som de 

organisatoriska beslutsfattarna, dessa behöver stöd och underlag från hela organisationen och 

besluten överläggs och förhandlas av flera parter (Marakas 1999; Power 2002; Holsapple & 

Whinston 1996).  

Individuella beslut fattas av en individ, oftast genomför denne själv beslutsprocessen och 

bedömer vilket underlag som behövs. Besluten påverkas ofta av kunskap, kompetens, 

erfarenhet, personliga preferenser och influenser (Marakas 1999; Power 2002; Holsapple & 

Whinston 1996). 

I beslutssituationer fattar individer beslut baserade på information de har att tillgå. En 

individuell ledare fattar andra beslut efter en överläggning med kollegor för att skaffa 

ytterligare information och åsikter. Vissa beslutsprocesser bör genomföras i grupp genom att 

använda flera personer med olika erfarenheter och perspektiv på beslutets följder (Power 

2002).  

Begreppet beslutsstil förklarar på vilket sätt en beslutsfattare går tillväga och vilka 

benägenheter denne har för att fatta beslut i olika situationer och vid olika tillfällen (Wood & 

Highhouse 2014; Marakas 1999). Hur denne förhåller sig till kontexten av beslutet, vad som 

anses vara vitalt och betydelsefullt, hur information och data tyds och tolkas, hantering av yttre 

påverkan och förmåga att vara objektiv (Marakas 1999).  

Robbins och Coulter (2014) och Marakas (1999) sätt att se på beslutsfattarens olika stilar och 

påverkan inifrån och utifrån skiljer sig något från varandra. Marakas (1999) menar att det i 

huvudsak är tre faktorer och deras koppling till varandra som avgör en beslutsstil: Kontexten, 

uppfattningen och betydelsen. Kontexten involverar faktorer som påverkar beslutsfattaren. 

Organisationen, ekonomin, omgivningen, marknaden och liknande, även individuella faktorer 

så som energi, motivation och personlig prestation och förmåga spelar in. Uppfattningen kan 

sammanfattas i vad individen bär med sig sedan tidigare, fördomar och samhällssyn. Dessa 

faktorer tenderar att kunna vinkla information och partiskt välja vad som väger tyngst i 

besluten. Den personliga värdeorienteringen är den sista påverkande faktorn, vilken innebär 

drivkrafterna som drar beslutsfattaren framåt. Dennes handlingar, bedömningar och önskade 

resultat (Marakas 1999).  

Robbins och Coluter (2014) menar istället att beslutstilar baseras på rationalitet, intuition, 

personlig erfarenhet, bevis och hur dess styrkor kan kompletteras av varandra, samt att 

beslutsstilar går att kombinera med varandra (Robbins & Coulter 2014). 

Ett fullkomligt rationellt beslutsfattande där logiska och konsekventa beslut fattas för ett 

maximerat värde är i princip obefintliga. En mer realistisk tillämpning av den rationella 

beslutsfattningen är begränsat rationellt beslutsfattande där informationen är begränsad till en 
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mängd som hanterbar. Att fatta beslut som grundar sig på erfarenhet, känsla och kunskap hos 

den aktuella beslutsfattaren kallas intuitivt beslutsfattande detta kan komplettera både rationellt 

och begränsat rationellt. Att systematiskt fatta beslut baserat på bästa tillgängliga bevis för 

problemområdet som utgår ifrån flertalet element så som beslutsfattarens kunskap och 

erfarenhet, externa bevis som utvärderats, åsikter, preferenser och värderingar av intressenter 

till beslutet, relevanta interna organisationsfaktorer samt kontext och omständigheter benämns 

som bevisbaserat beslutsfattande (Robbins & Coulter 2014).  

Beslutsstilar och sätt att fatta beslut skiljer sig mellan olika individer. Personliga värderingar 

och preferenser måste tas i hänsyn när beslut fattas (Marakas 1999; Robbins & Coulter 2014). 

Nu har vi redogjort för vad ett beslut är och vilka olika typer som finns samt klargjort vem 

beslutsfattaren är och vad som påverkar denne, nu ska vi gå igenom beslutsprocessen och hur 

man går till väga för att fatta ett beslut. 

 

2.3 Beslutsprocess 

Beslutsprocessen innefattar de aktiviteter som genomförs för att kunna fatta beslut.  Oavsett 

tillvägagångssätt kan processen sammanfattas i en kedja av aktiviteter som sker i syftet att fatta 

ett beslut (Alenljung 2008; Robbins & Coulter 2014). En sekventiell modell över 

beslutsfattande underlättar förståelsen för beslutfattningsprocessen och analysen i hur beslut 

bör fattas (Mintzberg et al. 1976).  

Modeller över beslutsprocesser innehåller aktiviteter som representerar steg eller faser som kan 

eller måste utföras samt hur faserna relaterar och hänger ihop med varandra (Alenljung 2008). 

Simon (1965 se Power 2002 s.43) identifierar tre stadier en sekventiell beslutfattningsprocess, 

det första är Kunskapen att hitta situationer för att kunna fatta beslut det andra är Design. Att 

hitta, uppfinna, utveckla och analysera alternativens konsekvenser och följder. Det sista är Val 

att välja ett av alternativen, en riktning av handlingar. Som tillägg till Simons (1965 se Power 

2002 s.43) tre stadier av beslutsfattande kan ett fjärde steg läggas till. Genomförande 

(Implementation) eller som i den här rapporten valts att benämnas beslutsföljder. 

Beslutsföljderna är vad som händer efter det att valet är gjort. Det är egentligen en 

beslutsprocess i sig som inkluderar både val mellan alternativ och support.  

Figur 3 nedan illustrerar Simons modell över en beslutsprocess. Pilarna representerar flödet 

och riktningen mellan aktiviteterna. De streckade linjerna visar det alternativa sista steget i 

Simons beslutsprocess. 

 

Figur 3 Enkel beslutsprocess efter Simon (1996) se Power (2002). 

En nyare version är Robbins och Coluters (2014) vilken är något förlängd och uppdelad i fler 

faser och stadier, vilka formaterar en beslutfattningsprocessmodell bestående av åtta steg. 

Kunskap Design Val Implementering
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Powers (2002) sammanfattning av en beslutsprocess ser något annorlunda ut från Robbins och 

Coulters (2014) men har liksom de en utökning av faser och steg. 

Varje beslut grundar sig i ett problem, ett glapp mellan den befintliga verksamheten och dess 

önskade tillstånd (Robbins & Coulter 2014; Power 2002). Hur de olika modellerna skiljer sig 

åt redovisas sammanställt i  

Tabell 1 nedan. Figur 4 visar en generell beslutsprocess som tagits fram efter tolkning av både 

Powers (2002) och Robbins & Coulter (2014) beslutsprocessmodeller som till skillnad från 

Simon (1996) utökat med ytterligare faser för att visa på en beslutsprocess komplexitet.  

 Power (2002) Robbins & Coulter (2014) 

Steg 1 Definiera problem Identifiera problem 

Steg 2 Bestäm beslutsfattare Identifiera beslutskriterier 

Steg 3 Samla information Fördela tyngd till de olika kriterierna 

Steg 4        ”Iteration” Utveckla alternativ 

Steg 5 Identifiera och utvärdera alternativ Analysera alternativ 

Steg 6 Fatta beslut Välj ett alternativ 

Steg 7 Implementera Implementera alternativet 

Steg 8 Följ upp Utvärdera beslutseffektivitet 

 

Tabell 1 Jämförelse mellan beslutsprocessmodeller. 

Det som skiljer modellerna åt är att Power (2002) lägger större fokus på vem som bäst lämpar 

sig att fatta beslutet medan Robbins och Coulter (2014) har delat upp analys och 

alternativfaserna i flera delsteg där istället vikten läggs vid vilka kriterier som ska väga tyngst 

snarare än vem som bäst lämpar sig. Power (2002) har en iteration i processen mellan samla 

information och identifiera och utvärdera alternativ.  

Modellen nedan, Figur 4, ger en övergripande bild av hur en beslutsprocess kan se ut. Stegen 

som genomgås nedan är vanligt förekommande i beslutsprocesser. I det här fallet är dessa 

förekommande i Power (2002) och Robbins och Coulter (2014). I många fall handlar det om 

att ett identifierat problem kräver en lösning. För detta kan eventuella beslutskriterier tas fram 

(Robbins & Coulter 2014) och därefter samlas information om kontexten och  om beslutet som 

ska fattas. Alternativ tas fram och bearbetas, vilka ofta kan behöva kompletteras med mer 

information för att sedan utvärderas igen. Därefter fattas ett beslut och detta implementeras i 

verksamheten, beslutet följs sedan upp (Power 2002) alternativt utvärderas (Robbins & Coulter 

2014).  
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Modellen innefattar 7 steg, vilka illustreras nedan. Pilarna representerar flödet och riktningen 

mellan aktiviteterna.  Det fjärde steget innehar en pil i två riktningar vilket representerar en 

iteration som kan ske en eller flera gånger beroende på situation och behov. Den streckade 

linjen visar en alternativ slutning av processen och påbörjan av en ny. 

 

Figur 4 Beslutsprocessmodell med utökade faser. 
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3 Visualisering  

Kapitlet behandlar bakgrund till data- och informationsvisualisering för att ge en översikt och 

en djupare förståelse i vad visualisering är och hur det används när det kommer till stöd för 

beslutsfattande. 

Det finns en salig blandning av begreppet visualiserings betydelse. Visualisering upplevs olika 

av alla människor. Vissa associerar visualisering till grafer, statistikredovisningar, diagram och 

ROI, medan andra tänker på illustrationer och färgstarka metafor- och galleriöppningar eller 

infografik – grafiska presentationer av data. Visualisering är det som går att se, både den lilla 

detaljen, helheten och dess kontext (Hagy 2010). Marakas (1999) definierar datavisualisering 

som processen som sker när numerisk data omvandlas till betydelsefulla bilder (Marakas 

1999). 

Visualisering kan innebära grafer, statistik, infografik och illustrationer, det innefattar alla 

dessa, som en del av ett större sammanhang. Visualisering när det är som bäst, är när det i 

princip är omöjligt att beskriva och definiera men på ett ögonblick går att känna igen (Hagy 

2010). 

3.1 En historisk överblick över visualisering 

Det konceptuella begreppet visualisering myntades i mitten av 80-talet inom datavetenskapen. 

Visualisering kan ses som starten av flera nya typer inom datavetenskap, så som datorgrafik, 

bildprocessing, data vision, datorstödd design, signalprocessing och människa-dator 

kommunikation (Meyer 1999). Visualisering av data på den nivå som finns idag är mycket på 

grund av National Center for Supercomputing Applications (NCSA) som genomförde en av de 

första praktiska applikationerna av multidimensionell dataanalys. De tog fram en 

dataanimation av tredimensionell data och lade på en karta av en delstat i USA för att sedan 

kunna märka ut specifika platser som var stora bidragare till den ökade luftföroreningen 

samtidigt som också dessa områden löpte större risk och förutspåddes ha en högre halt 

förorenad luft inom ett större täckande område (Marakas 1999).  

3.2 Behovet av visualisering 

Vi lever i en tid av hög konkurrens, en konkurrens som hela tiden ökar. Behovet av tillgänglig 

information och mycket information växer. Att använda datavisualisering är ett sätt att bemöta 

utmaningen med stora, svårhanterade datamängder (Marakas 1999). Att utforska, analysera 

och fatta beslut baserade på stora mängder data är komplexa uppgifter som genomförs 

dagligen. Människor i såväl privatliv som inom verksamheter genomför processen från data 

till beslutsfattande med hjälp av olika stöd (Riveiro 2014). 

Grafiska element så som tabeller presenterar information på ett sätt som klargör och framhäver 

meningen med data och den tillåter användarna att visualisera relationer. Att det är viktigt att 

använda tabeller och grafik i kommunicering av numerisk data har varit känt i många år (Power 

2002; Ponniah 2010). Det visar sig också att visualisering är generaliserbart och går att använda 

inom ett stort antal användningsområden. Allt ifrån kalkyleringar, lagersaldo och 
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marknadsanalyser till riskanalyser för brott använder sig av visualisering i tekniska 

applikationer. Det är också en stor räckvidd av branscher som kan nyttja visualisering inom 

sina arbetsområden, så som försäljning och banker, sjuk- och hälsovård, transport och logistik 

och inom myndigheter och verk (Marakas 1999).  

” ’Seeing’ the data is becoming a major component in decision support and the 

formation of organizational strategies. The coming ‘Age of Information’ will 

bring with it increased demands on organizing and using the multitude of 

information and knowledge resident within a typical organization, and the 

discovery of hidden structures and patterns within that information will be a 

key activity” (Marakas 1999).  

Sammantaget innebär det att det blir allt viktigare i den här informationseran att visuellt kunna 

se data framför sig, på ett annat sätt än enbart siffror (Marakas 1999; Power 2002; Ponniah 

2010). Med en ständigt växande mängd data och svårigheterna med att kunna hantera denna, 

ökar kravet på organisationer att kunna ta vara på information och kunskapen i information och 

skaffa bra underlag för beslutsfattande och företagsstrategier, visualisering av data underlättar 

processen och det är en nyckelfaktor för att kunna hitta dolda strukturer och mönster i massan 

av all information (Marakas 1999).  Medan rena automatiska eller visuella analysmetoder 

används och fortsätter att användas så fortsätter den verkliga världen att växa sig allt mer 

komplex. Det gör det i princip omöjligt att inkludera människorna i dataanalysprocessen 

(Riveiro 2014). 

3.3 Typer av visualisering 

Användandet av Java, Flash, Silverlight och JavaScript har öppnat upp många möjligheter för 

interaktiva och animerade visualiseringar. Tankar kring att införa mer animering i visualisering 

har väckts, vilket kan ses som fördelaktigt och konkurrensfördelaktigt i många lägen. 

Intuitionen bakom tankarna är att gå från en endimensionell till tvådimensionell till nu, en 

rörlig bild känns naturlig. Rörelse är en naturlig del i verkliga världen då människor rör sig 

framåt och ser objekt i den som rör sig. Runt omkring oss rör sig objekt, de växer, ändras, byter 

färg och form på sätt som människan har stor förståelse för (Fisher 2010). 

Individer och organisationer i allmänhet är i stort behov av mer effektiva sätt att hantera och 

skapa förståelse för de stora datamängderna. För att navigera och kunna hantera information 

för att kunna identifiera trender och mönster i den ständiga strömningen (Börner & Polley 

2014).  

Det finns olika nivåer och typer av analys. Att klassificera och dela upp saker för att få en 

överblick är användbart i situationer där mycket information ska hanteras. Börner och Polley 

(2014) har tagit fram ett visualiseringsramverk för att underlätta organisering och 

gruppvisualiseringar som hjälper till att identifiera vilken nivå och vilken analysmetod som 

bäst lämpar sig för olika informationsmängder (Börner & Polley 2014).  

Nivåerna delas in i tre, Micro nivån, den individuella nivån, innehåller små datamängder, 

vanligen mellan 1-100 rader, till exempel en person och alla dennes vänner. Meso nivån, 
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gruppnivån. Innefattar vanligen 101-1000 rader data. Ett exempel skulle kunna vara 

information gällande forskare/undersökare som arbetar på ett universitet eller högskola eller 

inom ett specifikt forskningsämne. Macro nivå, den globala eller befolkningsnivån. 

Datamängder för den bredaste nivån innefattar runt 10 000 rader data, så som data tillhörande 

ett helt land eller all forskning.  

Analystyperna delas upp i fem olika kategorier och dessa går att tillämpa på samtliga tre nivåer. 

En matris över hur nivåer och analystyper hänger ihop visas nedan i Tabell 2 efter Börner och 

Polley (2014).  

 Micro Meso Macro 

S
ta

ti
st

is
k
 a

n
a
ly

s En person och dennes 

publikationer, tidigare 

anställningar och 

yrkesroller. 

Expertprofiler över större 

organisationer eller områden.  

Ett helt lands statistik, eller 

en specifik bransch. 

T
id

sr
a
m

 Sammanställning av en 

individs portfolio i ett 

bestämt tidsspann. 

Kartläggning av en längre tid 

inom området eller 

organisationen. 

Över 100 år tillbaka i tiden. 

P
o

si
ti
o

n
e
ri

n
g

 Karriärbana för en 

individ. 

Kartlägga ett geografiskt 

områdes intellektuella 

landskap. 

Internationella relationer 

och nätverk genom städer 

och stater.  

Ä
m

n
e
so

m
rå

d
e
 

Grundläggande 

information ifrån en 

publikation eller 

anställning. 

Kartlägga berörda 

informationsområden inom 

organisationen under ett 

bestämt tidsspann. 

Långt tidsspann, specifika 

informationsområden. 

N
ä
tv

e
rk

st
yp

 

En individs nätverk. Nätverk för hela 

expertprofilerna och dess 

medarbetare. 

Världsvida samarbeten och 

kontaktnät inom en bransch 

eller yrkesgrupp.  

 

Tabell 2 Visualiseringsramverk 

3.4 Visuella representationer 

När datan finns och ska börja användas kommer momentet där den också ska visualiseras. Här 

ska ett beslut fattas kring vilken representation som ska användas för den specifika datan och 

användarna för att den ska vara så enkel som möjligt att tolka och förstå (Shapiro 2010). Det 

finns en enorm variation av tekniker för att visualisera både låg- och multidimensionella 
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datamängder (Riveiro 2014). En visuell representation är en typ av visuell dimension som kan 

ändras i samband med att data ändras. I det här stadiet bör all data finnas i rätt format och 

organiserad på rätt sätt (Shapiro 2010). Många riktigt bra informationsvisualiseringar använder 

fler än en visuell representationsmetod för att kunna ge en fullständig bild av informationen 

(Shapiro 2010).  

Shapiro (2010) har tagit fram fem sätt att representera data utifrån, vilka innefattar storlek, 

färg, plats, nätverk och tid. Yatid och Takasuka (2014) har sammanfattat fem kategorier av 

datarepresentationer i syftet att användas för kategoriinformation, vilka skiljer sig något från 

Shapiros (2010). Anledningen till detta är att studien de genomfört riktar sig mot notifikationer 

och påminnelser och därmed beslutsfattande på en operativ nivå som i första hand vänder sig 

till en enstaka individ. Representationsformerna består av Spatial/dimensionell, färg, form, 

storlek och rörelse (Yatid & Takasuka 2014). Där tid, nätverk och plats uteslutits och ersatts 

av dimension, rörelse och form i jämförelse med Shapiros (2010).  

Storlek 

En av de vanligaste representationerna av visualisering är storleken. När en differentiering 

mellan två objekt är det lätt för det mänskliga ögat att bedöma vilken som är av större och av 

mindre storlek (Shapiro 2010). 

Att använda storleksskillnader hjälper till att tydliggöra differensen mellan två okända nummer 

(Shapiro 2010). 

Färg 

Färg är ett ypperligt verktyg att nyttja i visualisering av stora datamängder, det ger möjlighet 

till att kunna påvisa skillnader mellan nivåer och grader med hjälp av olika färgnyanser, att 

använda färg är ett vanligt verktyg att använda när mönster och anomalier ska identifieras i 

stora datamängd (Shapiro 2010). Samtidigt anses användandet av färg vara en av de mest 

misshandlade och vanvårdade verktyget inom visualisering, det är allt för ofta dåliga färgval 

orsakar skada snarare än underlättande hjälp för ökad förståelse (Driscoll 2010). Användande 

av färg är minst effektfullt i användandet av mindre datamängder eller data som har små 

skillnadsintervaller (Shapiro 2010).  

Plats 

En plats, eller geografisk punkt representerar data på en karta eller någon typ av visuellt 

element, vilket motsvarar en verklig eller virtuell plats. 

Representationen är särskilt bra i lägen där användaren har en relation till eller är bekant med 

platsen som illustreras. En igenkänning ger användarna en möjlighet att projicera sin personliga 

kontext i visualiseringen och dra slutsatser baserade på deras egna personliga erfarenhet av 

platsen (Shapiro 2010).  

Nätverk 
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En nätverksrelation visar binära kopplingar mellan datapunkter som kan vara av betydelse för 

varandra (Shapiro 2010).  

Det finns flertalet internetbaserade nätverksfunktioner som kan visualisera kartor över 

Facebookkontakter eller följare på Twitter (Shapiro 2010).  

En risk med nätverksvisualiseringar av data är att de ibland tenderar att bara röra ihop datan 

och visa ett näste av kopplingar som inte går att utskilja från varandra eller hur dess relation är 

betydelsefull (Shapiro 2010). 

Tid 

Data som kontinuerligt förändras under tidsperioder, så som aktiekurser, enkätundersökningar 

och liknande, visas traditionellt förändringarna över en tidslinje. På senare år har 

animationsmöjligheter öppnat nya dörrar vilka lett till animerade porträtt av datan så att 

förändringar visualiseras i accelererande miljö (Shapiro 2010).  
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4 Problemområde 

Kapitlet behandlar problem och utmaningar som finns inom beslutsfattande och visualisering 

av data i beslutssammanhang. Kapitlet klargör också vilket av problemen som studien specifikt 

kommer att undersöka. Avgränsningar som gjort i studien redovisas också här.  

Området för visualisering och beslutsfattande rymmer flertalet problemområden och hinder. 

Jung et al. (2014) menar exempelvis att de grafiska- och interaktionsdesignattributen inte har 

beaktas fullt ut i de befintliga visualiseringsverktygen som finns idag. Riveiro (2014) skriver 

att världen växer sig allt mer komplex och att rena automatiska eller visuella analysmetoder 

gör det mycket svårt att inkludera människor i analysprocessen. I och med det ökade utbudet 

av representationsformer ökar problemet med att välja rätt typ av representation för ändamålet, 

vilket är ett kritiskt och betydande designmoment inom informationsvisualisering (Jung et al. 

2014). 

I och med internets ökande framväxt och betydelse i samhället för med sig följder (Pentina & 

Tarafdar 2014). Användandet och masskonsumtionen av information har lett till stora mängder 

värdefull data som på ett eller annat sätt måste bearbetas och hanteras för att komma till 

användning (Zhu & Chen 2008; Pentina & Tarafdar 2014). Stora datamängder innebär 

förändringar för de som ansvarar för och fattar beslut (Davenport 2014).  

I en ökad mängd data spelar visualisering en allt mer avgörande roll i beslutsfattande i 

organisationer (Zhu & Chen 2008). Hur kan man visualisera stora mängder data på ett 

övergripande sätt? Hur kan olika visualiseringsrepresentationer användas för att hantera stora 

mängder data? Visualiseringsteknologier har visats sig vara en lovande kandidat för 

användandet av stora mängder data som måste hanteras (Zhu & Chen 2008).  

Yatid och Takatsuka (2014) skriver att det har framkommit flera förslag på grafiska 

representationer av kategorisering av information, vilket vanligtvis idag representeras i ett 

textformat. Medan grafiska användargränssnitt kan stödja både snabbare användarrespons och 

ge ökad förståelse i jämförelse med text (Yatid & Takatsuka 2014).  

Utifrån Yatids och Takatsukas (2014) forskning finns det fortfarande luckor att fylla när det 

kommer till hur detta kan kopplas till beslut och beslutsfattande relaterat till vad beslutsfattarna 

själva anser. Hur informationsvisualisering eller grafiska element också kan stötta 

beslutsfattare. Vilken typ av informationsvisualisering lämpar sig bäst i olika situationer? Hur 

kan man införa visualiseringstekniker i en organisation och försäkra sig om att rätt beslut 

fattas?  

Zhu och Chen (2008) menar att flertalet visualiseringstekniker har tagits fram för att hjälpa 

människor att samla den värdefulla informationen utifrån de massiva mängderna, men att 

visualisering i beslutskontexter inte är helt förstådda ännu, det krävs mer kunskap i 

användandet för att kunna nyttja visualiseringsteknikerna på ett värdegrundade sätt. 

Beslutsfattaren måste dels förstå informationen som ska analyseras och är beslutsgrundande, 

vilket är ett problem. Beslutsfattarna upplever dels också är att i dessa stora mängder data blir 

urval ofta ett tvång när allt inte kan hanteras, det kan ofta upplevas av beslutsfattare som om 
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information fattas eller är inkomplett menar Zhu och Chen (2008). Utifrån detta behövs dels 

rätt information finnas, vilken information är viktigast i olika kontexter? Till det måste också 

en förståelse för informationen finnas eller skapas, för att den ska kunna användas och komma 

till nytta.  

Organisationen där fallstudien äger rum är intresserade av verksamhetens beslutsfattande, 

vilket grad av objektivitet som råder, hur olika individer tolkar data och hur dess presentation 

och formatering påverkar beslutsfattaren, samt vilka avvikelser som görs från organisationens 

affärsstrategier. Det finns mycket information att tillgå, företag generellt har svårt att hantera 

all data som finns. Därför finns också en önskan om en bättre översiktsbild som kan stötta 

beslutsfattare, där informationen som ligger som beslutsgrund är faktabaserad istället för 

magkänslobaserad. I många situationer upplevs beslutsfattandet som subjektivt, ett resultat av 

magkänsla som sedan kompletteras och kläs med fakta i efterhand, hur skulle visualisering av 

information kunna minska subjektiviteten i beslutsfattande i en organisation? 

I Svenska akademiens ordbok definieras en konsult som en sakkunnig person som åtar sig 

specialuppdrag, eller som en sakkunnig rådgivare (Svenska Akademien, s.462). En 

konsultverksamhet bedriver så att säga försäljning av tjänster som ofta sker i projekt- eller 

uppdragsform där verksamheten har en kompetens som ligger utanför det anställande 

företagets område. I en konsultverksamhet blir beslutsfattandet lite annorlunda i jämförelse 

med en vanlig organisation då det tillkommer fler aspekter att ta hänsyn till.  

Affärsmässigt beslutsfattande kretsar ofta kring den egna verksamheten och dess strategier och 

planer. I konsultverksamhetsfall har du en egen personal som ska bemannas, beläggas och ha 

rätt kompetens, helst spetskompetens inom de uppdragen som kunderna förtillfället efterfrågar. 

För att uppnå kundnöjdhet och kunna leverera de tjänster som efterfrågas blir det många resor 

för vissa av de aktuella konsulterna, medan andra kanske sitter utan uppdrag för att deras 

kompetens inte är tillräcklig eller inte matchar behov och efterfrågan. Utifrån de 

förutsättningarna en beslutsfattare, oavsett organisatorisk nivå, blir det pusslande på både lokal 

nivå och i helhet som organisation.  

Modellen nedan, Figur 5, beskriver visualisering och beslutsfattande, vilka representeras av 

ovaler. Sammanfattade problemområden inom respektive ämnesområde är utdragna ur 

ovalerna och det huvudsakliga problemet som ska undersökas finns i gränslandet mellan 

ämnenas koppling till varandra. 
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Figur 5 Problemområde och problemprecisering. 

4.1 Problemprecisering 

I enlighet med aktuell litteratur tas problemet med hantering av stora mängder information upp 

(Davenport 2014; Huang & Huang 2015; Zhu & Chen 2008). För att hantera, bearbeta och 

nyttja dessa mängder har informationsvisualisering lyfts fram som en lovande kandidat (Zhu 

& Chen 2008). Därför har, utifrån litteraturen och verksamhetens frågor kring visualisering i 

beslutsfattande problemområdet preciserats till en huvudsaklig frågeställning som under 

studien ska besvaras: 

”Hur används visualisering av information i affärsmässigt beslutsfattande inom en 

konsultverksamhet på taktisk nivå?” 

Enligt Zhu och Chen (2008) har applicering av visualisering i kontexten av beslutsfattande inte 

blivit förstådd. Zhu och Chen (2008) har gjort en litteraturstudie och sammanställt syftet och 

fördelarna som beslutsfattande kan nyttja med hjälp av visualisering men en kvalitativ studie 

där detta undersöks av beslutsfattare har inte tidigare gjorts, vilket den här studien kommer att 

fylla. För att ta reda på fördelarna med visualisering bör en nulägesanalys göras för att se på 

potentialen av att införa mer visualisering i beslutsprocessen samt se vilka befintliga lösningar 

som finns idag. För att besvara huvudfrågan behöver andra frågor besvaras först. Tre delfrågor 

har tagits fram i syftet att slutligen kunna besvara hur visualisering av information används i 

affärsmässigt beslutsfattande inom en konsultverksamhet på taktisk nivå. 

 

Till en början innebär det att ta reda på vilken information som används i taktiska och 

strategiska beslut redas ut. Det inkluderar form, typ av information samt dess ursprung, det 

ledde till formuleringen av delfråga 1: Vilka informationstyper används inom affärsmässigt 

beslutsfattande på taktisk nivå? 

 

För att veta hur informationen ska kunna visualiseras, måste kunskap om hur den används och 

hanteras i beslutssammanhang av verksamheten idag finnas. Alla individer tolkar och värderar 

information olika (Wood & Highhouse 2014). För att kunna sätta en värdering på 
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informationen som är mest betydelsefull, för olika individer och för verksamheten som helhet 

krävs kunskap till detta, vilket är en underliggande faktor i hur den viktigaste informationen 

ska kunna visualiseras, vilket ledde till uppkomsten av delfråga 2: Vilken information är 

viktigast inom beslutsfattande i affärsprocessen på taktisk nivå när det kommer till en 

konsultverksamhet? 

En undersökning i litteraturen kring befintliga visualiseringstekniker, representationer och 

tillvägagångssätt att visualisera information på måste finnas för att kunna ta fram förslag på 

visualiseringstyper gällande beslutsunderlagen, det resulterade i delfråga 3: Hur visualiseras 

olika informationstyper på taktisk nivå vid beslutsfattande i en konsultverksamhet? 

4.2 Avgränsningar 

Syftet med studien är att titta på hur visualisering av information används i nuläget vid 

affärsmässigt beslutsfattande och hur beslutsfattare upplever visualisering. Verksamheten som 

fallstudien genomförs på är en konsultverksamhet, vilket blivit en utav avgränsningarna som 

gjort i studien. Hur beslutsfattande och informationsvisualisering upplevs och skulle kunna 

stötta beslutsfattare i denna verksamhetsform. 

Begränsningar i beslutsfattandet har illustrerats i Figur 6 nedan, vilken är baserad på Figur 1 i 
kapitel 2. Studien fokuserar på punkt 1, 2 och 3, beslutsfattaren, beslutsprocessen och besluten, 

dess följder tas inte upp eftersom beslutsprocessen är mest relevant i förhållande till 

frågeställningen. 

Beslutsfattare

Beslut Beslutsföljder

Beslutsprocess

Underlag för Resulterar i

I åtanke i

1

2

3 4

 

Figur 6 Beslutfattningsavgränsningar 

Gällande visualiseringsområdet kommer avgränsningar göras kring visualiserings-

representationer av information i beslutssammanhang och beslutfattningsprocesser. Kapitel 3.4 

om visualiseringsrepresentationer tar upp fem former: storlek, färg, plats, nätverk och tid. 

Dessa representationsformer är de enda som kommer att tillämpas i studien.  

Efter diskussion med verksamheten beslutades att en avgränsning i segmenten skulle göras och 

rekommendationen kring dessa kom från verksamheten för att kunna få tala med representanter 

från hela kedjan nerifrån och upp. De tilltänkta respondenterna motsvarar sju stycken och 

anledningen till detta är att dessa från verksamhetens syn är nyckelpersoner som representerar 

både taktiska och strategiska nivåerna i deras hierarki.  
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Avgränsningar inom verksamhetens segment är anledningen till att de aktuella personerna valts 

ut. Dessa kommer från segmenten verk och myndigheter samt försvar. Urvalet av respondenter 

förhåller sig till två av fallstudiens verksamhets totala sju segment.  

4.3 Förväntat resultat  

Det förväntade resultatet av studien är att utifrån frågeställningen som tagits fram kunna se om 

och hur visualisering används i en verksamhet idag och till vilken typ av information den 

används. Utöver det också ta reda på lyfta fram den informationen som är viktig för 

beslutsfattarna inom konsultverksamheter. Det inkluderar också att förstå verksamheten och 

vilken information som är viktigt och väger tungt vid beslutsfattande på främst den taktiska 

nivån i en organisation.  

Att kunna se samband och likheter i vad som önskas och som upplevs kunna stötta det dagliga 

arbetet och underlätta för taktiska beslut är en förhoppning som en djupdykning skulle kunna 

ge. Detta trots olika affärsområden och eller segment i verksamheten.  

Studien har som mål att undersöka visualisering inom beslutsfattande och dess användning 

idag i form av en fallstudie för att kunna undersöka beslutsfattares syn på visualisering.  
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5 Metod 

Kapitlet syftar till att kartlägga studiens tillvägagångssätt och metod. Här presenteras 

planerat genomförande av studien i en stegprocess med fyra faser. Kapitlet inleds med en 

presentation av studiens metodansats. 

5.1 Metodansats 

Det finns två huvudsakliga metodansatser att tillämpa när en studie ska genomföras, kvalitativ 

och kvantitativ (Berndtsson, Hansson, Olsson & Lundell 2008). Skillnaden mellan kvalitativa 

och kvantitativa metodansatser ligger främst i resultatet som ska uppnås. En kvantitativ ansats 

använder standardiserade mätinstrument för att få fram ett mätbart resultat. Stor vikt ligger i 

valet av mätinstrument och dess pålitlighet. En kvalitativ studie kännetecknas av att undersöka 

hur någonting upplevs. Där är det personen som utför undersökningen som också blir det 

huvudsakliga verktyget (Patton 2002).  

Kvalitativa metoder används när studier ska ha djup och vara detaljrika (Patton 2002). En 

kvalitativ ansats innebär ett närvarande och en djupdykning inom ett fält i den verkliga världen, 

en strävan efter att gå till botten förstå. Patton (2002) menar att en kvalitativ utredning skapar 

förståelse för både interna åsikter, värderingar och syner och även externa beteenden. Studiens 

frågeställning: ”Hur används visualisering av information i affärsmässigt beslutsfattande inom 

en konsultverksamhet på taktisk nivå?” kan inte besvaras genom instrumentella mätmetoder 

utan bör undersökas mer djupgående utifrån individers egna tankar och upplevelser. Det är 

också motiveringen till varför metodansatsen i den här studien är av den kvalitativa typen.      

 

5.2 Planerad arbetsprocess 

Studiens undersökningsupplägg är baserat på fyra faser vilka ska genomföras i kronologisk 

ordning. Stegen illustreras överskådligt i Figur 7. Varje steg och innehåll förklaras därefter 

utförligare i respektive underrubrik, 5.2.1 – 5.2.4. Det verkliga genomförandet presenteras 

längre fram i rapporten.  

För att undersöka beslutsfattande i relation till visualisering av information på en djupare nivå 

lämpar sig en fallstudie. En fallstudie är ett åtagande av en djupgående undersökning av ett 

fenomen i sin naturliga miljö (Berndtsson et al. 2008). En fallstudie är en analys av en specifik 

situation, den inkluderar utredning av ett problem, ett tillfälle, en organisation eller avdelningar 

och/eller grupper inom organisationer. 

Fallstudien kommer att äga rum på Combitech som är ett självständigt teknikkonsultsbolag 

med runt 1400 anställda inom Saab AB som år 2006 bildades genom en sammanslagning av 

Combitech Systems och delar av AerotechTelub. Företaget verkar inom flertalet områden så 

som försvar, flyg, telekom, verk- och myndigheter och industri och är belägna på ett 20-tal 

orter i Sverige samt ett flertal orter runt om i Europa. De erbjuder tjänster och stöttning under 
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hela processer. Med start i studier, kravhantering och upphandling, till modellering, simulering, 

utveckling, testning, verifiering och avslutningsvis utbildning (Combitech, 2013). 

Verksamheten fattar dagligen beslut på olika organisatoriska nivåer och de önskar förstå detta 

bättre. Dels är organisationen uppdelad i segment baserade på affärsområden och dels baserade 

på geografisk positionering.  

Under rubrik 2.1.1 diskuteras verksamhetsstrukturer kortfattat, vilka benämns som varierande 

från organisation till organisation. En verksamhetsstruktur kan vara strukturerad med tydlig 

hierarki eller relativt platt. Fallstudien som studien genomförs på har en relativt tydlig struktur 

som generellt också följer organisationsnivåpyramiden där toppen av hierarkin fattar de 

strategiska besluten och botten fattar mer dagliga, operativa beslut. Under intervjuerna kommer 

respondenterna själva värdera vart någonstans i pyramiden de befinner sig och vilka, i 

huvudsak typer av beslut de fattar. 

Det första steget i fallstudien blir att kartlägga verksamheten och beslutfattningsprocesserna, 

dess uppbyggnad och säljprocess. Fallstudien kan genomföras på två sätt: direkt eller indirekt 

(Dawson 2009). 

Indirekt metod handlar om att studera en organisations interna dokumentation eller rapporter 

(Dawson 2009). Studien kommer att tillämpa dels en indirekt approach i form av intern 

dokumentation från verksamheten som studeras. 

Direkt metod inkluderar intervjuer, observationer och liknande som innebär en direkt kontakt 

med situationen och har direkt kontakt med plats och individer (Dawson 2009). En direkt 

approach i form av intervjuer kommer också att tillämpas i fallstudien. Empirin utgörs i 

huvudsak av intervjuer som insamlingsmetod. 
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Figur 7 Metodmodell 

5.2.1 Steg 1 – Litteraturstudie och indirekt fallstudie 

Studien inleds med en litteraturstudie och en undersökning av interna dokument ifrån 

verksamheten där fallstudien ska genomföras.  

Syftet med den interna dokumentstudien är att få en ökad förståelse för organisationen, dess 

uppbyggnad, teoretiska affärsprocess och affärsstrategier. Dokumentationen ska komma ifrån 

verksamhetens system och interna intranät och sidor. Information som anses relevant för 

utredningen kommer att tilldelas ifrån företaget där fallstudien genomförs. Informationen 

kommer att komma i pappersformat och urvalet görs genom att läsa och göra anteckningar och 

vid eventuella luckor be om mer information eller fråga personer inom verksamheten.   

Syftet med litteraturstudien är en ökad insikt i ämnena som berörs samt undersöka vad som 

gjorts tidigare och vilka identifierade problemområden som finns kring beslut och 

visualisering. Datainsamlingen i litteraturanalysen ska i huvudsak komma från böcker och 

vetenskapliga artiklar. Första prioritet blir att smalna av problemområdet, få en översiktsbild 
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av det förväntade resultatet och på så sätt identifiera vilken information som behövs för att 

kunna påbörja litteraturstudien.  

Därefter kommer flertalet sök- och nyckelord samt fraser och ordkombinationer identifieras 

för att hitta relevant litteratur, sökningarna ska göras i flertalet databaser och de träffar som av 

databasen anses vara av högst relevans läses igenom, antalet artiklar per sökning kan variera. 

Använda sökord och databaser där sökningar görs, noteras. 

Resultatet av steg 1 är tänkt att leda till en semistrukturerad intervjuguide. Berndtsson et al. 

(2008) menar att det finns flertalet aspekter att ta i hänsyn vid beslut av intervjuform. En öppen 

intervju är vanligt förekommande i kvalitativa studier, i detta fall lämnas mycket ansvar kring 

vart intervjun ska leda hos respondenten, till skillnad från en stängd intervju. 

Istället för ja/nej svar uppmuntras respondenten till att beskriva hur denne upplever någonting, 

personliga åsikter och upplevelser beskrivna med egna ord. En stängd intervju är ordnad genom 

en uppsättning av förbestämda frågor, dessa upplevs ofta limiterade. I en kvalitativ studie är 

målet att ta fram hur någonting upplevs av en specifik grupp individer (Patton 2002). En 

kombination av öppna och stängda frågor har tagits fram genom att tillämpa en 

semistrukturerad intervjuguide.  

En intervjuguide listar de frågor eller problem som önskas besvaras under en intervju. Det är 

ett tillvägagångssätt som tillåter utredaren att bygga konversationer och vidareutvecklingar 

kring ett specifikt område eller ämne samt tillägga frågor som kommit fram under intervjun. 

Samtidigt försäkras denne att ta upp samtliga områden som ska besvaras, med guiden som 

utgångspunkt innehållande standardiserade baslinjer att följa (Patton 2002). 

 

5.2.2 Steg 2 – Pilotintervju och empiri 

Steget inleds med en till två pilotintervjuer (testintervjuer) för att eventuellt justera frågorna i 

intervjuguiden som tagits fram i steg 1.  Därefter sker resterande intervjuer.  

Utöver verksamheten kommer också en forskare, Maria Riveiro, inom bland annat Visual 

Analytics for big data, från Högskolan i Skövde att finnas som en extra tillgång och ett 

bollplank under genomförandet.  

En respondentförteckning efter genomförda intervjuer kommer att göras där befattning, roll, 

erfarenhet samt sammanfattad intervjuinformation så som längd på intervju och datum skrivs 

med. Vid behov kommer stöttande litteraturstudier att användas under empiri 1.  

Intervjuerna är planerade att ske som videokonferenser eller över telefon, på grund av ett 

geografiskt avstånd mellan de olika respondenterna och platsen där undersökaren befinner sig. 

De flesta av kontoren där fallstudien genomförs är utrustade med konferensrum och samtal kan 

ske över deras intranät.  En elektronisk diktafon kommer användas. Det huvudsakliga med 

intervjuer är att fånga exakta ord och formuleringar för att de ska vara av värde. Rådata från 

respondenterna är de faktiska citaten som studien baseras på (Patton 2002).  
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Etiska aspekter på metodvalet är viktigt att ha med, speciellt i kvalitativa metodansatser där 

möten med människor sker, en intervju påverkar en individ på ett eller annat sätt i och med 

reflektioner och en tankeverksamhet kring vad som görs, ens koppling och betydelse (Patton 

2002; Polonsky & Waller 2011). 

Att inleda intervjuer genom att gå igenom viktiga frågor relaterade till ett etiskt förhållningssätt 

är ett förslag som Patton (2002); Polonsky och Waller (2011) föreslår, frågorna nedan ska 

besvaras och informeras om innan en intervju börjar för att försäkra sig om att respondenterna 

inte riskerar att ta någon skada av att medverka i studien samt att de inte kan identifieras och 

därmed inte kunna publicera allt som sagts:    

- Vad är syftet med att samla in informationen? 

- Vem är informationen till för? 

- Hur kommer informationen att användas? 

- Vad kommer att efterfrågas under intervjun? Vilka frågor kommer att ställas? 

- Hur kommer svaren att hanteras? Inklusive konfidentiell hantering.  

- Vilka risker och vilka fördelar är involverade för personen som deltar? 

Ifall respondenten inte vill att något eller vissa delar ska publiceras måste detta också 

accepteras (Patton 2002). Som tillägg till ovanstående frågor har Polonsky och Waller (2011) 

sammanställt ytterligare vad respondenten har rätt till att veta innan intervjun sätter igång: 

- Vem som står som ansvarig 

- Hur respondenterna är utvalda  

- Hur lång tid det ungefär kommer ta. 

- Hur respondenterna kommer att informeras om resultaten 

Ovanstående frågor och påståenden vilka relaterar till etiska aspekter och en respondents 

rättigheter har sammanfattats och är medtagna i inledningen till varje intervju, denna ligger 

som en bilaga i rapportens slut, se Bilaga A.  

Patton (2002) rekommenderar att anteckningar bör göras under intervjun för att det kan hjälpa 

den som för intervjun att formulera och komma på nya följdfrågor. Det underlättar också 

analysdelen och kan lokalisera viktiga citat. Anteckningar är också ett sätt att backa upp 

informationen som samlas in (Patton 2002).  

På grund av metodvalet som skett, att genomföra en fallstudie inom en verksamhet finns det 

till viss del krav på sekretess från verksamhetens håll. Innan, under och efter intervjutillfällena 

måste det vara möjligt att garantera respondenternas sekretess men också att informationen 

som erhålls är konfidentiell (Berndtsson et al. 2008; Dawson 2009).  

För att vara på den säkra sidan kommer innehållet diskuteras med verksamheten innan eller att 

ett avtal upprättas innan påbörjan (Dawson 2009). I det här fallet kommer materialet att 

genomläsas av representanter från verksamheten innan materialet skrivs ut eller publiceras. 

Konfidentiellt material inkluderar anteckningar som gjorts, inspelningar, transkriberingar, 

analysanteckningar (Berndtsson et al. 2008). 
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5.2.3 Steg 3 – Analys 

Här påbörjas analysfas 1, vilken syftar till att hantera den information som tillförts till studien 

under Empiri 1, intervjuer. Datatolkning och analys av rådata syftar till att skapa förståelse för 

vad som sagts och menats under intervjuer (Patton 2002). Steget inkluderar letande av mönster, 

sökning av samband och att göra kopplingar mellan saker som sagts vid olika tillfällen och vid 

olika intervjutillfällen (Patton 2002). 

Materialet som samlas in under en kvalitativ studie är ofta massivt och i stora volymer (Patton 

2002). Intervjuerna kommer att resultera i både inspelat och antecknat material, vilket 

tillsammans bör struktureras och representeras i lämpligt format (Berndtsson et al. 2008). 

Perioden direkt efter en intervju är kritisk jämtemot validiteten i en kvalitativ utredning. Att 

direkt kolla så att inspelningen fungerat och att materialet är med är viktigt, om inte bör 

noteringar göras (Patton 2002).  

Berndtsson et al. (2008) menar att man har ett val gällande att ta med allt ifrån intervjuerna och 

i exakta avskrifter eller ha en översiktsbild och sammanfattningar från varje genomförd 

intervju. Patton (2002) menar att det huvudsakliga med intervjuer är att fånga exakta ord och 

formuleringar vid intervjuer för att de ska vara av värde. I det här fallet kommer inspelningar 

göras och intervjuerna kommer ord för ord att transkriberas.  

Analysering av data innebär att insamlad data systematiskt utvärderas i förhållande till målen 

med studien. Det mest systematiska sättet att gå tillväga är att gå igenom ett mål i taget, och 

utvärdera insamlad data mot målet. Om alla mål uppfyllts, kan slutsatsen dras att syftet uppnåtts 

(Berndtsson et al. 2008). 

Rådata som samlats in under empirin utgör en obearbetad komplexitet av verkligheten. Att 

simplifiera, sätta sig in i och förstå den komplexiteten utgör utmaningen av analysen (Patton 

2002). I val av öppna intervjuer är det svårt att strukturera insamlad data i en tabell eller 

liknande då varje intervju kan ha dragit åt olika håll (Berndtsson et al. 2008).  

Analysangreppssättet i den här studien som kommer att tillämpas, är kategorisering och 

kodning av data. Genom att klassificera och koda kvalitativ data tas ett ramverk framför att 

kunna organisera och beskriva vad som har samlats in under fältarbetet. Det första steget blir 

att reda ut vad som kan kategoriseras och vad som hör ihop med varandra (Patton 2002).  

Kategoriseringen är tilltänkt att följa de delfrågor som leder till huvudfrågan för att kunna dela 

upp texterna på ett övergripande sätt som kan besvara frågeställningen, kategorierna i fråga blir 

därför:  

 

 Informationstyper som används inom affärsmässigt beslutsfattande på taktisk nivå. 

 Viktig information inom beslutsfattande i affärsprocessen på taktisk och strategisk nivå. 

 Informationstyper på taktisk och strategisk kan nivå visualiseras vid beslutsfattande. 

 Övrigt av intresse. 
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En kvalitativ studie inkluderar ofta två typer av analyser, både individuella fall och korsande 

fall där flera intervjuers samband och skillnader analyseras. Att försöka genomföra båda 

analyserna samtidigt kommer troligen enbart leda till förvirring (Patton 2002). Därför kommer 

till en början individuella fall analyseras och därefter görs korsande analyser.  

Resultatet av fasen ska leda till förslag på visualiseringar av informationstyper som ligger som 

grund till beslutsfattande inom verksamheten. Till detta ska också nyuppkomna frågor skrivas, 

vilka kommer att användas under andra intervjutillfället, empiridel 2. Eventuellt kommer 

stöttande litteraturstudier att användas för att upprätta nya frågor och visualiseringsförslag. 

5.2.4 Steg 4 – Resultat 

Slutsteget blir att sammanfatta resultatet utifrån Empiri 1 och 2 samt analys 1 och 2. Här ska 

också litteraturstudien tas i bejakelse. Resultatet ska besvara de tre delfrågor som tagits fram: 

1. Vilka informationstyper används inom affärsmässigt beslutsfattande på taktisk nivå? 

2. Vilken information är viktigast inom beslutsfattande i affärsprocessen på taktisk nivå 

när det kommer till en konsultverksamhet? 

3. Hur visualiseras olika informationstyper på taktisk nivå vid beslutsfattande i en 

konsultverksamhet? 

Baserat på svaren från de tre delfrågorna kommer en sammanfattande analys att göras, för att 

på det viset besvara den huvudsakliga frågeställningen: ”Hur används visualisering av 

information i affärsmässigt beslutsfattande inom en konsultverksamhet på taktisk nivå?” 

 Resultatet kommer att bestå av en summering av analyserna som gjorts samt eventuella 

förslag, förbättringar och påverkande faktorer.  
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6 Genomförande  

Kapitlet avser att utförligare beskriva det verkliga utfallet av studiens genomförande. Avsnittet 

är strukturerat efter de fyra faser som studien som tas upp i metoden.   

6.1 Steg 1 – Litteraturstudie och indirekt fallstudie 

Det som skiljer sig från det tilltänka tillvägagångssättet är att endast ett fåtal sökord användes, 

därefter användes så kallad snöbollsinsamlingsmetod, snowballing, där processen utvecklas 

från ett fåtal kärnartiklar, vilka expanderas utifrån källor som refereras till i flertalet utav dessa 

(Patton 2002). Dawson (2009) menar att litteraturstudier ofta tenderar att falla in i 

snöbollsinsamlingsmetoden. 

Citeringar och författare som omnämndes ledde  ofta till ny litteratur både i form av böcker 

och artiklar. Flertalet av de använda källorna i studien är daterade från mitten till slutet av 90-

talet, anledningen till att dessa använts, trots sin gamla datering, är för att artiklar och författare 

i dagsläget fortfarande lutar sig mot och baserar nya teorier utifrån dessa. Tips från personer 

insatta i ämnet har också lett till nya källupptäckter. Nyckelorden baserades på punkter och 

perspektiv kring områdena beslut och visualisering som tagits fram för att se vilken 

information som var relevant för problemområdet.  

Sökord: 

 Decision styles 

 Tactical decision 

 KEY (Decision) 

 Decision making 

 Decision making process 

 Visualization 

 Visualization AND decision 

Databaser:  

 ScienceDirect 

 SAGE Journals Online 

 Springer Link 

 Emerald 

 Högskolan i Skövdes bibliotekskatalog 

Teoridelen har, som planerat, resulterat i utredning och definition av vanliga begrepp som 

förekommer, vilka sammanfattats i rapportens bakgrundsdel Kapitel 2 och 3. Den har också 

lagt grund för frågorna i intervjustudien genom att en intervjuguide för empirin togs fram 

utifrån verksamhetens dokumentation och önskemål med understöd från litteraturen. För att 

påvisa frågornas uppkomst utifrån både verksamhetens och litteraturens perspektiv visas 

upphovskällorna i Tabell 3 nedan.  



 29 

Nr. Fråga Källa 

1 Vilken typ av beslut fattas av dig? /Vad fattar du för typ av beslut? Power (2002); Combitech 

2 Varför fattar du dessa beslut? /Varför fattas den typen av beslut?  Robbins och Coulter (2014) 

3 Hur fattas besluten?   Robbins och Coulter (2014); 

Combitech 

4 Vad skiljer olika beslut åt? Robbins och Coulter (2014); 

Combitech 

5 Vad är viktigast att tänka på (generellt) vid beslutsfattande? Power (2002) 

6 Vilka beslut är: Viktigast? Svårast? Lättast? /Rutinmässiga? Varför? Alenljung (2008); Power 

(2002); Combitech 

7 I vilken form kommer informationen? Power (2002); Combitech 

8 Varifrån kommer informationen? Power (2002); Combitech 

9 Vilken typ av information väger tyngst? (typ, form och ursprung) Power (2002); Combitech 

10 Vad avgör om information är viktig? Robbins och Coulter (2014) 

11 Vilka beslut brukar du fatta själv? Marakas (1999); Holsapple 

och Whinston (1996) 

12 Vilka typer av beslut brukar du överlägga med andra eller ta in andras 

åsikter? 

Marakas (1999); Holsapple 

och Whinston (1996) 

13 Hur kommer det sig att du vänder dig till just dessa personer? Power (2002); Holsapple 

och Whinston (1996) 

14 Vilka informationstyper används vid beslutsfattande? Robbins och Coulter (2014); 

Power (2002) 

15 Vilken information är svårast att förstå? Varför? Marakas (1999); Combitech 

16 Hur skulle den informationen kunna bearbetas för att öka förståelsen? Combitech 

17 Vilken visualiseringstyp anser du är lättast att tolka? Sharpio (2010); Tufte (1997); 

Combitech 

 

Tabell 3 Intervjuguide och intervjufrågekällor. 
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6.2 Steg 2 – Pilotintervju och empiri 

Steg två i processen handlar om empirin, den direkta fallstudiens datainsamling. Fem intervjuer 

har genomförts under studien. Dessa genomfördes antingen genom telefonintervju eller som 

ett fysiskt möte och de ägde rum mellan den 20 mars och åttonde maj. Tiderna varierade mellan 

drygt 45 till cirka 80 minuter, de exakta tiderna redovisas i Bilaga C. Respondenterna 

representerade två utav verksamhetens sju affärsområden, verk och myndigheter och försvar.  

En av de genomförda intervjuerna skedde också med Maria Riveiro, forskare vid högskolan. 

Anledningen till att en intervju genomfördes med henne var för att sätta utredningen i ett 

forskarperspektiv. Informationen som framkom under intervjun redovisas likt de andra 

respondenterna i analyskapitlet och för att skilja på verksamhetens respondenter, vilka är 

anonyma och forskarrespondenten så har dessa svar tydliggjorts och använts som komplement 

och för att understryka en saker som överensstämmer eller tvärt skiljer sig.  

Maria Riveiro är utbildad civilingenjör i elektroteknik. Forskar inom främst data mining, 

dataanalys och visualisering. Inom doktorandtiden höll hon på med anomalidetektion som 

innebär att hitta anomalier eller anomalibeteenden inom data. Maria Riveiro har ingått i flertalet 

projekt i samarbete med olika företag inom olika områden vilka främst har rört dataanalys och 

att hitta olika mönster. Där presentation av data och beslutsfattande också varit viktiga 

delkomponenter.1 

”Jag är inte en konsult själv men jag arbetar mycket med att analysera data och då 

behöver jag sätta mig in i hur användarna tänker […] Så när jag jobbar i de olika 

projekten så måste jag förstå vad det är de vill hitta. Så att jag kan hitta samma sak, så 

jag är på något sätt en användare också, men jag är inte slutanvändaren utan jag är 

forskare”1 

En pilotintervju med en representant från verksamheten genomfördes i mitten av mars. Efter 

denna kunde frågorna bearbetas ytterligare. Intervjun resulterade i tips och idéer. Att ha en 

inledning som kort presenterar studien och dess syfte tyckte respondenten var lämpligt att ha 

med. Inledningen till intervjuguiden framarbetades och de frågor som redigerades och tillkom 

listas nedan, redigerade frågor: 

 Tidigare fråga 1: Vilken typ av affärsmässiga beslut fattas av dig? /Vad fattar du för typ 

av affärsmässiga beslut? 

 Tidigare fråga 2: Varför fattar du dessa beslut? /Varför fattas den typen av 

affärsmässiga beslut?   

 Tidigare fråga 5: Vad är viktigast att tänka på (generellt) vid affärsmässigt 

beslutsfattande? 

 

                                                        
1 Maria Riveiro Forskare Högskolan i Skövde, intervju den 5 maj 2015, klockan 14:45-15:55 
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Nytillkomna frågor: 

 Berätta gärna lite om dig själv och den roll du har i företaget. 

 Hur länge har du jobbat med det du gör nu? 

 Vad har du gjort tidigare?  

 Inom vilket segment arbetar du? 

 Vilka yttre respektive inre faktorer kan påverka en beslutsprocess?  

 För att koppla tillbaka till tidigare frågor, utifrån din roll, anser du att du fattar 

strategiska, taktiska eller operativa beslut främst och varför? 

 Baserat på informationen som finns i beslutsunderlaget, hur skulle den kunna 

representeras visuellt? 

 I vilken form kommer informationen?  Textdokument? Grafer? Excel-ark?  

 Vad används för typ av visuell representation av information idag?  

 Finns det någon fråga som du tycker saknas eller som jag borde ställa? 

 Förslag för framtiden? 

 Övriga tillägg?  

För ytterligare utlåtanden och kommentarer på frågorna mailades den bearbetade versionen till 

en forskare inom visualisering på Högskolan i Skövde, Maria Riveiro, för att kunna ta del av 

hennes råd och förslag. Det ledde till ytterligare frågor att ställa:  

 Vilka analytiska verktyg finns att tillgå idag?   

 Vilka hinder och utmaningar upplever du med dessa?  

 Vad har du för förslag för framtiden?  

 Vad skulle underlätta och stödja ditt beslutsfattande och göra jobbet mer effektivt?  

Den senaste uppdateringen av frågorna ligger som en bilaga, Bilaga A, i slutet av rapporten. 

Inledningen som togs fram baserades på Pattons (2002) och Polonsky och Waller (2011) etiska 

frågeställningar och respondentens rättigheter vid kvalitativ datainsamling: 

1. Vad är syftet med att samla in informationen?  

Undersöka hur beslutfattningsprocessen går till för att se hur användning av visualisering 

som hjälpmedel skulle kunna tillämpas, om möjligt.   

2. Vem är informationen till för? 

Kandidatuppsats, alla som vill ta del av den. 

3. Hur kommer informationen att användas? 

Studien bygger på dels resultat utifrån intervjuer av beslutsfattare inom verksamheten 

samt litteratur och en del intern dokumentation som berör den affärsmässiga 

beslutsprocessen i er verksamhet. För att kunna citera korrekt och samla in mesta möjliga 

data ifrån intervjun tänkte jag fråga om det är okej att jag använder en diktafon och spelar 

in samtalet? 

4. Vad kommer att efterfrågas under intervjun? Vilka frågor kommer att ställas? 

Frågorna kommer att behandla beslutsfattande och till viss del visualisering. 



 32 

5. Hur kommer svaren att hanteras? Inklusive konfidentiell hantering.  

Studien är helt frivillig och du kan avbryta när du vill, om du vill. Dina svar kommer att 

vara anonyma i den slutgiltiga rapporten. Är det okej att jag spelar in samtalet? Kommer 

att skicka ett transkriberat dokument över det inspelade samtalet för godkännande innan 

det används i rapporten. 

6. Finns det risker och vilka fördelar är involverade för personen som deltar? 

Jag uppskattar ditt medverkande och tackar för att du tar dig tid. Har du några frågor till 

mig innan vi sätter igång? Dyker det upp frågor under intervjuns gång så är det helt okej 

att ställa dem när som helst.  

7. Ifall respondenten inte vill att något eller vissa delar ska publiceras måste detta 

också accepteras. 

Kommer att skicka ett transkriberat dokument över det inspelade samtalet för 

godkännande innan det används i rapporten. 

8. Vem som står som ansvarig 

Anna Karlsson 

9. Hur respondenterna är utvalda  

I samråd med min handledare på Combitech och de förväntade resultaten på studien har 

en avgränsning till två av verksamhetens segment gjorts, utifrån dessa önskas en variation 

av organisationsnivåer uppnås och därför är du en utav de utvalda som jag har kontaktat. 

10. Hur lång tid det ungefär kommer ta. 

Tidigare intervjuer har tagit mellan 60 till 80 minuter. 

11. Hur respondenterna kommer att informeras om resultaten 

Du har rätt till att ta del av rapporten när denna är klar, återkommer senare med hur.  

6.3 Steg 3 – Analys 

Analysfasen och datatolkningen påbörjades direkt efter att den första intervjun transkriberats i 

och med att två typer av analyser skulle genomföras, en individuell och en korsande över flera 

intervjuers. Så de individuella analyserna kunde sättas igång direkt och den korsande analysen 

genomfördes i slutet av fasen. Analysen gav rådatan ett syfte och sammanhang, vilket skapade 

förståelse för vad som sagts. 

Genomförandet av analysen gick till så att efter transkriberingen var klar så lästes texten 

igenom utefter varje delfråga som skulle besvaras och strök över (färgkodade) information som 

var relaterad till denna delfråga. Utifrån detta blev fråga 1 Vilka informationstyper används 

inom affärsmässigt beslutsfattande på taktisk nivå? Grön. Fråga 2 Vilken information är 

viktigast inom beslutsfattande i affärsprocessen på taktisk nivå när det kommer till en 

konsultverksamhet? Gul. Fråga 3 Hur visualiseras olika informationstyper på taktisk nivå vid 

beslutsfattande i en konsultverksamhet? Orange. Och övrig relevant information märktes i rosa. 

Den övriga kategorin innefattade förbättringsförslag, hinder och problem i det dagliga 

systemanvändandet.  

Patton menar att det material som insamlas i en kvalitativ studie ofta är massivt och i stora 

volymer (Patton 2002). De genomförda intervjuerna resulterade i mellan 12 till 21 sidor text 

per intervju. Patton (2002) menar också att perioden direkt efter en intervju är kritisk jämtemot 
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validiteten i en kvalitativ utredning. Transkriberingen påbörjades samma dag som genomförd 

intervju och blev klar fyra dagar senare. Aktiviteten var mycket koncentrations- och 

tidskrävande och genomfördes därför inte i ett i direkt anslutning till den avslutade intervjun. 

Analysen av datan påbörjades först efter ett godkännande från verksamheten, där 

verksamhetens handledare kollade igenom och påpekade de ställen i texten som behövde bytas 

ut eller omformuleras utifrån vilken information som är okej att offentliggöra och inte, 

ytterligare några dagar efter det.  

Berndtsson et al. (2008) menar att man har ett val gällande att ta med allt ifrån intervjuerna och 

i exakta avskrifter eller ha en översiktsbild och sammanfattningar från varje genomförd 

intervju. Patton (2002) menar att det huvudsakliga med intervjuer är att fånga exakta ord och 

formuleringar vid intervjuer för att de ska vara av värde. I det här fallet kommer inspelningar 

göras och intervjuerna kommer ord för ord att transkriberas.  

Analysering av data innebär att insamlad data systematiskt utvärderas i förhållande till målen 

med studien. Det mest systematiska sättet att gå tillväga är att gå igenom ett mål i taget, och 

utvärdera insamlad data mot målet. Om alla mål uppfyllts, kan slutsatsen dras att syftet uppnåtts 

(Berndtsson et al. 2008). 

Rådata som samlats in under empirin utgör en obearbetad komplexitet av verkligheten. Att 

simplifiera, sätta sig in i och förstå den komplexiteten utgör utmaningen av analysen (Patton 

2002). I val av öppna intervjuer är det svårt att strukturera insamlad data i en tabell eller 

liknande då varje intervju kan ha dragit åt olika håll (Berndtsson et al. 2008).  

Analysangreppssättet i den här studien som kommer att tillämpas, är kategorisering och 

kodning av data. Genom att klassificera och koda kvalitativ data tas ett ramverk framför att 

kunna organisera och beskriva vad som har samlats in under fältarbetet. Det första steget blir 

att reda ut vad som kan kategoriseras och vad som hör ihop med varandra (Patton 2002).  

Resultatet av fasen ska leda till förslag på visualiseringar av informationstyper som ligger som 

grund till beslutsfattande inom verksamheten.  

I kapitel 7 kommer analysprocessen beskrivas utförligare, där redovisas det som framkommit 

under samtliga intervjuer, baserade på delfrågorna, vilka leder till besvarandet av huvudfrågan.  

6.4 Steg 4 - Resultat 

Resultatet togs fram utifrån de delfrågor som besvarades var för sig i analysen. Delfrågorna 

jämfördes till sinsemellan respondenterna och med litteraturstudien som gjordes i den första 

fasen.   

För att ge en överskådlig blick i hur delfrågorna ledde fram till resultatet så sammanställdes en 

modell utifrån kärninformationen som framkommit under de tidigare faserna i studien. Då 

kunde delfrågornas sammanhang och relation till varandra sättas ihop för att ge ett svar. 
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7 Analys 

Det här kapitlet avser att utförligare beskriva analysfas. Här presenteras dels den insamlade 

datan från empirin, och dels så görs en analys utifrån den och litteraturen som presenterats i 

kapitlen beslut och beslutsfattande och visualisering. Avsnittet är strukturerat efter de 

delfrågor som tagits fram, vilka analysen skett itu från och binder sedan dessa igenom att 

besvara den huvudsakliga frågan.  

Nedan presenteras insamlad data ifrån empirin, vilken utifrån transkriptet kodats och 

kategoriserats utifrån de delfrågor som tagits fram för att kunna besvara den huvudsakliga 

frågan: ”Hur används visualisering av information i affärsmässigt beslutsfattande inom en 

konsultverksamhet på taktisk nivå?” 

Datan presenteras i tabellformat och siffran till höger hänvisar till vilken av intervjuerna 

informationen kommer ifrån. En kursiverad text i grått är frågor som ställts till respondenten, 

vilka tagits med i vissa fall för att sätta svaret i en kontext. 

7.1 Informationstyper som används i affärsmässigt beslutsfattande 
på taktisk nivå 

Den här delen av analysen har inkluderat vilka informationstyper som använts och som nämnts 

under intervjuerna men också till viss del vilka källor och informationskanaler som finns och 

används i verksamheten. Tabellen nedan visar övergripande struktur över vad som framkommit 

och efter den sammanställningen kommer några mer utförliga citat att tas upp för att ge ökad 

förståelse för vad som sagts.  

CV-databas där medarbetare finns upplagda R1 

Ramavtalshandlingar, ramavtal och upphandlingar R1 

Muntlig information, hörsägen. R0 

Det muntliga vi har pratat om blir textuellt. R0 

Text. Det är mest textbaserat. R1, R4 

Excel-fil, Excelark för beräkningar R1, R4 

Tidningar och tidskrifter. R0 

Beslutsstödsystem. Det finns en del processer liksom flöden för olika processer, lite 

checklistor och sådär. 

R4 

Mallar för beslutstöd R4 

Presentationer från konferenser R0 
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PowerPointbilder R4 

Agresso (ekonomisystem) R1 

Du är och verkar i den miljön där dina kunder finns. Absolut viktigaste 

informationskanalen… Social information.  

R0 

Det är väldigt mycket kontakter, sådana här gamla kollegor och hör det i korridoren, det 

här kan bli någonting. 

R2 

Vilka företag och organisationer känner vi till? (Lokalt) R0 

Gå in på affärsdata och sådana där andra sajter så då har vi tagit ut alla företag som 

finns i närområdet. Aktiebolag och handelsbolag då, alla.  

R0 

CRM-verktyg R0, R1, 

R2, R4 

(I CRM-verktyget) länk dokumentationshanteringssystem. R1 

(I CRM-verktyget) Beskrivning av företaget och eventuella affärer vi håller på med. R1 

(I CRM-verktyget) Söka rätt mycket bra information. Framförallt dom här tvärrelationerna 

då, hur ser det, innan man då börjar ringa folk. Hur ser det ut för dom? Har dom något 

annat. 

R2 

(I CRM-verktyget) kan även knyta in dokument till exempel. Lägga in 

organisationsbeskrivningar och liknande om man kommer över det. Det vi får av kunden 

som vi finner är av intresse eller dokument som vi skapar kring kunden.  

R1 

 (I CRM-verktyget) Det är mycket pre-sales. Kontakter, volym  R2 

(I CRM-verktyget) Det är sällan fakta… Det är väldigt subjektivt, ahh vi hörde att…. Så vi 

har ju ingen komplett bild av exakt vad våra konkurrenter gör och det är väl inte 

meningen heller (Omvärldsbevakningar). 

R4 

Det är rätt mycket upp till vem som har lagt upp grejer i CRM-systemet, hur det ser ut 

exempelvis. Även om det är, finns regler för hur man ska göra det där så, det ,det, som 

ofta dekaderar ganska snabbt. När folk har mycket att göra och ahh jag lägger in 

någonting snabbt och sen så justerar jag till det sen, och sen så liksom, kommer aldrig. 

Kvalitén varierar väldigt mycket och hur folk lägger upp det och hur duktiga folk är på 

att städa efter sig exempelvis 

R2 

Vi har business intelligence så att vi kan beställa forcasts och bokslut och sånt. Jag har 

inte använt det.  

R0 

 

Tabell 4 Analys över delfråga 1 
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”Vi är nog väldigt mycket skvallerbyttor, och det är gammeldags mejllistor och man ringer 

sina gamla kompisar och… Så vi jämfört med, tror jag industri, försvarsindustri. Dom är 

mycket duktigare på att använda det stödet som finns… Och vi, lite mer skvallerbyttor…” 

Respondent 2.  

Det kan relatera till R0 och R4, vilka också menar på att det är mycket muntligt utbyte av 

information. Vilket i ett tidigt skede inte läggs in eller dokumenteras i CRM-systemet.  

Ett återkommande ämne gällande informationen i CRM-verktyget är att denna ofta inte 

kontrolleras innan den läggs in och R4 menar på att det inte finns några tydliga regler från 

företagets håll hur noggrann man ska vara medan R2 säger att det ofta ska läggas in ganska 

snabbt och sedan inte hinner fixas till eller ändras eller att man rent av glömmer bort att faktiskt 

göra det. R0 säger också att all information inte bör komma upp direkt, som exempelvis när en 

ny kund är på gång, men som ännu inte är en uttalad kund utan att det måste gro. Den typen av 

information behålls då istället internt på avdelningen så att andra inte ska kunna ta del av den 

förrän kunden är en uttalad kund.  

R1 saknar också någon övergripande stödlösning för referensuppdrag. ”Det finns ingen som 

har ett samlat grepp över alla våra referensuppdrag. Utan mycket går på hörsägen att någon 

vet att Ahh men kolla med (mig) uppe i Staden för han har ett antal 

referensprojektbeskrivningar. Så ibland ringer folk till mig och frågar om jag har någonting. 

Men jag själv kan ju inte ringa någon annan för jag vet ju inte vad dom har.” Respondent 1.  

Sammantaget kan den första delfrågan besvaras enligt följande: Beroende på vilken hierarkisk 

nivå och vilka beslutsfattningsrättigheter en person har så finns det tillgång till olika IT-stöd. 

Ett CRM-verktyg som innehåller information om kunder och ett beslutsstödsystem som 

innehåller mallar och beräkningsverktyg som stöd vid beslutsfattande.  

Informationen är främst textbaserad i systemet men mycket av informationens begynnelse är 

muntlig. Man har tentaklerna utåt, träffar folk, samtalar och utbyter information på det sättet. 

Detta har främst med nya konsultuppdrag att göra eller mer försäljning till befintliga kunder. 

En del information i samma syfte hämtas också från artiklar och tidskrifter. Informationen är i 

det här fallet relativt hemlig, så som nämnt ovan behålls denna ofta internt till dess att nya 

kunder är uttalade kunder. Informationen finns delvis i huvudet och delvis skrivs den ner i text.  

De muntliga delarna av informationen är svåra att visualisera eftersom mycket av den behålls 

hos olika individer innan det finns en tillräcklig pålitlighet till informationskällan och en 

mognad i att kunna använda informationen. I CRM-systemet var mycket textbaserat. 

För att dra paralleller till det som framkom i litteraturstudien när det gäller beslut och 

beslutsprocesser så inkluderar de taktiska besluten i den här fallstudien inte lika många steg i 

beslutsprocessen som exempelvis redovisas i Power (2002) eller Robbins och Coulter (2014) 

beslutsprocesser, vilka går att se i Tabell 1. Vad som framkommit i intervjuerna är att processen 

är kortare. Många utav besluten måste också mogna innan de kan fattas, men då är det i 

majoriteten av fallen på grund av kunden. 
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Sammanfattningsvis kan den första delfrågan summeras i att informationen som används är 

främst i muntlig och textuell form. Den icke textuella informationen kommer från olika håll 

och kn tolkas och användas olika. Detta är en typ av ostrukturerad information som kan ha 

svårigheter att visualiseras eftersom den i dagsläget redan upplevs lite svår att använda och 

värderas olika utav olika beslutsfattare. Den muntliga typen av information kan vara svår att 

värdera och validera. 

 

7.2 Viktigaste informationen i affärsprocessen vid beslutsfattande 
på taktisk nivå i en konsultverksamhet 

Den här delen av analysen har inkluderat vilken information som är viktigast och väger tyngst 

vid beslutsfattande på taktisk nivå i en konsultverksamhet. Likt det förra delkapitlet är 

informationen först strukturerad i tabellformat och nedan finns utförligare citat från 

respondenterna.   

Behov av att känna till vad företaget kan… En kompetensprofildatabas väldigt viktig när 

man hör att en kund har vissa behov. Och så behöver man identifiera ifall man har den 

kompetensen någonstans… Vi har ju en CV-databas. 

R1 

Jag skulle önska är att man har en fungerande, korrekt CV-databas, där varje individs 

kompetens finns beskriven på ett tillräckligt bra och sökbart sätt.  

R1 

Det kan vara, vilka resurser som vi ska sälja in på ett uppdrag. Vilka marginaler vi kan 

tillåta oss att ha på ett uppdrag.  

R1 

Och det gör det ju också svårt i att avgränsa sig i hur mycket information man ska ta 

in. 

R4 

Det som väger tyngst egentligen i allting som vi gör är att vi har en kund som är nöjd. 

Och det kan innebära att man ibland får ge och ta lite.  

R1 

Summerar relationerna kring. Vilka uppdrag ska vi ta, vilka har vi nu. Hur går de. Vad 

ska vi göra i framtiden och vad vill kunden ha. 

R4 

Hur ser kundens materielplan ut och vad för uppdrag.  R2 

All information som han finner relevant lägger han in här (i CRM-verktyget) och då kan 

man ju även i det här hitta tillexempel ramavtal och liknande.  Så det här är ju en viktig 

del för oss att jobba utefter då. 

R1 

(I CRM-verktyget) Jag kan se affären, jag kan se information om kunden, jag kan själv 

uppdatera affärskortet om jag har nya kontakter som vi vill lägga till och så vidare. 

R1 



 38 

Ja alltså om den påverkar beslutet naturligtvis då och vad jag menar då är att det finns 

två olika sätt en information du får. Antingen att den förstärker ett beslut, eller den 

hypotesen du har som du vill fatta beslut efter eller om du i kullkastar den.  

R0 

Jag tittar ju ganska mycket på historiskt, på historisk data eller vad man skulle säga. Jag 

tittar ganska mycket i ekonomisystemet också och där finns det. 

R2 

 

 

Så är det så att jag ska göra en affär med en kund så måste vi nästan uteslutande ha 

ramavtal och då är ramavtal väldigt viktiga för mig och se vad är det i ramavtalet vi 

har? Vilka prisnivåer har vi, vilka kompetensnivåer är det vi har vunnit på? så att jag kan 

matcha in var in personal ligger så att jag har rätt förutsättningar. Hur är det med resor 

och liknande? Ingår det eller inte? Allt sådant där måste jag ju ta reda på innan jag kan 

leverera ett anbud. Vad jag kan sätta för priser, vad som ingår. 

R1 

Det absolut viktigaste då är ju vad som ligger precis runt hörnet, vad tänker 

konkurrenterna göra, vilka tänker dom anställa, vilka tjänster kommer dom erbjuda och 

vilka nya kunder vill dom ha och kanske eventuellt då vilka gamla kunder vill dom 

eventuellt göra sig av med?  

R4 

Men för dom besluten som jag fattar då i detta och gå ut och prata, det är ju en… Alltså 

informationen som kan bidra till och skapa en bild av hur nära förestående en affär är. 

Alltså deras köpvilja. Egentligen. Den informationen väger ju tyngs för att då kan jag ju 

prioritera eller välja och göra då med den, dom pengarna och det vi har, att vi då gör 

någonting så att vi vinner den affären. 

R0 

Exakt vad det är för information... Ja ett exempel på vad det skulle kunna vara är att 

om det skulle står i den lokala dagstidningen att kommunen ska här nu få på sig att 

dom under nästa år ska installera ett helt nytt system och måste ha något specifikt som 

vi har kompetens inom, ja då ser jag att jaa dom har ett behov. 

R0 

Ehh jag vi kan lägga in dokument, antingen dom som vi får av kunden som vi finner är 

av intresse eller dokument som vi skapar kring kunden.  

R1 

Informationen på något sätt mognar i en. Så växer det liksom fram en kunskap, det där 

klassiska att man liksom ska sova på ett beslut det stämmer in rätt bra. Att man får 

sortera in informationen i olika boxar och sen kanske man fångar en magkänsla eller 

liksom beslutsinriktningarna nej men nu gör jag såhär.  

R4 

Generellt så finns det ett jättebra uttryck som liksom styr allting, och all information och 

allting måste leda mot det: Show me the money, vart finns pengen? Finns det en peng 

och det liksom hänger ihop så är det rätt. 

R0 
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Annan information är ju då som när ett lokalt företag här så då att dom skulle dra ner 

på verksamhet. Och då vet man ju direkt alltså att ah då åker ju konsulter ut först. Då 

är det ingen idé i att gå och försöka sälja in nya konsulttjänster utan då är det mer 

aktuellt med konsulter som är bra på downsizeing då… 

R0 

Alltså att har vi en strategi, en strategisk riktning så får ju våra operativa beslut i 

huvudsak gå i den riktningen och våra taktiska beslut. Sen så måste ju inte alla göra 

det men att det är lite foxtrott i alla fall, två steg fram och ett tillbaka, då har vi ju 

åtminstone gått ett steg mot det vi ville. Å att man liksom danas foxtrott i rätt riktning 

så att man fattar dom här besluten i den större kontexten och sen finns det ju alltid en 

ännu större kontext man kan sätta i den då. Så det är väl det viktigaste egentligen. Den 

större kontexten kring beslutet snarare än beslutet i sig, huruvida man säger ja eller 

nej. 

R4 

Här pratar man om vilket uppdragsområde det är, uppdragets namn, vem är 

uppdragsgivaren, kontaktperson, vilka konsulter hade vi med, vilken tid det varade 

uppdraget, ungefär vilken volym, en kort beskrivning av uppdraget och eventuella 

lösningar, modeller, metoder med mera som man har använt. Det här måste man 

nästan alltid i ramavtalsupphandlingar bifoga för att styrka att man har en viss 

kompetens. 

R1 

Den viktigaste informationen för ett beslut, det är den informationen som jag ännu inte 

har. Det är den informationen jag får när jag har fattat beslutet och det har gått en 

stund. 

R0 

Ah jag håller ju på lite nu med omvärldsbevakning. Och såhär lite tittar på våra 

konkurrenter. Vad gör dom, vad kan dom, vad rekryterar dom, vilka affärer har dom 

och vilka liksom kunder springer dom på framförallt och vilka våra nuvarande eller 

eventuellt möjliga intressanta framtida kunder springer dom på. Och där har vi 

egentligen inget stöd, så risken är ju att det här görs på lite andra ställen i företaget 

också, och kanske delvis i samma kunder och att vi inte utbyter det så bra.  

R4 

 

Tabell 5 Analys över delfråga 2 

När beslut ska fattas handlar det också om att ta tillvara på och kunna förstå den information 

som finns att tillgå som stöd. R4 om mallarna som finns att tillgå i beslutsstödsystemet: ”När 

det gäller pengar och massa ekonomiska beslut så har vi massa mallar som vi både bör och i 

vissa fall skall använda. Du har en sån beslutsprocess, kanske ett anbud. Vid B1-beslut, B1, 

B2, B3 ska vi skicka en offert, ska vi svara på ett uppdrag ja eller nej och sådär och då måste 

vi ju ha, innan vi får göra det då. Vi har ju en delegation att ta ett beslut upp till ett visst antal 

miljoner åtaganden och sådär men det, den delegeringen som jag har från företaget för att 

skriva på kontrakt och sådant. I det mandatet så förutsätter då att jag har gjort vissa checks 

and balances” Respondent 4.  
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”Det som väger tyngst egentligen i allting som vi gör är att vi har en kund som är nöjd. Och 

det kan innebära att man ibland får ge och ta lite. Om man har en affär som man märker att vi 

måste kunna erbjuda lite mer. Vi kanske inte kan få fullt ut betalt för allt det som vi har tänkt 

men kunden är vansinnigt nöjd med det som vi har gjort och vi vill lämna en nöjd kund efter 

oss. Då kan det vara viktigare kanske att gå ner i vinst. Från 10 till 7% till exempel för att ge 

kunden det där lilla extra. För det är hela tiden avsikten och meningen med vår verksamhet… 

Att varje uppdrag vi gör ska vara en god kundreferens. Så att vi kan få möjlighet att få nästa 

uppdrag. Oavsett om det är hos den kunden eller hos en annan kund.” Respondent 1.  

Det finns en delad uppfattning av vilken information som är viktig. Maria Riveiro säger att 

utifrån hennes erfarenhet är det vanligt att man tittar på främst risker eller en tidsaspekt när ett 

beslut ska fattas och information ska vägas jämtemot varandra. ”I det området som jag är mest 

erfaren med som är militär så är det tid och risk”. Riveiro menar också att i vanliga företag är 

det de ekonomiska aspekterna och kundnöjdheten, vilket R1 nämner: ”Det som väger tyngst 

egentligen i allting som vi gör är att vi har en kund som är nöjd. Och det kan innebära att man 

ibland får ge och ta lite. Om man har en affär som man märker att vi måste kunna erbjuda lite 

mer.” Respondent 1.  

För att summera kring delfråga 2, vilken information som är viktigast och väger tyngst så 

handlar det i många fall om att göra en vinst och vinna nya områden eller kunder samt 

upphandlingar. Samtidigt vill man ha nöjda kunder, vilket leder till nya kunder och fler 

uppdrag. Dessa faktorer krockar inte allt för sällan med varandra och i det fallet måste ett beslut 

fattas, vilket ofta förekommer på den taktiska nivån i verksamheten. Hur många operativa och 

taktiska beslut kan fattas som inte ger de direkta resultaten som strategisk ska eftersträvas och 

hur långsiktigt resonerar man vid beslut som ska fattas.  

R1 menar: Vi kanske inte kan få fullt ut betalt för allt det som vi har tänkt men kunden är 

vansinnigt nöjd med det som vi har gjort och vi vill lämna en nöjd kund efter oss. Då kan det 

vara viktigare kanske att gå ner i vinst. Från 10 till 7% till exempel för att ge kunden det där 

lilla extra. För det är hela tiden avsikten och meningen med vår verksamhet” Respondent 1.  

Och som R4 benämner det i form av dans: ”Alltså att har vi en strategi, en strategisk riktning 

så får ju våra operativa beslut i huvudsak gå i den riktningen och våra taktiska beslut. Sen så 

måste ju inte alla göra det men att det är lite foxtrott i alla fall, två steg fram och ett tillbaka, 

då har vi ju åtminstone gått ett steg mot det vi ville. Å att man liksom danas foxtrott i rätt 

riktning så att man fattar dom här besluten i den större kontexten och sen finns det ju alltid en 

ännu större kontext man kan sätta i den då. Så det är väl det viktigaste egentligen. Den större 

kontexten kring beslutet snarare än beslutet i sig, huruvida man säger ja eller nej” Respondent 

4.  

Det handlar i många fall om pengar, som R0 beskriver det: ”Generellt så finns det ett jättebra 

uttryck som liksom styr allting, och all information och allting måste leda mot det: Show me 

the money, vart finns pengen? Finns det en peng och det liksom hänger ihop så är det rätt” 

Respondent 0. I många fall finns dock pengarna längre bort och långsiktigt. Så som svar på 

delfråga 2 kan det ändå konstateras att pengar och ekonomisk information i de flesta fall är 
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viktigast samtidigt som pengarna i grund och botten kommer från nöjda kunder. Av 

summeringen i tabellen framkommer det även att viss viktig information handlar om 

konkurrenter till verksamheten eller specifika uppdrag men att den informationen är mer 

önskvärd att ha, snarare att den finns.  

För att summera den andra delfrågan som behandlar tyngdpunkterna i informationen så 

framkommer tre huvudsakliga aspekter tydligt. Det handlar om ekonomi, både den interna för 

verksamheten och externa i form av kunders ekonomi. Kunderna och dess nöjdhet är den andra 

typen av information som väger tungt och den tredje berör konkurrenter och eventuella 

framtidspartners och hur de agerar och handlar i jämförelse med den egna verksamheten. 

7.3 Visualisering av olika informationstyper på taktisk och 
strategisk nivå vid beslutsfattande i en konsultverksamhet 

Tabellen nedan redovisar data som samlats in, vilken går att relatera till och besvara på den 

tredje delfrågan. Här redovisas vilka visuella och grafiska element som befintligt finns i system 

eller som används i andra fall och situationer samt önskemål på hur viss information skulle 

kunna visualiseras eller underlättas för ökad förståelse. Likt de andra underkapitlen som hänger 

ihop med delfrågorna så finns mer utförliga citat och ett besvarande på frågeställningen efter 

den redovisade tabellen. Denna delfråga var dock svår att korta ner intervjusvaren på för att 

inte tappa kontexten, vilket har gjort att det är mycket text.  

Jag tycker att man får gräva ganska mycket. R2 

Ibland så kan jag tycka att jag vill ha snabb dash, liksom snabb dashboard och kolla 

liksom att såhär ser det ut. Såhär eller såhär såg det ut förra månaden.  

R2 

Inför varje år veta hur har omsättningen sett ut dom tre senaste åren för segment verk 

och myndigheter?  Har den ökat eller har den minskat och hur fördelar sig omsättningen 

på våra kunder?  

R1 

Och då kanske man vill kunna plocka ut de 10 största kunderna eller 15 eller någonting. R1 

man skulle kunna tänka sig i förlängningen att man även skulle kunna få nå information 

grafiskt representerat över vilka tjänster har vi levererat och hur stor omsättning har vi 

haft på de olika tjänsterna eller tjänsteområdena för en viss kund så att man till exempel 

skulle kunna säga att, tillexempel informationssäkerhet som är ett tjänsteområde, jaa. För 

en viss kund så kanske vi har levererat 25% av omsättningen som har varit kopplade till 

tjänster för informationssäkerhet… 

R1 

Ibland gör vi, tillexempel när vi har enhets möten här… Då kan vi ju tillexempel redovisa 

omsättning och med mera. Det är inte alltid vi gör det bara i siffror utan det kan man 

även göra grafisk då som en tårtbit… tillexempel eller något liknande.  

R1 
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I CRM-verktyget finns det ju information som vi har lagt in men sen finns det ju massa 

extern information utifrån som också påverkar och den skulle jag vilja ha in. Och liksom 

koppla till detta och INTE i ett Excelark. Jag vill ha en storhet. Den typen av visualisering.  

R0 

 

 

Vi kan ju använda sådana här gapanalyser. Vart är vi nu och vart vill vi vara om 2 år eller 

3 år eller vad det nu kan vara. Så att liksom när vi gör våra mål också, sätter våra 

verksamhetsplaner… Det är mest bilder vi gör i PowerPoint, vi räknar upp tjänster vad vi 

ska och vad vi inte ska ha och hur många anställda, vilka kunder vi har och vilka tjänster 

vi kan erbjuda och så där. Så det är ganska basic liksom. 

R4 

då blir det ju liksom att göra någon typ av analys och summering över vilken omsättning 

har vi historiskt haft hos våra kunder och då kan man tillexempel ta en kund och grafiskt 

representera och visa hur vi har vuxit eller minskat eller bibehållit vår omsättning till 

exempel… 

R1 

Det skulle vara ett, eller det behöver inte vara ett verktyg utan jag vill ha en front som 

jag kan titta på. Det kan både vara framåt eller vad ska man säga prognostiserat sälj, och 

sen trycker jag på knapp B så ska kunna se, hur ser det ut nu? Det skulle vara ganska 

värdefullt.  

R2 

Men allt det där är ju ett handjagande för att få till… Det finns ju inga färdiga verktyg för 

att kunna plocka ut den här informationen och det kanske skulle kunna underlätta. Om 

man hade det kopplat mot ekonomisystemet, då måste man ju på förhand, gissar jag, 

kunna fördefiniera och tala om att dom här typerna av rapporter vill vi kunna få ut från 

ekonomisystemet inför vårt strategiarbete då tillexempel.  

R1 

Och det är sådana här saker som är så oerhört viktiga att vi hela tiden för våra viktiga 

kunder kan göra en omvärldsbevakning. Vad är köpbeteendet? Vad är det som styr 

deras köpbeteende? Det kan ju vara ett… I vissa fall som verk 1 och andra stora, tunga 

myndigheter. Där kan det vara att vi får ett regeringsskifte som gör att plötsligt så får 

dom en osäkerhet i vilka medel kommer man ha att tillgå den närmsta fyraårsperioden... 

Vilka projekt lägger man på is? Därför att den här nya regeringen prioriterar någonting 

annat.  

Och där kan man ju tänka sig att om visualisering och big data och sånt kan vara en, nåt 

hjälpmedel för att hjälpa oss att hitta dom här frågorna… 

R1 

Pang! Jag vill bara gå in och trycka en gång liksom och så står varvräknaren står på 7000 

varv. Det ligger i fel växel, soppan är nästan slut… Det där skulle jag vilja ha liksom. 

Försvar har sålt så här mycket av sin burnrate, ni borde ligga här. Ni ligger 20% under, 

det vill jag bara kunna se såhär. För det är jätteviktigt… Jag tycker att det är betungande 

att komma dit.  

R2 
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Det är nog kanske inte så mycket på kvalité utan det är nog mer snabbheten jag är ute 

efter… En snabb shot bra, då lägger vi det åt sidan. 

R2 

 

Om man säger att jag har 5 olika prospects här som jag då kan gå ut till men idag kan 

jag bara kontakta en utav dom. Vem skall jag kontakta? I och med att jag bara har en 

viss tid eller en bandbredd eller en budget så vill jag liksom veta vem jag ska lägga kraft 

på? Om man då tänker sig en tidsaxel. Här är vi idag, när kommer ordern in? Troligtvis. 

Så att jag liksom får en markering att här ligger företag A och här ligger företag B. 

Företag B ligger närmast så att då är det dom jag ska jobba på. Nej! Säger systemet för 

att det är nästa du ska jobba på för att där är det nu en process där dom ligger och 

väntar så det du ska göra nu är att kolla med någon av dom andra. Och lika så, så vill 

man också då se, växer chansen? När jag tittar från en dag till en annan. Har den ökat? 

Eller minskat?    

R0 

Visuellt, hur den är representerad? Tid, volym, avkastning, vinst, vinst per affär, upplutna 

kostnader, alltså rätt mycket dom här mat och potatis ekonomigrejerna. För då slipper 

jag ringa någon som ska förklara för mig i telefon, sätta ihop ett mail eller och maila 

sådär, det… Sen vill jag se prognosen, fastställ prognosen och hur den ser ut. Jag skulle 

vilja vara intresserad, för det kan vara idag men då. Jag skulle behöva se beläggning och 

rätt snabbt kunna ta mig ner till beläggning på individnivå faktiskt, om dom inte jobbar 

hos mig.  

R2 

Jag vill ha en kurva, typ månad för månad. Ackumulerad över året då. I en bild kan det 

ligga liksom då såhär prognosen, kontra verkligt utfall. Orderingång, avkastning. Det kan 

vara knappar i samma bild liksom. 

R2 

Hur stor är sannolikheten att vi vinner, hur mycket kraft ska vi lägga ner på det här? R0 

I detta också då, om vi pratar beslutstöd. Jag skulle vilja se att vad händer om det 

kommer in några spelar till på planen, eller vad händer om jag tar bort några. Hur 

påverkas den egna verksamheten? 

R0 

Ah man skulle nog kunna göra några bildmässiga jämförelser. Att här är Combitech, här 

vill vi vara, här är företaget A, här tror vi att dom vill vara om något år liksom eller jämföra 

olika dimensioner så, ett år framåt, två år framåt eller vad det nu kan vara. Man skulle 

kunna växla mellan olika tidsaspekter liksom och kunna rulla upp och ner på ett hjul 

liksom att nu, sen och ännu längre fram, vad de nu är. Och även kunna jämföra olika 

konkurrenter mot varandra. 

R4 
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Okej men nu har vi företag A och B här, och vilka fördelar har dom? Och det kan ju både 

vara ur en konkurrent analys, det kan ju också vara ur en möjlig samarbetsanalys då så 

att man ska kunna jämföra liksom svagheter och styrkor. Dom här styrkorna har 

Combitech, dom här svagheterna har Combitech. Dom här styrkorna har företag A och 

dom här svagheterna har företag A, sen komplettera dom här styrkorna och svagheterna 

med varandra så skulle man kunna vara mer intresserad av att samarbeta och då är vi 

bra på det dom är dåliga på och då kanske vi egentligen inte är så starka konkurrenter 

egentligen utan snarare mer aktuella som partners liksom men om vi är starka på samma 

sak eller nästan samma saker och vill bli starkare på samma saker i framtiden så är vi 

uppenbarligen konkurrenter och kommer fortsätta vara det och då är det inte aktuellt 

och börja prata samarbete och det kommer säkert dom inte heller tycka är någon bra 

idé. För i den här branschen så är man ju konkurrenter i vissa projekt och partners i vissa 

projekt exakt samtidigt med samma företag, så det är lite märkligt. 

R4 

En kritisk avatar, Mamma2.0 R0 

 

Tabell 6 Analys över delfråga 3. 

Utifrån användandet av visuella element som förekommer idag förklaras detta med några 

exempel i form av citaten nedan: 

R2 ”Ofta är det ju så idag att man måste känna någon som tycker att det där är skitroligt, 

ahmen jag har gjort en specialare… Jag mailar den till dig” Respondent 2.  

R4 ”Men jag uppfattar ju att när man drar sådana här bilder för andra att har man ett bra, 

visuella bilder med sig på vad man menar så får man ju så att säga tar man in poängen 

snabbare hos folk” Respondent 4.  

R2 (I CRM-verktyget) ”Ah det finns ju fruktansvärt mycket funktionalitet jag aldrig använt. 

Jag vet inte ärligt talat. … Däremot i ekonomisystemet så kan man ju göra piecharts och lite 

sånt där. Det är ju dom, och jag använder oftast dom här kurv… Alltså tittar på diagram istället 

för att läsa siffror för då får jag bara ont i huvudet.” Respondent 2. 

Önskemål om andra typer av visualisering som framkom under intervjuerna var exempelvis 

citat som dessa nedan:  

R2 ”Även om jag är riktig ordvrängare och älskar att läsa och så, så ibland så kan jag tycka 

att jag vill ha snabb dash, liksom snabb dashboard och kolla liksom att såhär ser det ut. Såhär 

eller såhär såg det ut förra månaden. Och då kan jag tycka att det är ganska långt, eller hyfsat 

långt innan man kommer dit så jag skulle kunna tänka mig att man hade kopplat till hur 

affärsplanen ser ut” Respondent 2.  

Citatet ovan berör lite av business intelligence och är relativt vanligt och förekommande idag 

när det handlar om strategiskt beslutsfattande. Att lyfta ner och använda dashboards på taktisk 

och kanske till och med operativ nivå har det ännu inte forskats så mycket om men som bland 
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annat Sallam, Hostmann, Schlegel, Tapadinhas, Parenteau och Oestreich (2015) tar upp och 

menar att den traditionella BI-marknaden börjas övertas av analytiska verktyg längre ner i 

organisationen. 

R0 ” Relationsbiten. Alltså det man då ser hur vilka finns i en organisation vad är företagen, 

hur har företagen relationer med varandra, personerna, vilka relationer har vi och det är 

allting för att kunna besluta om hur snurrar vi upp den här kunden. Det är som att gå på dejt 

alltså, kollar upp vad är det dom gillar och såna här saker, vilken bio, vilken biograf ska vi gå 

på, vilken restaurang, vad är det för mat… Så att du kan sätta upp ett scenario som passar den 

du då ska möta. Ofta så är det en lista att du ser namn men du ser inte vikten av relationen. 

Alltså tjockare sträck mellan” Respondent 0. 

Detta citat går att koppla till Börner och Polleys (2014) nätverk för att kunna se över kontakter, 

kunder, interna medarbetare och dra kopplingar. De önskemål som kommer fram är också att 

dessa ska tydliggöras vilket inte finns beskrivet i Börner och Polley (2014) och kan vara 

någonting intressant att titta vidare på i eventuell framtida forskning och utveckling av detta.  

Trots att studien avgränsats till enbart två segment inom verksamheten så är det olika saker 

som efterfrågas av beslutsfattarna. En del insatta i vad visuella element kan bistå med, medan 

andra vant sig och känner sig bekväma i systemets befintliga utformning. Olika kunskap och 

erfarenhet av systemen, olika intresse för det och dess verktyg och stöd samt varierad 

regelbunden användning. En påverkan på bekvämlighet och att se möjligheter och förändringar 

och förenklingar.  Erfarenheten kan spela roll, hur länge man varit insatta i systemet.  

Detta kan bero på de olika hierarkiska skillnader mellan beslutsfattarna, vilka affärsmässiga 

beslut det handlar om samt yttre och inre faktorer. Generellt vid affärsmässigt beslutsfattande 

på taktisk och till viss del strategisk nivå så efterfrågas en helhetssyn med möjlighet att titta in 

på detaljer och själv kunna sätta faktorer och jämförelser. R2 önskar en dashboard som en 

startsida som ger just det övergripande och viktigaste informationen och som ger möjlighet till 

djupdyk i specifika faktorer när eller om det önskas. Så att parametrar ställs om i olika tidsspann 

eller liknande.  

Utifrån delfrågan lämpar det sig även i detta fall att titta på visualiseringsramverket som Börner 

och Polley (2014) tagit fram, vilket finns att titta på i sin helhet Tabell 2. Ramverket är 

framtaget för att underlätta organisering och gruppvisualiseringar som hjälper till att identifiera 

vilken nivå och vilken analysmetod som bäst lämpar sig för olika informationsmängder (Börner 

& Polley 2014).  

Ramverket innefattar tre nivåer vilka bestäms utifrån mängden data som ska hanteras. I den 

här studien har inte mängden information och data tagits upp eller varit vidare aktuell eller 

framstått som övermäktig och svår att hantera på grund av sin mängd. De andra aspekterna 

som Börner och Polley (2014) tar upp är: 

 Statisk analys 

 Tidsram 

 Positionering 
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 Ämnesområde 

 Nätverkstyp 

Den statiska analysen är relativt bred och här skulle en eventuell anställd eller en kund kunna 

sättas in i ramverket då man för den anställde skulle kunna kolla på vilka tidigare uppdrag som 

gjorts, eventuellt den CV-databasen som nämndes i en utav intervjuerna. Vilken utbildning 

som finns i botten och den samlade erfarenheten som kommit utifrån verksamheten och inuti 

verksamheten. Om man skulle titta på en eventuell kund skulle detta kunna vara, som också 

nämns i flertalet intervjuer, en konkurrent, en möjlig samarbetspartner eller helt extern kund 

som enbart vill köpa tjänster. Hur ser den verksamheten ut, vilka hinder och problem finns. 

Hur ser den närmsta framtiden ut, vad vill man satsa på. Och utifrån detta kan man se till att 

visa på den rätta kompetensen man har inom verksamheten och matcha ihop rätt konsulter med 

uppdragen. Dessa aspekter utgår nu ifrån främst micro och meso nivån eftersom större områden 

inte är aktuellt i verksamheten med tanke på dess utspriddhet i hela landet och grannländer i 

norden. I den här kategorin kan man också titta på delar av de ekonomiska bitarna. 

Om man tittar på en förutbestämd tidsram, vilket nämndes i en intervju att man ofta tittar på 

historisk ekonomisk data för att skaffa sig en uppfattning så är just detta ett bra exempel. 

Respondenten i fråga efterfrågade en dashboard eller liknande för att kunna få en snabb 

överblick utan dels den historiska biten men också ett nu- och dagsläge samt en prognostiserad 

framtid, vad som krävs för att uppnå både de taktiska och strategiska målen, på lokal eller 

organisatorisk nivå. Även i detta läge ligger fokus på micro coh meso nivå. Detta kan också 

bero på att respondenter som representerar verksamhetens strategiska nivå inte har deltagit i 

studien. Med tidsramen kan man kartlägga en extern organisation eller den egna interna över 

en tidslinje för att skapa en god överblick och se utvecklingen som skett över tid. Vilket 

självfallet då också inkluderar de ekonomiska bitarna i relation med en bestäm tidsram. 

Samma sak gäller egentligen när det kommer till positionering. Att man tittar på hur någonting 

rör sig och i vilka mönster. Vid ett intervjutillfälle pratade respondenten om en relativt stor 

konkurrent som börjat åta sig nya affärsområden till skillnad från vad dom gjort tidigare, 

nämligen kommunala verksamheter. Konkurrenten fanns belägen på samma ort men hade ännu 

inte sålt sina tjänster till de kommunala verksamheterna i regionen men respondenten ansåg att 

det var någonting de borde hålla lite koll på, vilket skulle kunna visualiseras med hjälp av 

positionering. Samma sak gäller också en lägre (micro-nivå) att man skulle kunna dyka ner på 

individnivå för att kunna titta på en individs karriärbana till exempel. 

Ämnesområdet och visualisering där skulle kunna gå att relatera till de olika 

kompetensområdena som dels konkurrenter satsar på, vad som efter inventering behövs i 

verksamheten eller inom något geografiskt område och även vad som efterfrågas av kunderna 

och hur man ser på deras framtida problem, vilken kompetens är det som kommer behövas? 

Detta går att göra på både micro, meso, och macro nivå beroende lite på vilken nivå i 

organisationen man vill göra det och hur man vill se det eftersom dessa är relaterade till 

tidsspann.  
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Den sista kategorin är nätverkstyp och denna passar ypperligt för att visualisera de nätverk som 

tagits upp vid flertalet intervjuer. Här kan till viss del lite omvärldsbevakning också läggas till 

för att utöka informationen. Respondenterna efterfrågar en bättre insikt i kundernas, 

konkurrenternas och eventuella kunders verksamhet och ekonomiska situation för att kunna 

erbjuda så bra affärer som möjligt, som ligger på rätt nivå och rätt i tiden för kunden. Det talas 

också om den viktiga sociala informationen och nätverk mellan både personer och 

verksamheter och hur starka deras kopplingar är. För att besvara delfrågan kortfattat skulle 

visualiseringsramverket av Börner och Polley (2014) kunna användas för att täcka de områden 

som man i första hand efterfrågar i visuell form.  

Sammantaget kan utifrån den tredje delfrågan konstateras att det som i dagsläget används när 

det kommer till informationsvisualisering är diagram som är manuellt sammanställda i många 

fall och att systemet ger visst stöd till detta. Det finns även interna ”hemmasnickrade” lösningar 

som kan delas i verksamheten, vilka omnämns i tidigare citat:  

R4 ”Men jag uppfattar ju att när man drar sådana här bilder för andra att har man ett bra, 

visuella bilder med sig på vad man menar så får man ju så att säga tar man in poängen 

snabbare hos folk” Respondent 4.  

R2 (I CRM-verktyget) ”Ah det finns ju fruktansvärt mycket funktionalitet jag aldrig använt. 

Jag vet inte ärligt talat. … Däremot i ekonomisystemet så kan man ju göra piecharts och lite 

sånt där. Det är ju dom, och jag använder oftast dom här kurv… Alltså tittar på diagram istället 

för att läsa siffror för då får jag bara ont i huvudet.” Respondent 2. 

Utifrån önskemålen kan dessa dras parallellt till Börner och Polleys (2014) ramverk för 

visualisering och att beslutsfattarna upplever att det på vissa plan skulle underlätta med 

visualisering i fler former. Bland annat nätverk och en dashboard. Det som överensstämmer 

med ramverket av Börner och Polley (2014) skulle exempelvis kunna göras på följande sätt: 

 Statisk analys – konkurrenter och deras affärsområden samt egna affärsområden, CV:n. 

 Tidsram – ekonomi, målsättning och jämförelse mellan kunder och konkurrenter. 

 Positionering – befintligt läge och målläge, geografisk positionering. 

 Ämnesområde – framtida affärsområden och hur de förhåller sig till kunder och konkurrenter.  

 Nätverkstyp – kontaktnät samt geografisk positionering och aktuella ämnesområden. 

  

7.4 Slutsats 

Utifrån de tre delfrågor som ovan besvarats går det att sammanlänka dessa för att få fram ett 

svar på den huvudsakliga frågeställningen: ”Hur används visualisering av information i 

affärsmässigt beslutsfattande inom en konsultverksamhet på taktisk nivå?” 

Dessa tre frågar har sammanförts i en övergripande modell som beskriver delfrågornas 

besvarande och redovisar också svaret på huvudfrågan på ett överskådligt sätt, se Figur 8. Varje 
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nivå motsvarar en delfråga, då den första nivån besvarar delfråga 1, den andra delfråga 2 och 

så vidare. Pilarna visar riktningen som informationen tar och hur varje delfråga leder till nästa 

steg. 

För att besvara studiens frågeställning: ”Hur används visualisering av information i 

affärsmässigt beslutsfattande inom en konsultverksamhet på taktisk nivå?” Kan de korta 

sammanfattningarna utifrån varje delfråga användas som stöd. 

Delfråga 1 

Informationen som används är främst i muntlig och textuell form. Den icke textuella 

informationen kommer från olika håll och kn tolkas och användas olika. Detta är en typ av 

ostrukturerad information som kan ha svårigheter att visualiseras eftersom den i dagsläget 

redan upplevs lite svår att användas och upplevs olika av olika beslutsfattare. Den muntliga 

typen av information kan vara svår att värdera och validera. 

Delfråga 2 

Utifrån tyngdpunkterna i informationen så framkommer tre huvudsakliga aspekter tydligt. Det 

handlar om ekonomi, både den interna för verksamheten och externa i form av kunders 

ekonomi. Kunderna och dess nöjdhet är den andra typen av information som väger tungt och 

den tredje berör konkurrenter och eventuella framtidspartners och hur de agerar och handlar 

i jämförelse med den egna verksamheten. 

Delfråga 3 

Sammantaget kan utifrån den tredje delfrågan konstateras att det som i dagsläget används när 

det kommer till informationsvisualisering är diagram som är manuellt sammanställda i många 

fall och att systemet ger visst stöd till detta. Det finns även interna ”hemmasnickrade” 

lösningar som kan delas i verksamheten. 

Utifrån önskemålen kan dessa dras parallellt till Börner och Polleys (2014) ramverk för 

visualisering och att beslutsfattarna upplever att det på vissa plan skulle underlätta med 

visualisering i fler former. Bland annat nätverk och en dashboard. Det som överensstämmer 

med ramverket av Börner och Polley (2014) skulle exempelvis kunna göras på följande sätt: 

 Statisk analys – konkurrenter och deras affärsområden samt egna affärsområden, CV:n. 

 Tidsram – ekonomi, målsättning och jämförelse mellan kunder och konkurrenter. 

 Positionering – befintligt läge och målläge, geografisk positionering. 

 Ämnesområde – framtida affärsområden och hur de förhåller sig till kunder och konkurrenter.  

 Nätverkstyp – kontaktnät samt geografisk positionering och aktuella ämnesområden. 

Idag används relativt få visuella element. Verksamheten där fallstudien genomförts har en del 

egna lösningar och sammanställer själva information i olika diagramtyper för att tillexempel 

presentera data för andra. De i verksamheten som har ett intresse för att meka med systemet 
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och hitta egna samband som kan underlätta vid beslutsfattande har gjort egna lösningar på 

detta. Annars är majoriteten av informationen i text- eller muntligt format, vilket det senare 

också kan ha svårigheter med att visualisera på ett bra sätt då informationen är ostrukturerad.  

I en konsultverksamhet finns det många parametrar att ta hänsyn till. Som nämnt tidigare och 

som utifrån fallstudien framkommer är att ekonomi, kunder och konkurrenter är bland de 

viktigaste att ta till hänsyn. Utefter de önskemål och möjliga lösningar på införande av mer 

visuella element i beslutsfattandet och i enlighet med litteraturen så lämpar sig ett 

visualiseringsramverk för att kunna underlätta informationen för beslutsfattare på taktisk nivå. 

De punkter som Börner och Polley (2014) sammanställt är:  

Statisk analys: 

Där exempelvis konkurrenter och deras affärsområden samt egna affärsområden kan 

visualiseras. Som en konsultverksamhet måste man se till att kunna erbjuda de tjänster som 

kunderna efterfrågar och därmed också ligga ett steg före konkurrenterna som verkar inom 

samma sektorer.  

Tidsram: 

En efterfrågan av tidsaspekten är ständigt relevant även om denna inte framkom som en utav 

de huvudsakliga i undersökningen så överensstämmer denna med både ekonomi, kunder och 

konkurrenter eftersom tidsbrist och personalbeläggningar till stor del har med en 

konsultverksamhet att göra. Ekonomi i kombination med tid för att se historisk data, nutid och 

ett prognostiserat ekonomiskt läge har efterfrågats i de genomförda intervjuerna.  

Positionering: 

Positionering kan i denna fallstudie tillämpas på del ett geografiskt sätt där konkurrenter och 

kunder kan kartläggas, samt egna verksamma områden och nya områden att ta över. 

Positioneringen kan också ses utifrån affärsområdena och vilka utav dessa verksamheten vill 

specielasera sig extra på, öka eller minska på.  

Ämnesområde: 

Ämnesområde kan innefattat de befintliga och vilka satsningar inom dessa som kan göras eller 

minskas på. Här är det också bra att kunna se ett framtida behov och satsningar utifrån 

konkurrenter och nya och gamla kunder samt eventuella samarbetspartners.   

Nätverkstyp: 

Även nätverkstyper kan användas i flertalet syften, där man dels kan titta på det geografiska 

sambanden och kunder, konkurrenter och anställda konsulter i verksamheten. Medan även 
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affärsområden kan kartläggas med hjälp av nätverk. Här har det efterfrågats en mer specifik 

önskan om hur nätverken mellan kunder, konkurrenter, partners, framtida kunder, interna 

medarbetare och ytterligare personer som sammanfaller med till exempel personal och kan 

komma till nytta i framtiden, i form av förstärkta band till exempel. 

Figuren nedan visar på delfrågornas sammanhängande och visar vägen till den besvarade 

huvudfrågan.  

Textbaserad information

Muntlig information
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historiskt och prognostiskt
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Nätverk, planer, 
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Figur 8 Slutsats utifrån besvarade delfrågor. 
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8 Resultat och Diskussion 

Avsnittet avser att presentera studiens resultat och de slutsatser som dragits utifrån det 

framkomna resultatet. Här besvaras även frågeställningen samt delfrågorna som tas upp under 

problemområdet. Det inledande avsnittet redogör för dessa och därefter tas en diskussion 

kring studiens validitet och dels arbetets etiska, vetenskapliga och samhälleliga aspekter samt 

förslag på framtida arbete. 

8.1 Svar på forskningsfrågor 

Studien ämnade att undersöka beslutsfattares sätt att se på beslutsprocesser i en 

konsultverksamhet samt hur denna process kan stöttas av visualisering. Den ämnar besvara 

frågeställningen: ”Hur används visualisering av information i affärsmässigt beslutsfattande 

inom en konsultverksamhet på taktisk nivå?”. För att undersöka beslutsfattande i relation till 

visualisering av information på en djupare nivå lämpade sig en fallstudie som forskningsmetod. 

Som svar på frågan så används idag relativt få visuella element. Verksamheten där fallstudien 

genomförts har en del egna lösningar och sammanställer själva information i olika 

diagramtyper för att tillexempel presentera data för andra. De i verksamheten som har ett 

intresse för att meka med systemet och hitta egna samband som kan underlätta vid 

beslutsfattande har gjort egna lösningar på detta. Annars är majoriteten av informationen i text- 

eller muntligt format, vilket det senare också kan ha svårigheter med att visualisera på ett bra 

sätt då informationen är ostrukturerad.  

Det finns önskemål om mer visualisering i olika former, vilket skulle kunna underlätta den 

viktigaste informationens betydelse vid beslutsfattande. I fallstudien har en konsultverksamhet 

undersökts djupare vilken till störst del använder sig av textuell information men som också 

till stor del använder muntlig, ostrukturerad information vilken kan vara svår att sammanställa 

visuellt. Utifrån litteraturen så skulle ett visualiseringsramverk lämpa sig för att visualisera en 

del av informationen samtidigt som formatet utgör ett stort hinder.  

 

8.2 Reflektion kring forskningsmetod 

Att få tag i respondenter har varit svårt. Studien sträckte sig från januari till maj och det har 

ändå varit svårt att hitta tid och få tillgång till respondenternas tid. Första halvan av arbetet gick 

åt till att sätta sig in i verksamheten övergripande och läsa in sig i litteraturen. Resterande 

halvan gick väldigt fort.  

Tidsbrist kan jag tro är en faktor i detta. Mitt mål var att genomföra djupgående intervjuer som 

tog upp emot en timme att genomföra, men för att på så sätt få ut så kvalitativ data som möjligt. 

Jag mailade ut lite kort information i ett tidigt skede och var uppriktig i längden det skulle ta. 

Tankar kring hur jag hade kunnat få in fler respondenter och haft fler intervjuer är att jag från 

en början skulle ha hört av mig till flera stycken och på så sätt fått fler intervjuer. Nu hörde jag 
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av mig till de 7 personer som verksamheten ansåg passa och då får man räkna med att alla inte 

vill eller har möjlighet att ställa upp.  

En till knepig faktor gällande detta är att de två affärsområdena som det fån en början var tänkt 

att jag skulle samla in data ifrån inte gav gensvar i samma utsträckning utan det ena 

affärsområdet bistod med fler respondenter vilket gör det svårt att dra generella slutsatser 

utifrån det andra affärsområdet, vilket bara inkluderade en respondent. I efterhand hade det 

varit bättre att enbart hålla sig till ett affärsområde. 

Samma sak gäller de hierarkiska nivåerna, vilka också hamnade lite i obalans. Dock hade jag 

tur i att de flesta faktiskt fattade främst taktiska beslut i sina yrkesroller. 

Jag har valt att transkribera hela intervjuerna, vilket är en tidsödande aktivitet. Å andra sidan 

har det arbetet underlättat analysen och gett möjlighet att citera korrekt. I efterhand hade jag 

hellre skrivit en sammanfattning av vad intervjuerna behandlade istället för att transkribera 

vartenda ord under samtliga intervjutimmar.  

Metoden över lag har passat bra. Att arbeta sekventiell i faser har fungerat bra och gett en bra 

och överskådlig koll i vad respektive steg ska mynna ut i och hur det sedan tas vidare i 

processen och arbetas vidare med. Förutom ovannämnda kommentarer gällande 

respondenterna så kan jag tillägga att tidsfaktorn alltid är ett problem när mycket ska hinnas 

med. Det var svårt att i början hitta en rimlig avgränsning och hitta ett mindre område att 

undersöka, vilket leder till att mycket av den första tiden är trevande efter att faktisk veta vad 

man dels håller på med och dels ska få fram som är av intresse. Om arbetet skulle göras om 

hade kanske den tiden blivit kortare, eftersom man nu införstått sig mer i tänket och hade då 

kunnat lägga ner mer tid på fallstudien och att hitta respondenter.  

Om jag skulle använt en annan metod hade det dels varit intressant att göra observationer i dels 

CRM-systemet för att få se verkligt användande av det. En annan intressant tanke skulle vara 

att ha gruppintervjuer där flertalet individer får diskutera kring de visuella bitarna och hur dessa 

skulle kunna stöttas. Om det hade funnits tid över till det hade jag gärna undersökt vad som 

hade kommit fram utifrån det.  

Eftersom en litteraturstudie gjorts inom området för ett tag sedan Zhu och Chen (2008) så var 

den här studiens mål att undersöka det befintliga användandet av visualisering för att skapa sig 

en bild av det verkliga användandet och även för att se potentialen av att införa mer visuella 

element. 

Om en metod som gruppintervjuer hade valts hade studien mer inriktat sig på potentialen av 

mer visualisering och hur det skulle kunna användas ytterligare för att ge stöd i beslutsfattande. 

Samma sak när det kommer till att använda någon form av prototyping där respondenterna 

hade kunnat få se förslag på visualisering av information som är viktig i deras beslutsprocess. 

I dessa fall hade studien mer dragit åt ett framtidstänkande håll. 

Ifall metodvalet med observationer hade varit en större del av studien hade det öppnat upp mer 

för att verkligen kunna se systemen som används, hur de används och kunna konstatera vilka 

visuella information som är med och används samt vilken betydelse de har för ökad förståelse 
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och om hjälpmedel i beslutsfattandet. Det hade kunnat vara ett bra alternativ eller komplement 

till de befintliga intervjuerna. I det här fallet har det till stor del varit det geografiska avståndet 

som har lett till intervjuer eftersom de har kunnat genomföras över telefon.  

Utifrån de forskningsetiska aspekterna i arbetet och undersökningsmetoden har dessa 

eftersträvats att följas enligt Patton (2002) och Polonsky och Waller (2011). För att inte orsaka 

respondenterna som deltagit harm eller skada. Ett förutbestämt manus skrevs för att ge den 

fullständiga information som författarna rekommenderade och för att därför inte missa att ge 

någon utav denna information har manuset lästs innantill innan varje intervju för att få 

respondentens godkännande och upplysa denna om rättigheter och villkor. Frågorna som enligt 

Power (2002) och Polonsky och Waller (2011) rekommenderar finns under kapitel 5.2.2 och 

dessa besvaras och visas hur de används under kapitel 6.2 samt finns sammanställd i en text i 

Bilaga A. Utifrån detta anses forskningsetiska aspekterna i undersökningsarbetet ha visat god 

hänsyn till respondenterna och i efterhand hade detta inte gjort på någon annat sätt. Efter att 

rapporten sammanställts kommer denna att skickas ut till varje respondent som ställt upp i 

studien.  

När det kommer till validitet och utvärdering av resultaten som framkommit så är 

respondenterna, eller avsaknaden av dessa en faktor som jag måste ta hänsyn till. Att enbart en 

respondent ansvarar för ett helt affärsområde är självfallet inte rimligt men å andra sidan har 

studien inte fokuserat på vad som skiljer affärsområdena åt utan snarare jämförelser och 

generaliseringar som går att tillämpa inom flera utav dessa och som ur ett organisatoriskt 

perspektiv skulle fungera. De deltagande respondenterna har å andra sidan deltagit i längre 

intervjuer som varat i cirka 45 minuter, vilket i det här fallet har prioriterats.  

 

8.3 Diskussion av resultat 

Som nämnt i inledningen så lever vi i en tid med stora mängder information som ska hanteras 

och bearbetas och av vad som framkommer i litteraturstudien så är informationsvisualisering 

ett bra alternativ i många fall. Förhoppningen är att visualisering av data kan tillämpas i flera 

kontexter i framtiden, och allra helst i informationshantering som berör medborgarna och 

samhället. Att använda visuell kommunikation istället för enbart textbaserad kan både 

underlätta och möjliggöra för fler att ta del av information på ett annat och förenklat sätt. 

Den här studien har fokuserat på en konsultverksamhet och utifrån deras information vilket 

utifrån ett etiskt perspektiv på samhälle och individer har sina nackdelar. Den enorma mängden 

data som produceras och dessutom lagras om oss används i större och större utsträckning för 

att komma åt oss. 

När det kommer till beslutsfattaren och hur inre faktorer påverkar ett beslut så tar 

litteraturstudien upp teambeslut, gruppbeslut och individuella beslut vilka alla tre används på 

den taktiska och den operativa nivån i verksamheten. Litteraturen tar också upp auktoriteter 

som ansvar för en hel organisations beslut är de som beskrivs som de organisatoriska 
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beslutsfattarna (Marakas 1999; Power 2002; Holsapple & Whinston 1996). Vilka kanske i 

majoritet sker på den högre, strategiska nivån eftersom detta inte nämnts i intervjuerna.  

Resultatet har i majoritet baserats på fallstudiens analys och har stöttats med litteraturen som 

grund att stå på vid frågeformuleringar för intervjuer och spår att titta vidare på för att fylla i 

gap när det kommer till forskning inom visualisering och beslutsfattande.  

Frågeställningens svar visade på att det idag används relativt få visuella element även om 

litteraturen säger att det för med sig många fördelar att använda visualisering av information, 

speciellt idag när så stora mängder data produceras. De delfrågor som besvarats har gett lite 

klarhet i varför detta kan komma sig eftersom mycket av informationen är muntlig och därmed 

svår att värdera, använda och framförallt visualisera. Det kan också vara av betydelse att notera 

att den information som är bland den absolut viktigaste berör kunder och konkurrenter och 

denna information är svåråtkomlig och rent utav saknas i många fall. Att den viktigaste 

informationen inte alltid går att lite på eller basera sina beslut på till 100% och den icke 

närvarande informationen om kunder och konkurrenter spelar en viktig roll. För sammantaget 

är det informationens trovärdighet, värde och grad av sanning som avgör ett bra eller dåligt 

beslut i många fall och då är det ofta magkänslan som får styra.  

 

8.4 Framtida arbete 

I flesta fall när undersökningar sker så känns tiden ofta för knapp för att kunna dra exakta 

slutsatser som går att tillämpa i flera kontexter. Den här studien har undersökt behovet av 

visualiseringsstöd i en konsultverksamhet som verkar inom flertalet områden och segment. En 

mer djupgående undersökning skulle kunna ge mer pålitliga resultat. En förlängning av den här 

studien skulle prototyper med informationsvisualisering kunna tas fram och testas i 

verksamheter, där dessa eventuellt skulle kunna användas och att observationer och ytterligare 

intervjuer genomförs under och efter användandet. 

Det finns mycket forskning som berör visualisering av information och hur det underlättar för 

beslutsfattare. I många fall är det de långsiktiga besluten som syftar till, de prognostiserade 

strategiska besluten. I den här studien har fokus legat på främst taktiskt beslutsfattande och till 

viss del också operativt. Att titta ännu mer på de operativa bitarna och hur visualiseringsstöd 

kan användas där och även hur det taktiska besluten kan stöttas mer. Litteraturstudier har gjorts 

gällande beslut och visualisering men intervjuer med beslutsfattare och en djupare fallstudie 

av hur visualisering idag används gapar tomt.  

Utifrån fallstudien har det framkommit en del önskemål från respondenterna som till exempel 

visualisering av nätverk där samband och kopplingar som är olika starka på något vis ska synas 

på ett bra och övergripande sätt. Det har också efterfrågats en typ av dashboard vilket vanligtvis 

används på högre nivåer i organisationer men som anses vara på väg neråt i organisationerna 

enligt Sallam et al. (2015) och som kan vara ett intressant ämne att undersöka djupare i form 

av fallstudier eller intervjustudier där beslutsfattare, likt de i denna studie får tycka till.  
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Som tidigare nämnt hade observationer varit intressant att göra för att det hade det en 

kompletterande bild av det verkliga användandet till hur beslutsfattarna själva upplevde 

informationen, stödet och de visuella elementen vid beslutsfattande.  

Domänen som undersökts när det kommer till beslut och beslutsfattande går under 

affärsmässigt beslutsfattande och det finns fler domäner som skulle vara intressanta att titta på 

när det kommer till det visuella användandet i organisationer. Kanske jämföra verksamheter 

där informationsvisualisering används till stor del i jämförelse med en verksamhet där det är i 

princip omöjligt och sedan se vilka av användningsområdena som går att tillämpa i flera 

verksamheter, branscher och organisationer.  
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Bilaga A - Intervjuguide 

Intervjuinledning:  

Mitt namn är Anna Karlsson och jag läser min sistatermin på det systemvetenskapliga 

programmet på Högskolan i Skövde och jag skriver just nu mitt examensarbete i samarbete 

med Combitech.  

Mitt examensarbete behandlar beslutsfattande och visualisering av information som används 

vid beslutsfattande och det är därför jag har tagit kontakt med dig.  Jag vill undersöka hur 

beslutfattningsprocessen går till för att se hur användning av visualisering som hjälpmedel 

skulle kunna tillämpas, om nu detta är möjligt.  Frågorna kommer att behandla beslutsfattande 

och till viss del visualisering. 

Studien har en kvalitativ ansats och bygger på dels resultat utifrån intervjuer av beslutsfattare 

inom verksamheten samt litteratur och en del intern dokumentation som berör den 

affärsmässiga beslutsprocessen i er verksamhet. För att kunna citera korrekt och samla in mesta 

möjliga data ifrån intervjun tänkte jag fråga om det är okej att jag använder en diktafon och 

spelar in samtalet? Om du vill skickar jag även det transkriberade samtalet så att du får titta 

igenom det och godkänna? 

Studien är helt frivillig och du kan avbryta när du vill, om du vill. Dina svar kommer att vara 

anonyma i den slutgiltiga rapporten och som deltagare har du rätt att ta del av den när den är 

färdig. Jag uppskattar ditt medverkande och tackar för att du tar dig tid. Tidigare intervjuer har 

tagit mellan 60 till 80 minuter. Har du några frågor till mig innan vi sätter igång? Dyker det 

upp frågor under intervjuns gång så är det helt okej att ställa dem när som helst.  

Nr. Fråga Ursprung 

1 Berätta gärna lite om dig själv och den roll du har i företaget. 

A. Hur länge har du jobbat med det du gör nu? 

B. Vad har du gjort tidigare? 

C. Inom vilket av verksamhetens segment arbetar du? 

Patton (2002)  

2 Vilken typ av affärsmässiga beslut fattas av dig? /Vad fattar du för typ 

av affärsmässiga beslut? 

Power (2002); 

Combitech 

3 Varför fattar du dessa beslut? /Varför fattas den typen av 

affärsmässiga beslut?  

Robbins och Coulter 

(2014) 

4 Hur fattas besluten?   Robbins och Coulter 

(2014); Combitech 

5 Vad skiljer olika beslut åt? Robbins och Coulter 

(2014); Combitech 

1 
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6 Vad är viktigast att tänka på (generellt) vid affärsmässigt 

beslutsfattande? 

Power (2002) 

7 Vilka beslut är: Viktigast? Svårast? Lättast? /Rutinmässiga? Varför? Alenljung (2008); 

Power (2002); 

Combitech 

8 Vilka yttre respektive inre faktorer kan påverka en beslutsprocess? Robbins och Coulter 

(2014); Marakas (1999); 

Power (2002) 

9 I vilken form kommer informationen? Power (2002); 

Combitech 

10 Varifrån kommer informationen? Power (2002); 

Combitech 

11 Vilken typ av information väger tyngst? (typ, form och ursprung) Power (2002); 

Combitech 

12 Vad avgör om information är viktig? Robbins och Coulter 

(2014) 

13 Vilka beslut brukar du fatta själv? Marakas (1999); 

Holsapple och 

Whinston (1996) 

14 Vilka typer av beslut brukar du överlägga med andra eller ta in andras 

åsikter? 

Marakas (1999); 

Holsapple och 

Whinston (1996) 

15 Hur kommer det sig att du vänder dig till just dessa personer? Power (2002); 

Holsapple och 

Whinston (1996) 

16 För att koppla tillbaka till tidigare frågor, utifrån din roll, anser du att 

du fattar strategiska, taktiska eller operativa beslut främst och varför? 

Combitech 

17 Vilka informationstyper används vid beslutsfattande? Robbins och Coulter 

(2014); Power (2002) 

18 Vilken information är svårast att förstå? Varför? Marakas (1999); 

Combitech 

19 Hur skulle den informationen kunna bearbetas för att öka förståelsen? Combitech 

20 Baserat på informationen som finns i beslutsunderlaget, hur skulle den 

kunna representeras visuellt?  

Combitech 

2 
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21 I vilken form kommer informationen?  

Textdokument? Grafer? Excel-ark? 

Combitech 

22 Vad används för typ av visuell representation av information idag? Combitech 

23 Vilka analytiska verktyg finns att tillgå idag? Och vilka hinder och 

utmaningar upplever du med dessa? 

Maria Riveiro 

24 Vilken visualiseringstyp anser du är lättast att tolka? Shapiro (2010); Tufte 

(1997); Combitech 

25 Vad har du för förslag för framtiden? Vad skulle underlätta och stödja 

ditt beslutsfattande och göra jobbet mer effektivt? 

Combitech; Maria 

Riveiro; Patton (2002) 

26 Finns det någon fråga som du tycker saknas eller som jag borde ställa? Combitech; Patton 

(2002) 

27 Övriga tillägg? Combitech; Patton 

(2002) 
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Bilaga B – Mailutskick till respondenter 

Hej mitt namn är Anna Karlsson och jag skriver mitt examensarbete i samarbete med 

Combitech i Skövde. Jag läser sista året på det systemvetenskapliga programmet. 
 

Examensarbetet riktar sig mot beslutsfattande, med en avgränsning mot taktiskt 

beslutsfattande och hur informationen som ligger som beslutsgrund skulle kunna visualiseras. 

Hantering av stora och olika informationstyper är ett stort problem idag och att visualisera 

informationen anses ge en övergripande bild som kan underlätta beslutsfattandet, men likväl 

kan visualisering stjälpa lika mycket som hjälpa. Min frågeställning lyder: 
 

”Hur påverkar visualisering av information en beslutsfattare i affärsmässigt beslutsfattande 

på taktisk nivå?” 

 

Jag har fått dina kontaktuppgifter ifrån Max, som anser att du är en passande respondent 

gällande området. För att besvara min frågeställning skulle jag gärna intervjua dig om dina 

erfarenheter kring beslutsfattande och hantering av informationen som ligger som grund till 

beslutsfattande. Det vore jättebra om du hade tid att prata med mig så snart som möjligt.  
 

Jag kommer att genomföra intervjuer i två omgångar, där det första tillfället består av 

individuella intervjuer och det andra tillfället blir mer en kort summering och bekräftelse av 

vad som sagts vid intervjutillfälle 1, i den mån det går vill jag gärna genomföra dessa 

intervjuer med flera samtidigt så att det blir mer en gruppdiskussion. 
 

I slutet av förra veckan genomförde jag en pilotintervju på Max för att testa frågorna dessa 

har redigerats och jag är därför redo att genomföra de resultatgrundade intervjuerna. Detta är 

tänkt att göras över telefon eller som videokonferens och jag har möjlighet att anpassa mig 

gällande tider så länge det är på vardagar mellan klockan 8:30 – 16:30. 
 

Det tilltänkta tidsspannet på intervjuerna ligger mellan 1 till 1,5 timmar. Pilotintervjun som 

genomförts tog ca 80 minuter. 
 

Jag bifogar lite information om mitt problemområde och hur utredningsprocessen kommer att 

gå till ifall det finns ett intresse av att veta mer specifikt vad det är jag ska göra. Vid frågor 

eller funderingar är det bara att höra av sig till mig på antingen mail eller telefon. 
 

 

Med vänlig hälsning, 

Anna Karlsson 
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Bilaga C – Respondentförteckning 

Respondent 
Datum Varaktighet 

Roll i verksamheten/ 

Yrkestitel 

Affärsområde 

R0* 
15-03-20 1:19:23 

Kombinerad roll, forskare 

och affärsutvecklare. 

Försvar 

R1** 

15-04-09 0:50:27 

Ställföreträdande 

resultatenhetschef inom 

en av verksamhetens 

enheter. 

Verk och 

myndigheter 

R2 15-04-22 0:44:12 Konsultenhetschef  Försvar 

R3 15-05-05 0:49:01 Tillhör ej verksamheten. Forskare 

R4 15-05-08 0:48:41 Affärsutvecklare Försvar 

 

*Pilotintervju. 

**Maria Riveiro medverkade under intervjun. 

Nedan visas en modell över respondenternas ungefärliga beslutfattningsnivå inom 

verksamheten. Den streckade cirkeln utanför pyramiden syftar till intervjun med Maria 

Riveiro som inte tillhör verksamheten.  

 

 

Strategiskt 

beslutsfattande

Taktiskt beslutsfattande

Operativt 

beslutsfattande

R2 

R3 

R1 

R4 

R0 
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