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Sammanfattning 
________________________________________________________________________ 

Ambitionen med vår undersökning har varit att belysa hur beslutsstöd påverkar 

beslutsprocesser och beslut som fattas i en organisation. Vår studie berör bland annat 

vilka förutsättningar som krävs för att ett beslutsstöd ska fungera tillfredställande. Vi har 

även undersökt hur beslut i organisationer med beslutsstöd skiljer sig från rationella 

modeller för beslutsfattande.  

 

Uppsatsen belyser områden som Business Intelligence och Business Performance 

Management. Den teoretiska referensramen bygger på centrala reflektioner kring 

beslutsstödsområdet. Författares resonemang kring beslut, beslutprocesser och andra 

relevanta ämnesområden tas upp för att öka förståelsen kring beslutsstöd och hur de 

påverkar organisationer. Den empiriska delen av vår studie består till största delen av 

intervjuer men även av insamlad sekundärdata.  

 

I vår analys för vi diskussioner kring hur organisationer med ett väl fungerande 

beslutsstöd kan effektivisera sin verksamhetsstyrning. Vi resonerar även kring hur viktigt 

det är att veta vad man behöver, att ha ett processtänkande, att systemen är flexibla samt 

att användare känner acceptans, när nya system för beslutsstöd ska implementeras. 

Avslutningsvis presenteras de slutsatser vi kommit fram till om beslutstöd, 

beslutsprocesser, beslut och rationalitet. 



 
 
 
________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 
I kapitlet som följer redogörs för bakgrunden till det ämnesval som gjorts. Därefter leds 

naturligt läsaren vidare mot problemformuleringar och studiens syfte. De avgränsningar 

som gjorts kommer även de att närmare specificeras i kapitlet. 

________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Det har under de senaste årtiondena skett en omfattande utveckling inom 

verksamhetsstyrningen i och med framväxten av informationsteknologi. Utvecklingen 

som skett har präglats av snabbare och större informationsflöden samt tekniska 

innovationer. Beslutsstöd eller Business Intelligence är begrepp som vi tror att samtliga 

som arbetar med verksamhetsstyrning har hört talas om eller någon gång använt sig av. 

En definition av Business Intelligence är ”Programvaror och lösningar som används för 

att samla in, ge tillgång till, konsolidera, analysera och rapportera en organisations 

data” (BI Guide, Cognos, 2000). Datoriserade lösningar och program har utvecklats till 

att bli viktiga ”verktyg” inom verksamhetsstyrning. Större informationsflöden har lett till 

att nya behov hos organisationer har uppstått. För att hantera och effektivisera 

användningen av informationsflöden har det under senare år utvecklats datoriserade 

Business Intelligence lösningar. För att effektivisera beslutsprocesser och för att fatta 

bättre beslut har system för detta utvecklats, beslutsstödsystem. För att enklare överskåda 

hur beslutsstöd kan hjälpa företag används även ofta begreppet Business Performance 

Management. Begreppet beaktar organisationers verksamhetsprocesser och hur de kan 

effektiviseras med liknande lösningar som de som förespråkas inom Business 

Intelligence.  

 

Användande av beslutsstöd är ett ämne som ligger i tiden. Journalisten Susanna 

Lindström beskriver i en artikel från Microsoft konferens om Business Intelligence i 

Seattle, i maj 2007, situationen som råder på marknaden idag ”Att från ständigt växande 

datamängder få hjälp att dra slutsatser som bidrar till att förbättra verksamheten är 
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något som efterfrågas i de flesta branscher i dag” (www.microsoft.com 2008-04-10).  

Enligt Gartner Group, ett analysföretag inom Business Intelligence- och Performance 

Managementsektorn kommer marknaden för beslutsstöd att växa med 11,2 procent i år 

och omsätta 5,8 miljarder dollar (www.idg.se 08-04-13). Många företag lägger ned stora 

summor på att utveckla och implementera nya affärssystem för att förbättra och 

effektivisera beslutsfattande. Med den utveckling som vi har upplevt i näringslivet känner 

vi att system för beslutsstöd är ett aktuellt och centralt tema att studera inom 

verksamhetsstyrning. Den positiva utvecklingstrenden anser vi ger vår studie en stor 

möjlighet att bidra med intressanta fakta och instrument för fortsatta framsteg inom 

området. 

1.2 Problemdiskussion 

Informationssystems betydelse för den dagliga verksamheten blir allt större. I takt med 

informationssamhällets tillväxt uppstår nya problem för företag att hantera. Vikten av att 

ha ”rätt” system blir ett allt viktigare medel för en effektiv verksamhetsstyrning.  

 

System för beslutsstöd är en typ av informationssystem som förekommer allt oftare i 

dagens moderna organisationer. I takt med att konkurrensen ökar och krav på ett snabbare 

beslutsfattande ökar börjar allt fler företag känna behovet av ett väl utvecklat 

beslutsstödssystem (Computer Sweden, februari 2006 ).   

 

Axson (2007, s.xiii) skriver att traditionella verksamhetsprocesser för att planera, 

rapportera och följa upp verksamheten är för långsamma och frånkopplade från den allt 

snabbare förändringen i omvärlden. Företagsledare söker nya beslutsstödverktyg för att 

påskynda verksamhetsprocesserna och minska tiden mellan att fatta och implementera 

beslut. Användandet av system för beslutsstöd är ett alternativ. Vilka effekter 

beslutsstödssystem egentligen har på de beslut som fattas i organisationer är en aspekt 

inom verksamhetsstyrningsområdet som väckt vårt intresse. Ett fängslande perspektiv på 

hur beslut fattas och hur beslutsprocesser ser ut, är huruvida ett beslut fattas utifrån 

rationella ansatser eller om beslut grundar sig på abstrakta parametrar som magkänsla och 
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intuition. Magnus Höij, redaktör på tidningen Computer Sweden säger i en artikel från 

februari 2006: ”I många fall baseras viktiga affärsbeslut uteslutande på en allmän känsla 

eller intuition”. Vi har som mål med vår undersökning att får en ökad insikt i hur 

beslutsstödssystem fungerar och hur de hjälper företag att fatta beslut. Vilka 

förutsättningar som krävs för att ett beslutsstöd ska kunna hjälpa en organisation på bästa 

sätt är också ett intressant perspektiv vi vill belysa. Vi vill även göra en djupare analys av 

hur processer för beslutsstöd förefaller i verkligheten och om dessa präglats av de 

klassiska rationella beslutsmodellerna.  

 

Den starka frammarsch som Business Intelligencelösningar för beslutsstöd och Business 

Performance Management är på i dagsläget ger tyngd till vårt val av studieområde. Med 

vår analys av beslut som fattas med hjälp av beslutsstödssystem hoppas vi kunna ge ett 

bestående bidrag till forskning kring systemens betydelse för framtiden. Det är med stor 

förväntan som vi tar till oss uppgiften och vi hoppas kunna bidra med nya inlägg i 

diskussionen kring Business Intelligence, Business Performance Management och deras 

påverkan på nutida organisationer.   

1.3 Frågeställning 

• Vilka effekter har beslutsstödssystem på beslutsprocesser och på de beslut som 

fattas i en organisation?  

 

Delfrågor 

• Vilka är förutsättningarna för ett väl fungerande beslutsstöd? 

 

• Hur agerar användare av beslutsstöd i sin process att fatta beslut och hur skiljer 

sig detta agerande mot agerande i traditionellt rationella modeller? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en förståelse av system för beslutsstöd och hur de hjälper 

organisationer att fatta beslut. Undersökningen syftar till att lyfta fram vilka effekter som 
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beslutsstödsystem har på beslutsprocesser och på de beslut som fattas. Ett delsyfte med 

vår studie är vidare att se vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att ett beslutsstöd 

ska fungera väl. Vi ska även närmare undersöka hur beslutsprocesser i en organisation 

liknar modeller för klassiskt rationellt beslutsfattande.  

1.5 Avgränsningar 

Studien ska fokusera på beslutsstödsystem och hur de hjälper organisationer att fatta 

beslut. Vi kommer inte att beakta moraliska värden i specifika beslut som fattas med 

hjälp av beslutstödsystem. Vår studie inriktar sig istället på de funktioner som systemen 

fyller i organisationers verksamhetsstyrning. För att ytterligare avgränsa oss kommer vi 

endast närmare utreda hur ett specifikt företag använder sig av beslutsstödsystem och hur 

det företaget fattar beslut. Vår studie kommer vidare avgränsas då jämförelser av 

beslutprocesser i en organisation endast görs mot rationella beslutsmodeller. 

 

Vi har valt att avgränsa oss inom begreppet Business Performance Management som 

beaktar en organisations verksamhetsprocesser. Vi kommer endast att fördjupa oss i 

Management Reporting som är den del i begreppet Business Performance Management 

som närmast berör beslutsstöd. 
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2. Metod 
I detta kapitel redogörs för det metodval som gjorts och hur det påverkat uppsatsen 

innehåll och form. Vidare följer ett kritiskt resonemang om datainsamling, val av källor 

samt respondenters trovärdighet. Slutligen görs en djupare analys av uppsatsens validitet 

och reliabilitet.   

________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsansats och metod 

Holme och Solvang (1997 s.13), författare till boken Forskningsmetodik – Om kvalitativa 

och kvantitativa metoder framställer metod som ett redskap för att få mer kunskap och för 

att lösa problem. I boken Företagsekonomiska metoder (2005 s. 12) beskriver Bryman 

och Bell forskningsmetod som tillvägagångssättet en forskare använder i sin 

forskningsprocess. Bryman och Bell menar att den metod som används för att genomföra 

en studie ska vara relevant och falla sig naturlig för det som ska studeras.  

 

Uppsatsens övergripande tema har varit att studera användning av program för 

beslutsstöd. Verksamhetsstyrning och program för beslutsstöd är ämnen som ligger i 

tiden. Vi känner att det stora informationsutbudet inom ämnesområdet gjort att det finns 

stora möjligheter till att hitta intressanta ingångar till vår forskning. Valet av uppsatsämne 

har inspirerats av vårt intresse för verksamhetsstyrning samt vår vilja att studera ett 

problem med verklighetsanknytning.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005 s. 54) kan en undersökning utformas på olika sätt. 

Undersökningen kan göras som en fallstudie, surveyundersökning, komparativ 

undersökning, longitudinell undersökning eller som exprimentell undersökning. En 

fallstudie innebär att forskaren studerar en mindre avgränsad grupp eller ett objekt. 

Fallstudier ser till hur just den undersökta gruppen kan relateras till en aktuell 

frågeställning (Patel, R och Davidsson, B, 2003 s. 54). En surveyundersökning innebär 

enligt Bryman och Bell (2005 s. 65) att forskaren samlar in information från flera fall vid 
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en viss tidpunkt. Forskaren får då fram en uppsättning data som kan kopplas till ett flertal 

variabler som visar mönster för olika samband. I en komparativ undersökning jämförs två 

eller fler fall för att framhäva likheter och skillnader samt öka förståelsen för en 

existerande situation (Bryman, A och Bell, E 2005 s. 74). Med en longitudinell 

undersökning menar Bryman och Bell (2005 s.70) en surveystudie som används för att 

kartlägga förändringar där samma urval studeras minst två gånger. För att få en tydligare 

bild av hur det fungerar i praktiken, har vi gjort en fallstudieliknande undersökning på 

företaget Folksam. Det beslutsstöd som Folksam huvudsakligen använder sig av är 

utvecklat av företaget Cognos och innefattar system för rapportering, budgetering, 

koncernrapportering och prognostisering. Vi känner att vårt studieobjekt passar bra då vi 

har ett flertal ingångar i företaget och därmed kommer att ha stor möjlighet att få tillgång 

till empiriska fakta och kompetenta personer att intervjua. Vi känner att Folksam med sin 

långa erfarenhet av beslutsstöd kan ge oss intressanta fakta om beslutsstödens utveckling 

och funktioner. 

2.1.1 Val av ansats 

Vi har i vår studie valt ett abduktivt angreppssätt mot teorin. Patel och Davidsson (2003 

s. 24) framställer detta som en kombination av deduktion och induktion. Induktion är för 

Patel och Davidsson(2003 s. 23) att studera någonting utan att först ha förankrat idén i 

teorin. Deduktion är att utgå från en teoretisk referensram och sedan dra slutsatser om 

enskilda fall . Vi anser att en växlande process mellan empiriska fakta och den teoretiska 

referensramen är det som passar vårt uppsatsarbete bäst. Det ger vår uppsats en chans att 

växa och utvecklas successivt genom hela forskningsprocessen. Vi har därför valt en 

abduktiv ansats i vårt arbete.   

 

Vår studie bryter fram ur empirin för att sedan analyseras ur ett teoretiskt perspektiv. Vi 

hoppas därmed kunna se vilka empiriska data som kan behövas ytterligare för att få en 

ökad förståelse för vårt problemområde och därefter kunna dra slutsatser kring våra 

forskningsfrågor. 
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2.1.2 Kvalitativ metod 

Studien har utförts utifrån den kvalitativa metodens riktlinjer då studiens syfte varit att 

skapa en förståelse för Business Intelligence och hur beslutsstöd används för att fatta 

beslut. Patel och Davidson (2003 s.14) menar att kvalitativ forskning fokuserar på mjuka 

data som verbala analyser av textmaterial. Tekniken skiljer sig från kvantitativ forskning 

som enligt Patel och Davidson handlar om mätningar av kvantitativ data och statistiska 

analysmetoder. Vi anser att en kvalitativ forskning varit bättre lämpad för vår studie då 

den anses vara mer flexibel än den kvantitativa forskningsmetoden (Holme och Solvang, 

1997, s. 14). En frågeställning kan med en kvalitativ metod enligt Holme och Solvang (s. 

40) förfinas eller ändras under hela forskningsprocessen istället för att med en kvantitativ 

metod vara mera fast och fixerad. Vi har känt att en flexibel process varit en förutsättning 

för att vår studie ska kunna genomföras väl och med ett öppet sinnelag och angreppssätt.  

En kvalitativ metod har därför med stöd av Holme och Solvang varit relevant och naturlig 

att använda sig av.  

2.2 Datainsamling och empirisk studie 

De empiriska data som vi samlat in har som syfte att ge oss en bild av hur 

undersökningsobjektet, Folksam, förhåller sig till vår frågeställning. Vi planerar att 

utifrån empirisk data kunna se samband med vår teoretiska referensram och därefter få en 

djupare förståelse för vår fallstudieliknande situation. 

2.2.1 Primärdata - intervjumaterial 

I den kvalitativa studie vi valt att genomföra har intervjuer lämpat sig mycket bra som 

källa till empiriskt material. Denna empiri har av Patel och Davidson (2003 s. 65) 

specifiserats som primärdata, det vill säga de fakta som erhållits direkt från källan. Vi har 

valt att genomföra ett antal personliga intervjuer. För en ökad trovärdighet har vi valt att 

spela in varje intervju på band, och sedan skriva ner dem. Det hoppas vi har underlättat 

för utomstående att dra egna slutsatser kring sanningshalten i den information vi lagt fram 

och har även underlättat vårt eget arbete med att sammanställa den empiriska delen av 

studien.   

13 



 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Intervjumetod 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av en kvalitativ intervjumetod, vilket 

Bryman och Bell (2005 s. 361) anser vara ett betydligt mindre strukturerat sätt att 

intervjua än då en kvantitativ intervjumetod används. Intervjuer utifrån en kvalitativ 

metod tillåts vara mer flexibla än kvalitativa och önskas röra sig i olika riktningar menar 

Bryman och Bell (2005 s.361). Vi känner att vi i våra intervjuer velat få en möjlighet att 

fånga det unika hos varje intervjuperson. En kvalitativ intervjumetod har gett oss 

möjlighet att göra det och utifrån de svar vi fått, sedan avgöra vad som varit relevant.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005 s. 363) kan en kvalitativ intervju utföras på två sätt. Ett 

utförande är en helt ostrukturerad intervju där den som intervjuar bara har några lösa 

ämnen som den som intervjuas får svara och resonera fritt kring.  Ett annat sätt att 

genomföra en kvalitativ intervju är med en semi-strukturerad intervju där forskaren har 

en något mera styrd frågeförlaga som den intervjuade får svara fritt utifrån. Frågor kan 

flyttas om och följdfrågor samt nya frågor kan ställas. Vi har i vår uppsats valt att utforma 

våra intervjuer semi-strukturerat då vi ansett att vår undersökning täckt flera 

frågeställningar och att en semi-struktur då gjort det lättare för oss att hålla fokus på vårt 

mål. Samtidigt har en semi-strukturerad intervju lämnat utrymme för intressanta 

reflektioner från våra intervjupersoner.  

 

Val av intervjupersoner 
I vår undersökning har vi valt att göra tre personliga intervjuer med personal från 

Folksam. De personer vi träffat har alla varit väl insatta i Folksams verksamhetsstyrning. 

Samtliga har jobbat eller jobbar med programmet för beslutsstöd som företaget använder 

sig av. Vi har även haft den stora glädjen att få intervjua två mycket kompetenta personer 

på företaget Cognos, vilka har stor erfarenhet av att utveckla och sälja system för 

beslutsstöd. Vi har även haft telefonkontakt med två slutanvändare av beslutsstöd inom 

Folksams organisation för att på så sätt få en mer rättvisande bild av hur 

beslutsstödsystem används och upplevs. 
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Den första intervjun på Folksam gjordes på Folksams huvudkontor i Stockholm med 

chefscontrollern, Patrik Schinzel, som med sitt övergripande ansvar för Folksams 

verksamhetsstyrning var väl insatt i Folksams hela verksamhet samt i frågor om hur 

beslut verkligen fattas inom Folksam. Vi anser att Schinzel bidragit med trovärdighet till 

vår studie i och med att han själv aktivt medverkar i att fatta viktiga beslut inom Folksam 

och har egna erfarenheter av hur beslutstödsfunktioner används i den dagliga 

verksamheten. 

 

Den andra personen vi intervjuade på Folksam var George Janson, ansvarig för att 

uppdatera de system som Folksam arbetar med samt att säkerställa att rätt information 

hamnar hos rätt användare. Även Janson jobbar på huvudkontoret i Stockholm. Efter 33 

år inom Folksam, varav elva år inom verksamhetsstyrningsområdet anser vi att han 

kunnat ge oss en ökad förståelse för hur beslutstödsverktyg fungerar och hur de hjälper 

företag till en effektivare verksamhetsstyrning.  

 

För en tredje intervju på Folksam begav vi oss till Jönköping för att träffa Agneta Lybing 

som jobbar som marknadsområdescontroller på Folksams. Lybing använder 

beslutstödsverktyg i många moment av sitt arbete. Vi anser att hon med sin praktiska 

erfarenhet har gett oss ytterligare en infallsvinkel till vårt problem och därmed en vidare 

bild av vårt problemområde.  

 

De två personer vi intervjuade på företaget Cognos var säljaren Spiros Panagos och 

företagets svenska marknadschef Anders Hermansson. Båda två har lång erfarenhet av 

Business Intelligence- och Performance Managementlösningar. Spiros Panagos är 

Cognos kundansvarig mot Folksam och har därför bidragit till att vi fått ett bredare 

perspektiv av hur Folksam jobbar med beslutsstödssystem. Den mycket vältalige Anders 

Hermansson kunde med bred kunskap, ett enkelt språk och tydliga exempel ge oss en 

ökad förståelse för vad beslutsstöd verkligen är och varför det behövs.  
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Samtliga personer som vi har träffat för personliga intervjuer har vi fått kontakt med 

genom Mats Jansson som är pappa till en av författarna i denna uppsats. Han har för oss 

varit vad Bryman och Bell (2005 s. 342)kallar en nyckelinformant. De talar om någon 

som kan lotsa forskaren vidare mot rätt personer, situationer och händelser som leder en 

undersökning framåt.  Mats Jansson jobbar även han som controller på Folksam sedan 35 

år tillbaka. Vi känner att det faktum att en av oss har en personlig relation till en person 

på Folksam snarare stärkt vår uppsats än försvagat våra resultat. Detta då Mats Jansson 

kan Folksams verksamhet och kunnat styra oss mot de personer som besuttit 

nyckelkompetens inom ramen för vår undersökning.  

 

Intervjuernas genomförande 
Vi har i våra intervjuer utgått från vad Bryman och Bell (2005 s. 369) kallar en fråge- 

eller intervjuguide. Denna har bestått av ett antal frågeställningar som vi under intervjun 

täcka in. Innan varje intervju har genomförts har den som ska intervjuas fått ta del av 

frågeformuläret. Vi känner att det bidragit till att intervjuerna fortlöpt smidigt och att vi 

fått relevanta och uttömmande svar på avgörande frågor. I några av de intervjuer vi 

genomfört, bidrog frågeformuläret även till att vi bara behövde ställa ett fåtal välriktade 

frågor för att styra intervjuerna på rätt kurs. I dessa fall var det i huvudsak den som blev 

intervjuad som drev intervjun framåt. Detta bidrog till att de svar vi fick var mycket breda 

och mer innehållsrika än vad vi från början kunnat hoppas på. Samtliga intervjuer har 

spelats in på band och sedan renskrivits, förutom delar av intervjun med Agneta Lybing 

då vi tog del av konfidentiellt material för Folksams verksamhetsstyrning. 

 

Frågornas utformning 
Frågorna i intervjuguiden har utformats så att den intervjuade inbjudits att utveckla och 

resonera kring svaret. Följdfrågor har ställts där utrymme funnits men vår utgångspunkt 

som forskare har under intervjuer varit att låta den som intervjuas resonera och göra 

utläggningar fritt. Vi har som forskare försökt undvika att gå in och avbrutit med en 

fråga. Denna metod anser vi har lett till ett brett empiriskt material som har hjälpa oss till 

en djup och innehållsrik analys i vår studie.  
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2.2.2 sekundärdata 

I uppsatsens referensram har vi till största delen använt oss av så kallad sekundärdata som 

litteratur och vetenskapliga artiklar. Patel och Davidson (2003 s. 65) beskriver 

sekundärdata som den information som erhålls i andra hand. Bryman och Bell (2005 s. 

230) talar om fördelarna med att använda sig av material som någon annan samlat in. 

Bryman och Bell menar att inom många områden finns tillförlitligt material som forskare 

kan använda sig av istället för att samla in samma material på egen hand.  

2.3 Validitet och tillförlitlighet  

Ordet validitet härstammar från engelskans ”valid” som betyder giltig. Validitet handlar 

enligt Annika Eliasson, författare till boken Kvantitativ metod från början (2006 s. 16), 

om att undersökningar verkligen mäter det de har för avsikt att mäta Patel och Davidson 

(2003 s. 102) anser att validitet i kvalitativa studier gäller hela forskningsprocessen. De 

menar att validiteten då innebär att upptäcka, tolka och förstå händelser, uppfattningar 

och kulturer. Enligt Uwe Flick, författare till boken An introduction to qualitativ research 

(2003 s. 222) så handlar validitet om hur länken mellan de relationer som studeras och 

den version som framställs av forskaren specificeras.   

 

Bryman och Bell (2005 s. 50) anser att i kvalitativa studier kan alternativa termer till den 

traditionella termen reliabilitet behöva användas som värderingsgrund. De föreslår 

begrepp som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och grad av bekräftelse som 

alternativ att använda i kvalitativa undersökningar. Begreppet tillförlitlighet handlar om 

hur troliga undersökningens resultat är. Pålitlighet är enligt Bryman och Bell detsamma 

som den kvalitativa undersökningens reliabilitet och graden av bekräftelse ska visa om 

forskaren varit objektiv i sitt arbete eller om personliga preferenser inverkat på studiens 

resultat. Trovärdighet representerar hur bra en undersökning är. Begreppet tillförlitlighet 

är enligt Bryman och Bell (2005 s.307) den aspekten av trovärdighetsbegreppet som 

behandlar den sociala verklighet som studeras i en kvalitativ undersökning. Om resultaten 

av en undersökning ska uppfattas som tillförlitliga måste forskaren kunna påvisa att 
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forskningen utförts enligt de normer som anses giltiga. Vidare måste forskaren kunna 

bekräfta att den studerade verkligheten uppfattats på ett riktigt sätt. 

 

Patel och Davidson (2003 s. 103) anser att i en kvalitativ studie är det viktigt att få 

samma resultat varje gång samma studie genomförs för att studien ska anses vara pålitlig. 

I en kvalitativ studie anses dock entydiga svar inte vara en nödvändighet för att ett de 

resultat som uppnås ska upprätthålla en hög trovärdighet. Det är istället viktigt att beakta 

den unika situation som föreligger vid varje undersökningstillfälle. Varierade svar i en 

kvalitativ undersökning kan enligt Patel och Davidson ha sin grund i att den intervjuade 

ändrat uppfattning på grund av nya kunskaper eller liknande. 

 

Vi känner att vi under hela vår forskningsprocess upprätthållit en hög validitet och en 

stark trovärdighet. Allt information vi tagit del av finns väl dokumenterad och de källor vi 

använt oss av har varit mycket tillförlitliga.  Det material som vi har tagit del av från 

Cognos har skrivits av utomstående forskare. Vi har försökt bibehålla en stark validitet 

genom att i vår studie inte använda oss av fakta från Cognos material som kan uppfattas 

som subjektiva. 

 

Då en av forskarna har en familjemedlem som är anställd på Folksam i Stockholm och 

själv har sommarjobbat inom organisationen har vi i möjligaste mån försökt undvika att 

intervjua personer som i sina svar skulle kunna påverkas av detta. Att en av medförfattare 

har sommarjobbat på Folksam tror vi inte har påverkat validiteten i vår studie då hans 

arbetsuppgifter inte haft någon som helst koppling till den ekonomiska verksamheten i 

företaget.  För att ytterligare verka för en starkare validitet har vi gjort en intervju på 

Folksams kontor i Jönköping där vi ansåg denna validitetsrisk vara mycket mindre.  
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2.4 Metodkritik 

Det val av metod som gjorts är det val som vi ansett passat vår studie bäst. Vi skulle 

istället för en abduktiv ansats kunnat välja att anta en induktiv. Då skulle vår studie startat 

i de empiriska fakta vi kunnat samla in. Vi känner emellertid att det i vårt fall hade varit 

svårt då vi inte hade haft en möjlighet att i förväg läsa in oss på de relevanta delar inom 

ekonomiområdet som rör vår studie. Om vi inte i förväg vetat vad exempelvis Business 

Intelligence var skulle vi inte fått tillgång till ett så djupt och givande resonemang från 

våra intervjuer genom följdfrågor och raka sakfrågor. Om vi antagit en deduktiv ansats 

hade vi inte heller haft den bredd som vi idag tror att vi har på våra empiriska fakta. Då 

hade vi troligen gått miste om de grundläggande resonemang som förts under våra 

intervjuer. Resonemang som vi kunnat använda oss av för att på ett lättförståligt sätt 

kunna förklara invecklade företeelser som till exempel hur beslutsprocessen på Folksam 

är uppbyggd. 

 

Vi skulle kunna utföra en kvantitativ studie istället för en kvalitativ och på så sätt fått 

fram mer generellt dragna slutsatser om vårt studieområde. Vi känner dock att vi då inte 

kunnat gå så djupt in på de effekter som ett beslutsstöd verkligen har på en organisation. 

Att vi valde att göra en fallstudieliknande undersökning på Folksam föll sig ganska 

naturligt då vi sedan tidigare hade vissa kunskaper om företaget och visste att de använde 

sig av ett beslutsstöd.  

 

De metoder vi använt oss av i våra intervjuer skulle kunna kritiseras. De frågeformulär vi 

i förväg skickat till de personer som intervjuats personligen skulle kunna anses vara 

felaktigt formulerade utifrån vår frågeställning. Vi anser emellertid att de följdfrågor som 

vi ställt under intervjuerna bidragit till att vi i slutändan fått ett fylligt och relevant 

empiriskt material till vår uppsats. Kanske kan det ses som en nackdel att vi 

slumpmässigt, och utan att ha avtalat tid ringde upp två medarbetare inom Folksam för att 

ställa några frågor om hur beslutsstödet uppfattades ute i Folksams organisation. Att göra 

telefonintervjuer anses av vissa som mindre effektivt än att göra personliga intervjuer. 
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Det skulle kunna påpekas att man under en personlig intervju kan uppfatta mer än bara de 

ord som uttalas i kroppsspråk och liknande. Att inte ha avtalat tid kan uppfattas som 

påträngande och stressande i arbetsvardagen. Vi anser dock att de telefonintervjuer som 

vi genomfört har varit ett mycket bra sätt att få den information vi behövt. De personer vi 

intervjuade slapp sätta av tid för att vi skulle komma och ställa frågor. Vi tror att de 

snarare tyckte det var ett roligt avbrott i den vanliga arbetsrutinen än vad de tyckte att det 

var jobbigt och påträngande med en intervju. Vi känner att vi under telefonintervjuerna 

fick snabba och ärliga svar från människor som vet hur det fungerar med beslutsstöd i 

Folksam.  

2.4.1 Källkritik 

Vi har gjort ett medvetet val av för personliga intervjuer på Folksam och Cognos. På 

Folksam har vi intervjuat tre Controllers. Samtliga besitter en mycket hög kunskap om 

beslutsverktyget och har essentiell roll i att hålla verktyget i drift. Att förvänta sig att våra 

intervjupersoner skulle beskriva systemet ur ett kritiskt perspektiv blir därför mindre 

troligt. Det skulle kunna ses som en validitetsrisk och för att gardera oss och undvika 

detta så har vi valt att genomföra två telefonintervjuer med slutanvändare av 

beslutsstödsystemet. Vi har härmed kunnat anta en kritisk ansats och en verklighetstrogen 

uppfattning om hur systemet uppfattas på en annan hierarkisk nivå i företaget.  

 

De två personer vi valt att intervjua på Cognos har båda lång erfarenhet av att arbeta med 

och att sälja beslutsstöd. Dessa intervjuer har ökat vår förståelse om beslutsstödsverktyg. 

Att Cognos är leverantör av beslutsstödsverktyg till Folksam anser vi har gett vår studie 

ytterligare en dimension och en intressant infallsvinkel. Vi anser att det inte hade varit 

möjligt att bilda oss en förståelse för hur beslutsstöd fungerare eller hur det hjälper 

företag att fatta beslut utan att träffa sakkunniga inom beslutsstödsområdet. Vi var redan 

från början väl medvetna att intervjuerna på Cognos skulle kunna uppfattas som något 

färgade. Naturligtvis insåg vi att försäljare av beslutsstödsverktyg inte skulle säga något 

negativt om sina produkter. Vi anser emellertid inte att det ha påverkat vår studie 

negativt. Snarare känner vi att det gett oss en insikt i hur Cognos som leverantör ser på 
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beslutsstöd och dess funktioner ur ett teoretiskt perspektiv. Med den förkunskapen har vi 

sedan kunnat göra en studie på Folksam för att urskilja hur det förhåller sig i praktiken.  
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3. Referensram 
 I kapitlet som följer kommer vi att presentera den referensram som använts för att 

analysera och närmare förstå innebörden av det empiriska material som samlats in. Vi 

kommer i kapitlet att presentera centrala begrepp och modeller inom området för 

Business Intelligence och beslutsstödssystem. Kapitlet kommer även att behandla 

rationalitetsbegreppet och dess betydelse i beslutsprocessen. 

________________________________________________________________________ 

3.1 Beslut 

Nationalencyklopedin definierar ett beslut som ett val mellan olika handlingsalternativ 

(www.ne.se 2008-04-16). Jacobsen och Thorsvik (2002 s. 367) definierar ett beslut som 

att ta ställning till information. Ett beslut omfattar hela processen med att samla in, 

bearbeta och analysera information för att sedan välja ett av det flertal alternativ som 

finns.  

 

I boken Organisationsteori- Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv( 2002 s. 

300) beskriver Mary Jo Hatch olika slags beslut. Hon skiljer på institutionella, 

organisatoriska och operationella beslut. Enligt Hatch beror typen av beslut på vilken 

nivå i en organisation ett beslut fattas. Hon påstår att institutionella beslut fattas av den 

högsta ledningen och innefattar strategiska, långsiktiga beslut. Organisatoriska beslut 

fattas på mellanchefsnivå och handlar om inre struktur och enhetssamordning. De beslut 

som klassas som operationella fattas av det lägsta ledet av chefer. Dessa beslut behandlar 

löpande aktiviteter och den dagliga verksamheten.   

3.2 Beslutsprocesser 

3.2.1 Beslutsprocessen i tre faser 
Jacobsen och Thorsvik (2002 s. 366) beskriver en beslutsprocess som en rad handlingar 

eller övertänkanden som leder fram till att ett beslut fattas. Ofta innefattar 

beslutsprocessen även verkställandet av beslut. Jacobsen och Thorsvik (2002 s. 367) talar 
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om tre faser i en beslutsprocess. I den första fasen samlas information in. Fas två, 

beslutsfasen, handlar om att beslutsfattaren ska ta ställning till den information som 

samlats in. Informationen som samlats in analyseras och tolkas innan ett av flera 

alternativ väljs och ett beslut fattas. I fas tre verkställs beslutet.  

3.1.2 Beslutsprocessen i fyra faser 
Steven Alter beskriver i sin bok Information Systems - A Management Perspective (1991 

s. 94), en modell annan för beslutsprocesser. Han menar att beslutsprocesser kan delas in 

i fyra faser och i varje fas kan problem uppkomma.  

 

 
Källa: Alter (1991 s.94 ) 
 
Intelligence 
Den första fasen kallar Alter (1991 s.94) för Intelligence-fasen. Här samlas data in, 

omvärldsanalyser görs och det problem som kräver åtgärd upptäcks. En svårighet som 

organisationer kan stöta på i den första fasen är enligt Alter (1991 s.94) att få fram 

komplett information. Han menar också att det kan finnas svårigheter i att avgöra vad de 

data som tas fram betyder för de beslut som ska fattas.   

 
Design 
I den andra fasen, Design, tas alternativa lösningar fram på de problem som ska lösas och 

konsekvenser för respektive alternativ specificeras. Här menar Alter (1991 s.94 ) att det 

finns utmaningar att möta i samtliga delar av fasen. Att avgränsa det problem som ska 
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lösas och på så sätt kunna ta fram alternativa lösningar kan vara svårt. Han ser även ett 

dilemma i att ta fram bra modeller för att kunna utvärdera respektive alternativ.  

 

Choice 
I den tredje fasen, Choice, väljs ett av de alternativ till beslut som tagits fram. Här ser 

Alter utmaningar i att tillfredsställa skilda intressen och förankra det beslut som fattas.   

 

Implementation 
Den fjärde, och siste fasen i Alters modell (1991 s.94) är genomföra det som beslutats. 

Här fortsätter processen med att vinna acceptans bland dem som påverkas av ett beslut. 

Denna fas av beslutsprocessen resulterar sedan enligt Alter (1991 s.94) i att åtgärder 

vidtas för att lösa de aktuella problem som finns. 

3.3 Informationssystem 

O´Brien och Marakas, (2006, s.4) definierar ett informationssystem som en organiserad 

kombination av individer, hårdvara, mjukvara, kommunikationsnätverk, data resurser, 

policys och procedurer som lagrar, hämtar in, omvandlar och sprider information i en 

organisation. O´Brien och Marakas (2006, s.32) beskriver vidare att information är data 

som har blivit omvandlat till en meningsfull och en användbar kontext för specifika 

användare. 

 

Ne.se tar upp några exempel på informationssystem som ger stöd för att planera, 

övervaka eller styra en verksamhet i en organisation, till exempel orderbehandling, 

lagerhantering eller produktionsplanering, beslutsstödsystem, system för kalkylering, 

elektronisk post, informationsdatabaser. (www.ne.se 2008-05-07) 

3.4 Business Intelligence 

Business Intelligence definieras av Cognos (BI Guide) som, ”en sammanfattande 

benämning på programvaror och lösningar som används för att samla in, ge tillgång till, 

förbättra strukturen på, analysera och rapportera en organisations data.” Begreppet 
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Business Intelligence och dess delområden har varit omdiskuterat sedan 1970- talet 

(O´Brian och Marakas, 2006, s.365) men formaliserades först år 1993 av Gartner Group 

(BI Guide, Cognos, 2000).  

 

O´Brien och Marakas, (2006, s.365) påstår att den trend som påskyndat utbredningen av 

Business Intelligence och bidragit till ökade informationsflöden är framväxten av 

Internet. Utveckling av Internet har skapat världsomspännande nätverkseffekter som 

resulterat i att information idag är mer lättillgängligt. 

 

John McLaughlins tog på Ninth World Communications Forum i Tokyo upp tre faktorer 

som företag måste lyckas med om de ska vara framgångsrika på dagens globala marknad. 

 

• Fokuserade 

• Uppmärksam mot organisationens omgivning 

• Snabb och flexibel med att hantera förändring 

 

Vidare menar John McLaughlins för att ett företag ska lyckas med dessa tre faktorer så 

måste ett företag ha tillgång till information av hög klass. Pagels-Fick (1999 s.49) menar 

att detta resonemang beskriver nyttan med att arbeta med Business Intelligencelösningar. 

3.4.1 Ämnesområden inom begreppet Business Intelligence  

O´Brien och Marakas (2006 s.366) delar upp begreppet Business Intelligence i fem delar. 

Dessa delar har olika inriktning beroende på vilken typ av information som hanteras och i 

vilket sammanhang eller syfte information ska användas.  

 

• Decision Support Systems är datorbaserade informationssystem som ska stödja 

ledningen och beslutsfattarna i beslutsprocessen (O´Brien och Marakas, 2006 

s.367). 

• Data Mining är den process som går ut på att arbeta med stora mängder data och 

ur dessa upptäcka mönster, tendenser samt dra slutsatser ur sammanhanget. Data 
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Mining genomförs med antingen statistiska eller matematiska metoder (Erick 

Brethenoux, Gartner Group). 

• Management Information Systems är informationssystem som tillgodoser 

ledningen med information och möjliggör för analys av dessa (BI Guide, Cognos, 

2000). 

• Online Analytical Processing – OLAP är ett koncept för analys och rapportering. 

OLAP möjliggör för användaren att utvärdera data ur olika vinklar genom en så 

kallad OLAP-kub (BI Guide, Cognos, 2000). 

• Knowledge Management Systems behandlar processen för att identifiera, 

analysera, lagra och göra information tillgänglig för rätt medarbetare (BI Guide, 

Cognos, 2000). 

 
Källa: O´Brien och Marakas (2006 s.366) 

3.4.2 Fördelar med Business Intelligence  

• Business Intelligence bidrar till att öka hela organisationens förståelse av 

omvärlden. Organisationens ökade kompetens bidrar till en ökad förståelse för 

affärsverksamheten och de förändringsprocesser som bedrivs. 

• Business Intelligence bidrar till att skapa en marknads- och kundfokuserad 

organisation. Denna fördel skapas genom att organisationen kontinuerligt 

hämtar in och tolkar information om vad som sker i organisationens omvärld. 
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• Business Intelligence bidrar till en effektivisering av organisationens inköp av 

extern information från konsulter och industrianalytiker. Här finns det en 

möjlighet för stora organisationer som är verksamma i flera länder att spara 

pengar genom en centralisering av dessa inköp ( Pagels-Fick, 1999, s.44). 

 

På Microsoft hemsida tar de upp några fördelar som en organisation får genom att 

använda sig av Business Intelligence. 

 

• Medarbetarna får tillgång till information på ett snabbt och effektivt sätt. 

• Medarbetarnas prestanda höjs. 

• Det blir enklare för medarbetarna att samarbeta och få tag i information.  

• Det blir lättare att analysera och skaffa insikt.  

• Styrningen effektiviseras.   

• Hela organisationen får tillgång till affärsinformation.  

• Behovet av utbildning minskar.  

• Det blir enklare att göra avancerade analyser och få fram rapporter. 

• Det blir lättare att få tag på företagsanpassad affärsinformation.  

(www.microsoft.com 2008-05-05)  

 

Business Intelligence ger en bild av omvärlden  
Business Intelligence ger organisationer åtkomst- och analysmöjligheter beträffande data 

som finns lagrad på olika ställen i företaget eller som kommer från externa källor (Ibid). 

Pagels-Fick, (1999, s.11) skriver att information levererat från Business 

Intelligencefunktionen hjälper företag att skapa en marknads- och omvärldsbild. Att 

analysera sin omgivning ger företag en chans att förutse hot och möjligheter. Det ger 

således organisationer en chans att effektivisera styrningen av sin verksamhet. Pagels-

Fick, (1999, s.43-44) menar vidare genom att systematiskt sprida och skapa kunskap om 

organisationens affärsomgivning hjälper det beslutsfattarna att se vilka frågor eller 

områden som är viktiga att arbeta med. Denna effekt sker successivt i organisationen i 
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takt med kunskapsbildningen. Beslutfattarna och företagsledningen får nu en möjlighet 

att arbeta med kritiska frågor rörande organisationens framtida utveckling.  

 
Kvalitetssäkra information 
Pagels-Fick (1999, s.43) påstår att i organisationer som inte använder sig av Business 

Intelligencelösningar i beslutsprocessen inte kan säga om samma beslut skulle ha fattats 

om det hade funnits en Business Intelligencefunktion. Att bedöma lönsamheten av system 

för beslutsstöd blir därför svårt. Däremot kan organisationer som använder sig av 

beslutsstöd hävda att de med Business Intelligencelösningar har tagit fram ett 

professionellt beslutsunderlag med en rimlig mängd resurser. Organisationen har därmed 

försäkrat sig om att underlaget håller en viss kvalitetsnivå. Kostnaden för att köpa in och 

använda sig av Business Intelligence kan motiveras med att betrakta investeringen som 

en försäkringspremie mot att beslut blir fel på grund av brister i underlaget.   

3.5 Decision Support Systems - Beslutsstödsystem 

O´Brien & Marakas (2006, s.360) påstår att för att företag idag ska lyckas på marknaden 

behövs det informationssystem som kan stödja informationshantering och även tillgodose 

beslutsfattarnas behov av information. Pagels-Fick (1999, s.16) betonar att arbeta med 

system för beslutsstöd kräver att ledningen eller beslutsfattarna har vissa förkunskaper 

gällande hur beslutsprocessen ser ut och vilka kriterier för beslut som förväntas gälla. 

 

O´Brien och Marakas (2006, s.367) definierar ett beslutsstödsystem som datorbaserade 

informationssystem som presenterar aktuell information för att stödja ledningen och 

beslutsfattarna i beslutsprocessen. Beslutsstödsystem använder sig av analytiska 

modeller, specialiserade databaser samt användarens egna kunskaper och bedömningar. 

Beslutsstödssystem är en interaktiv datorbaserad modelleringsprocess för att stödja 

genomförandet av semistrukturerade affärsbeslut. Ett exempel på ett beslutsstödsystem i 

ett företag kan vara ett datoriserat system som samlar in data om försäljning per produkt 

och försäljare. Systemet kan sedan bygga upp och presentera rapporter till beslutsfattarna. 

Dessa rapporter fungerar som beslutsunderlag och som stöd när företaget exempelvis ska 
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bestämma lön för sina säljare eller om de ska ta beslut angående vilka produkter som är 

värda att satsa på.  

 

O´Brien & Marakas, (2006, s.365) menar att använda sig av system för beslutsstöd har 

varit en av de mest framstående områdena inom ramen av informationsteknologi och 

Business Intelligence. Utvecklingen som skett kan till stor del förklaras av den snabba 

tillväxten av datorer på arbetsplatser lägre ner i de hierarkiska nivåerna, skapandet av 

nätverk samt intranät. 

3.5.1 Att arbeta med beslutsstöd  

Pagels-Fick (1999, s.75) skriver att för att en organisation ska kunna arbeta effektivt med 

beslutsstöd krävs det en viss insikt om hur beslutsprocessen ser ut samt kunskap om vilka 

kriterier som förväntas gälla på de beslut som fattas. Den som arbetar med beslutsstöd 

kan dock inte förvänta sig fullständig kunskap om beslutsprocessens alla komponenter. 

Användarna måste acceptera detta och vara beredd på att arbeta i en realistisk och 

komplex verklighet.  

 

Pagels-Fick (1999, s182) skriver att Business Intelligencefunktionens delaktighet i 

företagets beslutsprocesser behöver utvecklas kontinuerligt. Funktionerna ska ge ett 

betydande bidrag till beslutsprocesserna. Samtidigt måste de som arbetar med beslutsstöd 

vara med och utveckla funktionerna så att prestandan av systemen blir bättre i framtiden. 

3.5.2 Hitta rätt beslutsstöd 

I tidningen Computer Sweden (februari 2006) publiceras en artikel av Johan Cooke som 

behandlar problematiken med att välja rätt beslutsstöd. Cooke visar i sex steg vägen mot 

att hitta ett tillfredställande verktyg.  

 
Behovsanalys 
Steg ett i processen är enligt Cooke att göra en behovsanalys. Analysen ska hjälpa företag 

till att få en övergripande bild av vad ett beslutstödsverktyg bör innefatta. Cooke påpekar 
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vikten av att behandla både aktuella och framtida affärsbehov i sin analys. Analysen ska 

säkerställa att systemet kommer att stödja de processer som organisationen jobbar efter.  

 

Processtänk 
Steg två i processen behandlar användarverktygen. Cooke menar att olika delar i en 

organisation kan ha olika behov, vilka alla måste innefattas av det beslutstöd som 

används. De behov som uppfylls av systemet ska om möjligt spegla verksamhetens behov 

under en lång tid framåt. I artikeln citeras VD:n för Business Objects, Sean Farrington 

som poängterar att beslutstöd är en process av lärande. Det gäller enligt Farrington att 

hitta det system som fungerar tillfredställande i verksamheten, någonting som inte alltid 

handlar om stora satsningar med en gång. ”Det gäller att inte låta sig övertalas av för 

mycket floskler om att storsatsa med en gång” menar Farrington. I vissa fall kan det 

krävas att företag köper lösningar från flera olika leverantörer för att kunna uppfylla 

verksamhetens behov. ”Excel blir därför lösningen för många, vilket medför 

personberoende och dyrt underhåll under tiden” säger Farrington.  

 

Införande 
Steg tre i processen för att hitta rätt beslutsstöd är införandet av system. Patrick 

Emanuelsson på systemleverantören Systeam framhåller betydelsen av att organisationer 

som inför beslutsstödsverktyg inser att det inte är en produkt som installeras. Han menar 

att införandet av beslutsstöd är ett kunddrivet projekt och att leverantören inte har allt 

ansvar för systemets funktionalitet. Det första som görs i införandefasen är att några 

användare av systemet utbildas, därefter sätts grundstenar upp för beslutsstöd. Det 

handlar om att bygga så kallade OLAP-kuber, flerdimensionella databaser, från vilka data 

sedan ska utvinnas. Med OLAP-kuber kan användare vända på mätvärden för att kunna 

göra djupare analyser av data. Leverantör av system utformar ramar för hur data 

framställs och vilken data som ska undersökas. Emanuelsson säger i artikeln att ”Det 

viktiga med beslutsstöd är att det stödjer de processer som företag arbetar med. Därefter 

måste vi och kundrepresentanterna noggrant sätta upp beslutsstöd enligt varje företags 

unika arbetssätt”.  Under införandefasen är en viktig del att säkerställa att 
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behovsanalysens nyckelbehov uppfylls. Enligt Emanuelsson kan en dåligt genomförd 

validering bidra till att användare får verktyg som mäter fel saker och därmed styr 

verksamheten i fel riktning. Det sista som ett företag bör göra under införandet av ett 

beslutsverktyg är att lägga upp behörigheter för användare av systemet.  

 

Förankring av system 
För att ett beslutsstödssystem ska kunna vinna mark i en organisation krävs en 

omfattande förankring av dess funktionalitet och positiva påverkan på verksamheten. 

Steg fyra i Cookes artikel behandlar denna förankring. Peter Söderström som är strategisk 

konsult på ITplan understryker i artikeln acceptansens avgörande roll för att ett 

beslutsstödssystem ska bli framgångsrikt. Han menar att många företag lägger för lite 

resurser på att få acceptans för system bland dess användare. ”Användare tycker ofta att 

de inte har tid, eftersom de har annat att göra. Installationen faller på bristande 

användning. Skälet är ofta bristande stöd från ledningen eller en oförmåga att ge 

användarna den information de behöver” säger Söderström. Jonas Arvidsson, 

ekonomidirektör på Vin & Sprit, påstår vidare att förtroende för system lätt kan raseras 

om någonting inte fungerar hundraprocentigt vid lansering. ”Lanserar man någonting 

och det inte fungerar eller blir fel är det jättesvårt att bygga upp det förtroendet igen” 

anser Arvidsson.  

 

Förvaltning 
Det femte steget på Cookes väg mot ett bra beslutstöd handlar om förvaltningen av 

systemet. Han menar att ett bra beslutsstöd lätt ska kunna modifieras i den egna 

verksamheten. Kompetenssäkring kring systemet görs lättast genom att de som kan 

systemet hela tiden försöker sprida kunskapen till fler inom organisationen. När 

omvärlden förändras måste beslutsverktyget kunna följa med . En viktig aspekt i 

förvaltningen av systemet är enligt Cooke vem som ska ha ansvaret för att nyheter och 

förändringar kommuniceras ut i verksamheten via systemet. Det är viktigt att ha en bra 

lösning så att användarna av systemet kan känna tilltro till de data som systemet 

tillhandahåller.  
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Framtiden 
Det sista steget i Cookes artikel behandlar vilket perspektiv beslutsstödsverktyg ska 

förmedla till sina användare och hur det kommer att se ut i framtiden. Thomas Nabel, VD 

för konsultföretaget Leadbiz påpekar i artikeln vikten av att information är färsk och inte 

för gammal då den når användaren. Catharina Svenningstorp, SAS Intitute i Sverige, tror 

att framtida beslutstöd allt mer kommer att täcka in större delar av organisationers 

verksamhet, allt från inhämtning och analys av data till uppföljning. Hon understryker 

vikten av att olika delar i en organisation utgår från samma data i sitt beslutsfattande. 

”Besluten måste baseras på enhetlig data som är jämförbar för olika beslutsfattare. Ett 

enhetligt verktyg kan hantera kravet på enhetlighet och individuell anpassning”.  

3.6 Business Performance Management  

Axson, (2007, s.24) skriver att Business Performance Management kan ses som en 

utveckling ur Business Intelligence. Business Performance Management tar en bredare 

ansats då begreppet betraktar en organisations verksamhetsprocesser. Begreppet har på så 

sätt större fokus på verksamhetsstyrning till skillnad från Business Intelligence som har 

större fokus IT-baserade lösningar för att lösa samma problem som företag idag ställs 

inför. Axson (2007, s.203) skriver att Business Performance Management på senare tid 

har ersatt vissa termer som till exempel Data Warehouse och Decision Support Systems, 

då dessa innefattas av begreppet.  

 

På Microsofts hemsida finns en definition av Business Performance Management som 

lyder”Business Performance Management (BPM) beskriver en kombination av processer, 

avsedda att optimera affärsresultaten och höja kundtillfredställelsen. Med fokus på 

viktiga affärsprocesser som planering och prognos, hjälper BPM-systemet företag att 

optimera utnyttjandet av sina finans-, drifts-, försäljnings- och 

personalresurser”(www.microsoft.com 2008-05-02). 

 

Axson (2007, s.24) definierar begreppet som: ”Business Performance Management 

encompasses all the processes, information systems used by managers to set strategy, 
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develop plans, monitor execution, forecast performance, and report results with a view to 

achieving sustainable success no matter how success may be defined”. Axson definierar 

detta begrepp ur ett brett perspektiv så att organisationer med eller utan vinstmotiv ska 

kunna applicera detta begrepp i organisationen.  

 

Cognos beskriver att Performance Management kan ge svar på tre frågor. Hur går det? 

Varför går det som det går? Vad ska vi hålla på med? Den första frågan ska besvaras med 

mätningar och en struktur för en bättre organisatorisk överblick. Den andra frågan kan 

besvaras med de rapporter och följande analyser. Den tredje frågan kan besvaras genom 

att budget och prognoser sätts upp och en långsiktig planering kan frambringas  

(www.cognos.se 2008-04-21). 

 

Axson (2007, s.23) menar att Business Performance Management har ett större fokus på 

processer till skillnad från det mer etablerade begreppet Business Intelligence. Företag 

tvingas ibland radikalt att förändra sina processer i företaget för att överleva. Företagen 

söker efter verktyg för att underlätta detta arbete och göra det möjligt att kunna agera, 

styra och snabbt förändra dessa processer i en allt mer konkurrensfylld omvärld. Ett sätt 

att arbeta med dessa processer som vi nämnt har lett till utvecklingen av begreppet 

Business Performance Management. 

 

Axson, (200, s.24-26) beskriver de vanligaste verksamhetsprocesserna som inryms under 

begreppet Business Performance Management är Strategic Planning, Tactical Planning, 

Financial Planning, Management Reporting, Forecasting och Business Risk Management.  

3.5.1 Management Reporting 

Axson (2007, s.25) skriver att Management Reporting är en delprocess inom Business 

Performance Management. Denna delprocess omfattar alla aktiviteter som associeras med 

rapportering av prestationsmätningar i företag, händelser, analyser, nyheter och annan 

information för att stödja beslutsfattande. Axson (2007, s.135) skriver att använda sig 
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effektivt av Management Reporting handlar om att leverera rätt information, till rätt 

person vid rätt tidpunkt.  

 

Axson (2007, s.134) skriver att Management Reporting är en tidskrävande och 

arbetskraftsintensiv del i ett företags arbete med beslutsstöd. För de företag som inte 

använder sig av datoriserade Business Intelligence lösningar är det vanligt att 

rapporteringen i organisationen inte sker frekvent. En liten del av informationen är då 

tillgänglig varje månad utan snarare kvartalsvis eller på årsbasis. Informationen inhämtas 

manuellt från många olika system och källor. Detta kan resultera i att samma data 

används i flera rapporter, vilket gör det svårt för användarna att särskilja vilken rapport 

som är viktigast. En risk med Management Reporting kan vara att organisationen till stor 

del handlar efter och bygger rapporter på den data som är tillgänglig istället för att 

fokusera på den data som behövs. 

 

Axson (2007 s.141) pekar på att definiera rätt informationsbehov blir allt viktigare. 

Profileringen av insamlad data ökar samtidigt som mängden av insamlad data ökar. 

Organisationer behöver därför välja ut ”rätt” mätningar som bäst mäter hur arbetet 

fortlöper för en speciell process, aktivitet eller för ett projekt. Dock påpekar Axson (2007 

s.5) att mer information inte behöver betyda bättre beslut. Axson (2007 s.143) menar att 

förstå hur en organisation skapar värde är en viktig del i företagets arbete i att göra ”rätt” 

mätningar och på så sätt samla relevant information. Organisationer som lyckas med detta 

fokuserar inte enbart på det som existerar idag. Deras fokus ligger istället på att finna 

mätningar som ger organisationen en möjlighet att bättre tillgodose kundernas behov och 

skapa konkurrensfördelar samt att snabbt kunna åtgärda operationella problem.  

 

Axson (2007 s.23) påstår att organisationer idag kontinuerligt behöver anpassa sig till 

omvärlden där man ser en allt snabbare förändringstakt. Axson menar att Business 

Performance Managementprocessen är den främsta mekanismen för att uppskatta 

effekten av förändringar och sedan göra nödvändiga förändringar i verksamheten för att 

den ska överleva och lyckas i framtiden.  
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3.6 Rationalitet 

Ordet rationalism härstammar från det latinska ordet ”ratio” som betyder förnuft. 

Jacobsen och Thorsvik (2002 s.368) menar att antaganden om att människor handlar 

rationellt är en central del i många beslutsteorier. Jacobsen och Thorsvik (Ibid) preciserar 

ett rationellt handlande som att välja den bästa alternativa lösningen. En beslutstagare 

väger alternativa lösningar på ett problem mot varandra. Respektive alternativs 

konsekvenser specificeras och sedan väljer beslutstagaren det lösningsalternativ som 

innefattar de mest tilltalande konsekvenserna.  

  

Pagels-Fick, (1999 s.75) anser att för individer som arbetar med Business Intelligence är 

det naturligt att uppfatta beslutsförfarandet som en rationell process. Eftersom det stöd 

som ges från Business Intelligence funktionen är i första hand ett stöd för det rationella. 

Användarna av ett beslutsstödsystem kommer med största sannolikhet inte enbart ta del 

av det rationella, utan även påverkas av andra aspekter i sina beslut. Övriga faktorer som 

kan påverka användarna i beslutsprocessen kan vara tillfälligheter, grupper och individer 

med starka egna visioner och outtalade mål.  

 

Nils Brunson (1982) tar i en artikel upp två typer av rationalitet, handlingsrationalitet och 

beslutsrationalitet. Handlingsrationalitet innebär att en organisation är aktiv och 

tillhandahåller de produkter och tjänster som de konkurrerar med på marknaden. Detta 

innebär att organisationen måste agera rationellt för att vara handlingskraftig. 

Beslutsrationalitet innebär att en organisation måste ha en lednings- och 

planeringsfunktion för att hantera framtida utmaningar och hot. Nils Brunson menar att 

det uppstår en konflikt då en organisation vill agera i enlighet med dessa två typer av 

rationaliteter eftersom beslutsrationaliteten förutsätter att omvärlden betraktas på ett visst 

sätt och att vissa antaganden görs som stödjer en beslutsfattarlogik, medan 

handlingsrationalitet förutsätter att man bortser från visa aspekter och istället prioriterar 

handling. Detta kan resultera i att en organisation uppfattas som irrationell eller 

godtycklig beroende på vilken typ av rationalitet som organisationen väljer att agera efter. 
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3.6.1 Rationella beslutsmodeller 

Jacobsen och Thorsvik (2002 s.368) tar upp en modell, den rationella idealmodellen 

(economic man-modellen) som grundar sig i att människan är helt rationell och alltid 

maximerar nyttan. Modellen är uppbyggd i fyra steg. Det första steget handlar om att den 

som ska fatta besluten har klara och tydliga mål och preferenser. Steg två handlar om hur 

målen styr handlandet. Vidare har beslutsfattaren fullständig information om samtliga 

alternativ till lösning. Det tredje steget i modellen handlar om att den som ska fatta beslut 

rangordnar de alternativa lösningarna. Rangordning sker utifrån vad som ger bäst resultat 

i förhållande till de mål som finns uppsatta. Till sist väljer beslutsfattaren det alternativ 

som leder till det bästa resultatet i förhållande till uppsatta mål. I idealmodellen anses det 

inte existera någon osäkerhet eller oklarhet. För att kunna fatta ett rationellt beslut ställs 

tre krav på beslutsprocessen. Dels måste alla alternativ vara angivna, alla konsekvenser 

för respektive alternativ måste vara kända samt att beslutsfattaren har klara preferenser 

för varje tänkbar konsekvens. Enligt Jacobsen och Thorsvik( 2002 s. 371) är 

idealmodellen inte ämnad att beskriva verkligheten. Modellen ska istället användas som 

en beskrivning av hur individer på bästa sätt bör fatta beslut. 

3.6.2 Kritik mot rationellt beslutsfattande 

Jacobsen och Thorsvik (2002 s. 370) tar upp flera punkter på vilka ett helt rationellt 

beslutsfattande kritiseras. Att organisationers mål i verkligheten inte alltid är så klara som 

ett rationellt beslutsfattande kräver är något som talar emot ett rationellt beslutsfattande. 

Jacobsen och Thorsvik (2002 s. 371) talar vidare om mål som någonting som växer fram 

igenom handlingar och inte något som tas fram tidigare. De talar om människor som 

efterrationaliserande ur den aspekten att individer vill ge intryck av att vara rationella.  I 

efterhand sätts därför mål upp för att berättiga handlingar som redan genomförts. 

Ytterligare kritik mot rationella beslutsmodeller som Jacobsen och Thorsvik( 2002 s.371) 

tar upp är den som gäller människans förmåga att ta till sig och sortera information. 

Jacobsen och Thorsvik ( 2002 s.372) påstår att de begränsningar som föreligger i att ta in 

mycket information på en gång ofta leder till att beslut fattas utifrån grova 

generaliseringar snarare än utifrån fullständig information. De menar att beslutsfattare i 
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beslutssituationer ofta väljer att tolka situationer utifrån tidigare erfarenheter och 

personliga preferenser på ett sätt som snarare bekräftar än förkastar de antaganden som 

beslutsfattaren tidigare gjort. Möjligheten till att rationellt fatta beslut kan enligt Jacobsen 

och Thorsvik (2002 s.374) även begränsas av att individer påverkas av psykologiska 

faktorer i sina bedömningar. Undersökningar har gjorts som visar på att individer ofta 

fattar beslut som stöder, snarare än ett som förkastar ett tidigare beslut. Vidare påstår 

Jacobsen och Thorsvik (2002 s. 374) att valet av ord kan ha en inverkan på om ett 

beslutsalternativ antas eller förkastas. Alternativ som formuleras med positiva ord 

föredras framför alternativ med negativa formuleringar. Att en beslutsfattare kan likställa 

sig med en viss grupp eller individ tros även det påverka beslut. Beslutsfattare tros 

indirekt ha lättare att välja det beslutsalternativ som bäst gynnar den individ eller grupp 

som han eller hon har lättast att relatera till.  

3.6.3 Begränsad rationalitet 

Jacobsen och Thorsvik (2002 s. 375) menar att människor aldrig kan uppnå total 

rationalitet i sina beslut. Dock anser de att individer kan fatta beslut som till viss del är 

rationella, så kallade begränsat rationella beslut. Jacobsen och Thorsvik (2002 s.375) 

beskriver denna process i fyra steg. Först görs en analys av situationen där organisationer 

försöker att sätta upp mål. Ofta är dessa något oklara och föränderliga. Steg två utgörs av 

informationssökning om vissa alternativ till lösning och de konsekvenser som följer. 

Därefter värderas alternativen. En person som fattar begränsat rationella beslut väljer ett 

beslutsalternativ som tillfredställer det man vill uppnå, utan att man är helt säker på att 

det är det bästa.
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4. Empiri 
I kapitlet som följer återges det datamaterial som samlats in samt de intervjuer som 

genomförts. Vi hoppas här kunna belysa de aspekter som tillsammans med den 

referensram vi presenterat ska mynna ut i en välfylld analys med intressanta slutsatser.  

________________________________________________________________________ 

4.1 Folksam 

Försäkringsbolaget Folksam bildades 1908 och har idag runt 3400 anställda. Folksam är 

ett kundägt bolag och försäkrar i dagsläget varannan person, vartannat hem och var fjärde 

bil i Sverige. Folksams vision är att ”bidra till ett hållbart samhälle där individen känner 

trygghet” Företagets har som affärsidé ”att i samverkan med sina kunder skapa och 

tillhandahålla trygghetslösningar med hög kvalitet, största möjliga trygghet och bästa 

ekonomiska nytta. Folksam ska i första hand tillgodose de behov som delas av många”. 

(www.folksam.se 2008-05-02). 

4.2 Cognos 

Företaget Cognos Incorporated är i dag en av världens största leverantörer av 

programvaror för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Företaget grundades i Kanada 

1969 och är i dag en del av storföretaget IBM. Cognos har i dagsläget runt 3400 anställda 

och har omkring 23000 kunder över hela världen (www.acando.se 2008-04-07). Cognos 

lösningar innefattar program för planering, budget, koncernrapportering och beslutsstöd 

som ska hjälpa företag att få en bättre överblick över sin verksamhet. En av företagets 

kunder är Folksam som 2007 fick pris av Cognos som ”Bästa användare” i Sverige.  

4.3 Vad är ett beslut? 

Anders Hermansson, marknadschef på Cognos, definierar ett beslut som att välja mellan 

flera alternativ. Patrik Schinzel, Chefscontroller på Folksam utvecklar 

beslutsresonemangen vidare. ”Ett beslut är egentligen i slutet av en beslutsprocess”. 

Schinzel menar att beslut och mål hör ihop, eftersom att de beslut som fattas ska leda till 
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att organisationers mål uppfylls. ”Vilken apa som helst kan ju säga att här sätter vi målet. 

Sedan kommer beslutet och säger att det här målet är orimligt”.  

 

Patrik Schinzel påstår att ett beslut har kommit till stånd då tre kriterier är uppfyllda. För 

det första är det viktigt att veta vad man fattar beslut om. Schinzel menar att det bör vara 

helt klart så att det som ska genomföras verkligen blir genomfört. Det andra kriteriet för 

ett beslut är att komma fram till hur någonting ska genomföras. I och med att en plan 

för verkställande av beslut tas fram så är det också lätt att se vem som är ansvarig, menar 

Schinzel. Det sista kriteriet som ska uppfyllas för ett beslut är att försäkra sig om att 

beslutet går att följa upp.  

4.4  Beslutsstöd 

”Det tar helt enkelt en väldig tid att få fram fakta om man inte har beslutsstöd” svarar 

Anders Hermansson på frågan om varför företag behöver beslutsstöd.  

4.4.1 Utveckling av beslutsstöd 

Anders Hermansson beskriver att beslutsstödets utveckling har skett i trender. Från 

enstaka system med specifika lösningar, till standardiserade system som gett 

organisationer en mer övergripande bild av sin verksamhet.   

 

Enligt Anders Hermansson började de flesta nischer inom mjukvara som små initiativ då 

företag beställde ett system för att lösa ett specifikt affärsproblem. Därefter kom 

entreprenörer inom branschen på att det fanns pengar att tjäna på att utveckla 

standardsystem som skulle lösa specifika problem på standardiserade sätt.  

 

Hermansson förklarar att till en början bestod många företags beslutsstöd av Excel-ark 

där varje individ i företaget kunde ha ett individuellt beslutsstödssystem. Det blev dock 

svårt att koordinera dessa system när så behövdes. Det slutade med att respektive 

avdelning sedan köpte in ett beslutsstödssystem som var unikt för just den avdelningen. 
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Varje avdelning jobbade sedan relativt effektivt tills någon på en högre position insåg 

behovet av en gemensam vy för hela organisationen.  

 

Spiros Panagos, försäljare på Cognos, säger att en av de senaste trenderna med att 

använda sig av beslutsstöd är att man idag vill ha en snabbare uppföljning än vad som 

tidigare varit möjligt.  ”Att man vill ha informationen snabbare idag. Inte bara veckkovis 

utan kanske i vissa fall dagligen. …Idag är världen mer föränderlig och går snabbare. 

Man vill ha uppföljning idag på vad som hänt. Man vill inte vänta på information… Man 

följer upp betydligt effektivare idag.”  

4.4.2 Beslutsstöd på Folksam  

Folksam har använt sig av ett beslutstödssystem från Cognos sedan 1995. Agneta Lybing, 

Controller på Folksam, förklarar att Folksam i dagsläget använder standardsystem från 

företaget Cognos för att effektivisera sin verksamhetsstyrning och fatta bättre beslut. 

Enligt Lybing använder sig Folksam även av styrdokument som kallas Kompasser. De 

hjälper Folksam att få en klarare bild över vilka mål som ska uppfyllas. Folksam 

använder även ett system som kallas Vågen som är till för att jämföra olika avdelningar 

och marknadsområden mellan varandra. Vågen ska hjälpa Folksams olika delar att på ett 

effektivt sätt kunna lära av varandra och utveckla organisationen.  

 

Cognos 
Folksams system från Cognos består av tre stora delar. Den första kallas Cognos 

Controller och är det system som används för koncernkonsolidering.  Enligt Spiros 

Panagos styrs denna del av Cognossystemet av regler som satts upp av myndigheter och 

liknande. Den andra delen av Cognos system kallas Planning och Forecasting. Panagos 

beskriver denna del som mer framåtriktad och förutseende. Här görs prognoser för 

verksamheten med bedömning av operativa risker. Planning används också i 

budgeteringsarbetet. Den tredje delen av Cognos system är Reporting där rapporter tas 

fram och ansvariga kan se hur varje del av organisationen lever upp till de mål som satts 

upp. Här ingår även verktyg för att göra mer ingående analyser. George Janson, 
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Controller på Folksam, beskriver denna del som Business Intelligence-delen av systemet. 

Enligt Spiros Panagos är det till största delen Reporting som används samt till viss del 

Planning och Forecasting. Cognos Controller är ett system som främst används av 

redovisningsavdelningen på Folksam. Den version av Cognos som används i dagsläget 

kallas Cognos 8 och är en webbaserad applikation. I Cognos kan så kallade OLAP-kuber 

byggas som enligt George Janson möjliggör för användare att vrida och vända på 

information. Med OLAP-kubernas funktion kan en djupare analys av data göras.  

 

Kompasser 
Agneta Lybing talar om att Folksams verksamhet baseras på den affärsplan och de mål 

som finns i organisationen. Utifrån dessa skapas styrdokument som kallas Kompasser. 

Under året jobbar ett antal personer på Folksam, däribland Lybing, med att skapa 

Kompasser som ska presentera delmål som ska uppfyllas för att Folksam i slutändan ska 

nå sina övergripande affärsmål.  Mera övergripande Kompasser med delmål för hela 

verksamheten, AO-Kompasser, bryts efter hand ned till lokala Kompasser som rör 

verksamheten ute i landet. Resultatet blir Kompasser som kundtjänstchefer och liknande 

månadsvis får ta del av för att därefter kunna styra sin verksamhet på ett tillfredställande 

sätt.  

 
Vågen 
Vågen är enligt Agneta Lybing inte ett system från Cognos utan den utvinns i nuläget ur 

Excel. Dock kommer all data som Vågen innehåller från Cognos system. Vågen 

innehåller ett antal mätvärden som mäts för respektive grupp eller process. De mätvärden 

som Vågen innehåller har sitt ursprung i Kompassen och de övergripande målen. Lybing 

beskriver hur Vågen används för att kunna jämföra olika grupper, individer och processer 

inom organisationen. Verktyget ses därför som ett ”Benchmarkingverktyg” menar 

Lybing.  Helst skulle allt finnas i Cognos system men i dagsläget är det inte möjligt. Nu 

skapas istället utmärkta Vågar i Excel. Vågen visar hur varje avdelning ligger till 

gentemot sina mål och presenteras månadsvis. En viktig egenskap med Vågar är enligt 
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Agneta Lybing att de verkligen styr den lokala verksamheten mot de värden som finns i 

de olika Kompasserna.” 

 
Bra eller dåligt med beslutsstöd på Folksam 
Stefan Johansson, kundtjänstchef i Småland och Bleking, som jobbat på Folksam i 25 år, 

menar att sedan införandet av Cognos system så har det i Folksams fall hänt mycket. 

”När vi började med det här tog det en månad att få uppföljning. Nu tar det en vecka”. 

Johansson menar dock att allt kan ju alltid förbättras ytterligare. ”Vi skulle ju kunna ha 

ännu snabbare uppföljning. Nu är det ju en veckas fördröjning”. I det stora hela anser 

Johansson att det beslutsstöd Folksams i dag har från Cognos är ett smidigt system i 

jämförelse med de system som använts tidigare. ”Vi har haft olika system. Det här är ett 

förhållandevis smidigt system”. Johansson menar att det är imponerande vilka parametrar 

som kan vägas in och analyseras. ”Att man lyckas lägga in olika parametrar. Det fattar 

jag inte hur man lyckas med. Det är känslor och allt. Att medarbetare får både hårda 

värden som försäljning och även mjuka värden som vad kunderna tycker. Det får man på 

ett och samma papper”. 

 

George Janson beskriver Cognos system som användarvänligt. Janson menar med detta 

att en användare bara får upp information som är avsedd för just honom eller henne. Till 

exempel kan inte en kundtjänstchef se information som är ämnad för koncernledningen. 

”Det är alltid samma information de ser, fast på olika nivåer” säger Janson.    

 

Agneta Lybing framhäver att det finns en risk med att ha stora beslutsstödsverktyg. Hon 

menar att det är lätt att irra bort sig i den enorma mängd av information som finns i 

systemen. ”Du kan se en siffra men har du gjort en annan variant så kan du få en helt 

annan siffra och det är inte bra det heller... Det är viktigt att det är rätt uppgifter.”  

 

Stefan Johansson, berättar att han på vissa sätt ser den nya versionen av Cognos system, 

Cognos 8 som ett steg tillbaka i utvecklingen av beslutsstödssystemet. ”Innan hade vi 

möjlighet att bygga egna uppföljningar på till exempel lokala aktiviteter. Med det 
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webbaserade systemet finns just nu endast färdiga mallar”. Agneta Lybing tydliggör 

varför den nya applikationen ser ut som den gör. Lybing menar att Folksam som 

organisation har beslutat vilka delar som ska behandlas i beslutsstödet utifrån vilka mål 

som satts upp. Ju större möjligheter det finns för att skapa rapporter på egen hand, desto 

mer tid används för att göra det, menar Lybing. Tid som i annat fall kunde ha använts för 

att leda sin arbetsgrupp framåt. ”Man kan släppa den administrativa delen från cheferna. 

Det är så att ju mer möjlighet det finns för att skapa rapporter själv ju mer tid lägger 

man på det. Då går all tid åt att få fram rapporter istället för att coacha sin grupp”. 

Lybing menar att det är viktigt att fokusera på rätt saker. ”Vi försöker att vara väldigt 

tydliga med att är det någonting som vi ska ha då är det något som ska vara allmängiltigt 

för alla. Det ska styra mot våra mål, annars har det inte där och göra.  

 

Patrik Schinzel anser att det lätt kan bli så att ledningen på Folksam dränks i diverse 

rapporter från det beslutsstöd man använder sig av i organisationen. Han menar därför att 

det är viktigt att veta vad systemet ska användas till istället för att lägga överdrivet fokus 

på oviktiga parametrar. Agneta Lybing pekar också på det. Hon menar att idag mäts 

allting och det som mäts förväntas sedan tryckas ut på papper. Lybing menar att det kan 

ses som både bra och dåligt. Dock anser även Lybing att beslutsstödet även kan hjälpa 

Folksam att fokusera på rätt sak. ”Med hjälp utav Cognos och de rapporter vi har kan vi 

fokusera oss på avvikelserna. Det som går bra det går bra. Det behöver man inte lägga 

med så mycket kraft vid. Man ska försöka fokusera på det som avviker för att snabbt sätta 

in en åtgärd”. 

 

Enligt Lena Rylander är kompassen och vågen en förutsättning för att hon ska kunna 

sköta sitt jobb. Rylander menar att varje gång hon får ta del av nya uppföljningssiffror så 

får hon en bekräftelse på hur bra hon och hennes medarbetare är. 
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4.4.3 Beslutsstöd i framtiden 

I ett resonemang kring beslutsstödets framtid menar Patrik Schinzel att mer mjuka fakta 

kommer att behandlas. Att beslutsstöd för ett mer förutsägande beslutsfattande är vad 

som behövs. ”Det som efterfrågas är väl mer textdelar…Hur beskriver man att 

konkurrensen har ökat? Hur fångar man marknadssignaler? Det behövs beslutsstöd för.  

Jag tror det kommer att bli mer och mer integrerat i beslutsfattandet. Nu är det mycket 

siffror och liknande”.  

 

Anders Hermansson från Cognos tror att framtidens beslutsstöd kommer att innefatta fler 

funktioner. Han tror att företag vill täcka upp fler delar av sin verksamhet och att 

mognaden och förståelsen för vad som krävs kommer att växa med tiden. ”Hela 

processen för verksamhetsstyrning snarare än bara en punktinsats där själva beslutet ska 

fattas” säger Hermansson. 

4.5 Förutsättningar för ett väl fungerande beslutsstöd 

I ett citat från Patrik Schinzel beskriver George Janson, controller på Folksam, receptet 

för ett väl fungerande beslutstöd. ”det ska vara kärlek mellan verksamhet och IT och det 

ska vara passion mellan de som bygger och de som använder det”. 

4.5.1 Veta vad man behöver 

George Janson menar att en av förutsättningarna för ett väl fungerande beslutsstöd är att 

veta vad man vill titta på. ”Det finns en gammal klycha: utan spaning ingen aning. Vet du 

inte vad du håller på med är det svårt att ta något beslut”. Patrik Schinzel talar om att det 

finns stora risker med att inte förstå sin verksamhet och vad organisationen behöver. 

Schinzel påstår att bra beslutsstöd är någonting som måste växa fram i en organisation. 

Han menar att det snarare handlar om en utvecklingsprocess än att gå från noll till att ha 

ett jättebra beslutsstöd. ”De största riskerna är att gå från noll och sedan köper man 

Cognos. Sedan ska man lägga in allting där. Då spränger man sig”. Schinzel beskriver 

Folksams beslutsstöd som resultatet av en lång process där delar ändrats och tagits bort. 

”Riskerna är om man tar för stora hopp och då missar man. Vi har byggt på, ändrat och 
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kastat ut bitar. Vi har inte gått från ett nolläge till ett tioläge”. Han framhåller dessutom 

att det gäller att ha sunt förnuft vid anskaffandet av beslutsstödssystem. Schinzel menar 

att det inte alltid är självklart att ett automatiserat beslutsstöd är det bästa. ”Det är inte 

lönt att vi köper ett program för 700 000 om det görs en gång i veckan. Det tar två 

sekunder att bygga en Excellösning där vi sen matar in. Det finns inget självändamål att 

ha det automatiserad. Man måste ha lite sunt förnuft”. Risken med beslutsstöd, enligt 

Schinzel, är att det blir ett allt för stort fokus på att trycka ut rapporter snarare än att 

fokusera på det som egentligen är viktigt. ”Nu sprutar vi ut rapporter… Det kan bli 

överdrivet fokus, massa rapporter att följa och kanske inte vad som är viktigt! Det vi 

lägger mycket tid på, 60 % av beslutsstödet är inte själva verktyget utan att tänka på vad 

det ska användas till”. 

4.5.2 Utbildning i verktygen 

Spiros Panagos talar om problematiken i att det tar tid att lära sig ett system. Tid som 

många företag inte har. ”Verksamheten tickar ju på. Den stannar ju inte upp för att du 

ska lära dig ett nytt verktyg. Det är en process som alltid tar tid. Det ska man ha respekt 

för. Man måste avsätta tid och det gör inte bolag i dag för man har inte tid. Mindre antal 

personer ska göra mer saker i dag och då är det alltid en utmaning med tid”. Enligt 

Panagos handlar det om stora pengar för företag när personal ska få utbildning i nya 

system. ”Ska man avsätta 25 controllers i tre dagar, säg 75 mandagar. Det är mycket 

pengar i intern tid. Det är alltid svårt att hinna med”. 

4.5.3 Flexibilitet i verktygen 

Anders Hermansson menar att en viktig förutsättning för att ett beslutsstöd ska fungera 

tillfredställande är flexibilitet. Hermansson menar att många företag får problem då de 

behandlar beslutsstödssystem på samma sätt som andra, mera statiska, system. 

Beslutsstödssystem utgår enligt Hermansson från hur organisationen styrs, något som 

ofta förändras. ”Beslutsstödsystemen måste vara enormt flexibla, inte bara i funktionen 

utan även hur man tar hand om dem. Det måste finnas ett forum för hur man förändrar 

de här nyckeltalsrapporterna och analysmodellerna o.s.v. Detta utifrån hur man vill styra 
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sin verksamhet. Det där ändras väldigt ofta”. George Janson stöder Hermanssons 

resonemang och påstår att i och med att organisationer förändras ofta och snabbt så är 

flexibilitet i ett beslutsstödssystem en förutsättning. ”Allt förändras, t.ex gör om i 

organisationen, nya produkter, kontostrukturen ändras. Anställda slutar, börjar, byter 

arbetsplats. Det händer hela tiden men är inga större problem. Rapportbehovet ökar. 

Man vill kunna vrida och vända på saker och ting”. 

4.5.4 Acceptans bland medarbetarna och stöd från ledningen 

Enligt Anders Hermansson finns det tre punkter som måste vara uppfyllda i huvudet på 

användarna av ett beslutsstöd. ”Beslutsstödet ska uppfattas som lättillgängligt, 

informationsstrukturen ska vara lättillgänglig och de ska ha tilltro till informationen”.  

Spiros Pangos påstår att för att ett företag skall lyckas i sitt arbete med beslutsstöd så 

måste det finnas en stark sponsor. Han nämner Folksam som ett bra exempel på det i 

form av Mikael Öhlund, CFO, som drivit arbetet med att integrera ett beslutsstöd i 

organisationen.” Någonstans började de och så har de haft en stark ledning som har trott 

på det här och drivit det. Det är ju viktigt att ha ett ”sponsorship” som man säger hos en 

ledningsperson annars kommer det att självdö någon gång”. Vidare nämner Panagos 

vikten av att ha duktiga människor som administrerar systemet.  

 

George Janson påpekar att det är viktigt att ha ledningens och användarnas förtroende. 

”Ibland får användarna inte fram rätt siffror, då är Cognos system skit”.  Janson menar 

att man måste ha ledningen med sig och få acceptans därifrån. Han nämner också att man 

även måste ha med sig användarna så att de blir en del i processen. ”Det är inga 

hokuspokus, ingen ”rocket science” över huvud taget”.  Janson förklarar att Folksam har 

fokuserat på leverans. ”Det viktiga är att leverera information till användarna. Sen att vi 

inte har värsta Ferrarin i källaren spelar ingen roll, det viktigaste är att det blir rätt info 

till rätt användare, i rätt tid, på ett enkelt sätt”. Janson talar om hur Folksam tidigare haft 

problem med att få sina användare att acceptera beslutsstödssystemet. ”Då var det en 

kombination av att vi var dåliga på att sälja in det och datormognaden hos vissa var 

bristfällig. Vilket kanske fortfarande stämmer hos vissa”.   
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Janson betonar att det tar tid att bygga upp ett förtroende men att det sedan kan raseras på 

ett ögonblick. ”Det tar väldigt lång tid att bygga upp ett förtroende för det här och det 

tar väldigt kort tid att rasera det. Håller man hög klass på det och får upp den så kommer 

det att växa då användarna accepterar det. Till slut blir det de som säger att detta är 

verksamhetskritisk”.  

 

Anders Hermansson ger sin förklaring varför han tror att Folksam har kommit så långt 

fram i arbetet med beslutsstöd. ”Folksam är intressant för de har haft någon form av 

balans mellan trycket att införa det här och lyhördheten mot organisationen... Det är 

organisationen som nu står för kravställningen och ber den här centrala gruppen att 

leverera mer funktionalitet till systemet. De har köpt det med hull och hår hela 

organisationen.  De vill ha mer. Det är ett otroligt bra bevis! Annars kan man sitta i sitt 

torn och trycka ut rapporter som ingen läser”. 

4.6 Beslutsprocesser 

Patrik Schinzel talar om vikten av att förstå sin beslutsprocess. Han anser att ett 

beslutsstödssystem är en förutsättning för denna förståelse. ”Har man bara ett beslutsstöd 

utan det så är det inte lönt. Jag tror inte att man har någon styrning på det då. 

Då gäller det att ha koll på beslutsprocessen”. Schinzel talar även om vikten av att 

processen för att fatta beslut upprätthålls. ”Ibland är det så att man vänder på hela alltet. 

Fattar först beslut och sedan sätter processen igång”. Enligt Schinzel ska 

beslutsprocessen ha en tydlig koppling till organisationens övergripande 

verksamhetsstyrning för att på så sätt styra mot de övergripande målen. ”Det är därför 

som det hänger ihop med verksamhetsstyrning. Vilken apa som helst kan ju säga att här 

sätter vi målet. Sedan kommer beslutet och säger att det här målet är orimligt. Beslutet är 

solklart men det finns inte vad och hur klart”. 
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4.6.1 Beslutsprocesser på Folksam 

George Janson beskriver det som att Folksams verksamhetsstyrning är uppbyggd av en 

övergripande styrprocess, flera delprocesser, samt beslutsprocesser. Janson menar att alla 

delar måste följas åt för att organisationen ska fungera tillfredställande. ”De lever inte 

som två separata saker utan måste följas åt. Du kan inte ha det ena, en 

verksamhetsstyrning i världsklass om du inte har den andra”. Han menar att de 

processerna möjliggör för varandra att fungera väl.  

 

Schinzel beskriver beslutsprocessen på Folksam som Complete Performance 

Management Begreppet har enligt Schinzel tagits fram av Folksam och är en utveckling 

av Corporate Performance Management som är en del av det heltäckande begreppet 

Performance Management. Corporate Performance behandlar på företagsledningsnivå 

processer för en effektivare verksamhetsstyrning. Med Complete Performance 

Management menar Schinzel att man tydligt kopplar beslutsprocessen till verksamhetens 

alla delar. Genom att ha Complete Performance Management som en ledsagare i sin 

verksamhetsstyrning menar han att Folksam fått en mer fullständig beslutsprocess. 

Schinzel menar att om de rapporter som tas fram måste hänga ihop de beslut som fattas i 

organisationen. Han beskriver verksamheten i Folksam innan Complete Performance som 

att ställa diagnos på en patient på ett sjukhus:” Vissa delar hade vi så att vi fångar 

patienten, vi lät patienten dö och sedan var vi jättebra på att förklara varför”. Schinzel 

menar att det är bättre att styra verksamheten på rätt spår från början istället för att i 

efterhand behöva utreda vad som gick fel.  

 

Beslutsprocessens uppbyggnad 
Enligt Patrik Schinzel börjar Folksams verksamhetsstyrningsprocess med att mål sätts 

upp. Det kan vara försäljningsmål, mål för vilken intäkts- och kostnadsbalans Folksam 

ska ha samt en mängd andra mål. Därefter bestäms vad kapitalet, som finns i 

organisationen, ska användas till. Därefter försöker ansvariga styra kring de delarna.  
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Agneta Lybing beskriver beslutsprocessen på Folksam som en lång kedja. Hon menar att 

allt börjar med att någon ser ett behov av en viss rapport. För att kunna få fram en sådan 

rapport måste systemansvarig George Janson komma underfund med vilken information 

som krävs. Därefter skapar Janson OLAP-kuber där relevant information läggs in. 

Användare kan sedan utvinna information, så kallad grunddata, ur Cognos system. Denna 

information ska vara tillgänglig för alla som kan tänkas behöva den och också vara 

densamma oavsett vem användaren är. Av informationen skapas sedan Vågar och 

kompasser som i slutskedet används som underlag för att kunna fatta ”rätt” beslut. Patrik 

Schinzel menar att resultatet av beslutsprocessen, är det slutgiltiga beslutet. Schinzel anser 

att ett beslut är uppbyggt i tre delar. De första två är att definiera vad som har beslutats 

och vem som är ansvarig. Den tredje delen är att kunna följa upp de beslut som fattats. 

Vågar används huvudsakligen för att den operativa verksamheten ska styras på rätt spår 

och ska i förlängningen därmed leda fram till att förbättra de delar som finns 

specificerade i de mera övergripande Kompasserna. Hela beslutsprocessen ska enligt 

Lybing leda fram till att Folksams övergripande verksamhetsmål uppfylls. ”Vi styr 

verksamheten så att man jobbar på rätt sätt för att vi ska nå våra övergripande mål.  

4.7 Hur beslutstöd påverkar de beslut som fattas i en 
organisation  

4.7.1 Bättre förståelse för verksamheten genom bättre information 

Patrik Schinzel menar att en av de största fördelarna med att ha ett väl fungerande 

beslutsstöd är att man får en övergripande bild av organisationen och dess verksamhet. 

”Har man inte ett beslutsstödsystem att sätta foten på utan har flera som man kopplar 

ihop då är det risk att det växer öar och man får aldrig den här sammanfattande bilden”. 

Schinzel talar om beslutsstöd som ett verktyg för att hålla ihop verksamheten. ”Att få en 

balans mellan verksamhetens olika områden”. George Janson påstår att en av de främsta 

fördelarna med beslutsstöd är att beslutsfattare får större tillgång till information och 

därmed kan fatta beslut på bättre grunder. ”Tidigare har man inte haft all information. Då 

stack man ut fingret genom ett fönster och kände åt vilket håll det blåste”. Janson 
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förtydligar sitt resonemang med att säga att beslutsstödssystem är till för att ge stöd åt de 

beslut som fattas. Spiros Panagos anser att meningen med att implementera ett datoriserat 

beslutsstödssystem är att lägga tid på ”framåtriktat arbete istället för att titta i 

backspegeln”.  

 

Janson anser att bättre koll är en förutsättning för en väl fungerande organisation. Han 

pekar på att företag som inte vet hur deras affärer går inte kan fatta bra beslut. Ett steg på 

vägen, menar Janson, är att ha ett bra beslutsstödsverktyg som hjälper företag att ha koll. 

Han förtydligar vidare sitt resonemang: ”Det är inte kontroll utan koll. All information vi 

har försöker vi basera på lägsta nivå, alltså på individen... Det kan uppfattas av vissa att 

man gör en kontroll, att vi sitter här och vill titta på vad folk gör, men det är inte det som 

det handlar om. Det gäller att ha koll på allting”. Spiros Panagos tar Folksam som ett 

exempel på ett företag som har koll. Panagos menar att Folksam har kompetent personal 

som kan sin egen verksamhet och som även har stor kunskap om sina beslutsverktyg.  

4.7.2 Gemensam plattform och kvalitetssäkrad information 

Patrik Schinzel beskriver hur beslutsstöd utgör en gemensam plattform för information 

och därmed har hjälpt Folksam. ”Vi försöker framförallt att hålla ihop en plattform. 

Fördelen är att får du det på samma sätt så kvittar det om du klickar ned på bestånd 

o.s.v. Det är samma struktur”. Schinzel talar om att alla inom en organisation bör ha en 

källa för information och att denna information inte ska kunna bearbetas och ändras hur 

som helst. Schinzel kallar denna gemensamma information för ”Masterdata”. Han anser 

att så länge alla inom organisationen använder samma information så blir det ”rätt”.  

George Janson menar att en gemensam plattform och samstämmig information leder till 

ett effektivare beslutsfattande. Janson menar att beslutsfattare då slipper diskussioner 

kring faktaunderlagets ursprung och tillförlitlighet. ”Har man flera källor så måste man 

bestämma sig för en utav dem. Sen om den är rätt eller fel är egentligen ointressant. Men 

alla bestämmer att det är den HÄR källan vi tittar på. Sen kan vi diskutera hur vi ska fixa 

till den”. Janson fortsätter med att tala om spårbarheten i ett beslutsstöd som han anser 

vara en viktig del i en organisations styrningsprocess och en förutsättning för 
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kvalitetssäkring av information. Även Schinzel anser att detta är en viktig del av 

styrningen i en organisation. ”Baserar du ett beslut på något som kommer från ett 

beslutsstödssystem så vet du också att du kan följa upp det sen. Det går att spåra bakåt”. 

4.7.3 Effektivisera beslut och arbeta mer proaktivt 

Patrik Schinzel hävdar att vikten av ett beslutstöd delvis ligger i att företag kan 

koncentrera sig på det som är viktigt. Han menar att i och med att ett beslutsstöd snabbt 

kan ge indikationer på var i verksamheten det finns problem att ta itu med. ”Om det lyser 

grönt ska man inte sitta och ha slentrianmässig uppföljning utan då är det bättre att 

fokusera på om det är rött någonstans och försöka åtgärda det så snabbt som möjligt 

eller syssla med andra framåtriktade affärer” säger Schinzel. Att hjälpa företag att arbeta 

mera förutseende är också något som Schinzel anser är en av grundstenarna med 

beslutsstödsfunktioner. Han påstår att med ett väl fungerande beslutsstöd kan 

organisationer ta fram alternativa lösningar på problem som ännu inte uppkommit och 

också se vilka som ska lösa dessa eventuella problem. ”… Man bestämmer sig före att är 

det rött är det de som ska göra analys och föreslå åtgärd. Man har fått åtgärdshirarki på 

det”. Även George Janson menar att ett bra beslutsstödssystem kan leda till en mer 

proaktiv styrning genom att bättre kunna förutse vad som kan hända.   

 

Spiros Panagos påstår även han att beslutsstöd bidrar till ett mer proaktivt styrande.” Det 

viktiga med beslutsstöd det är att du kan ha informationen samma dag… Så fort 

någonting händer så ska det kunna speglas i nyckeltalen du definierat, så att man hinner 

och kan agera på det”. Panagos resonerar vidare om att ett beslutsstöd kan hjälpa företag 

att fatta snabbare beslut: ”jag tror att i verkligheten är det så att nu får du tillgång till 

information snabbt och kvalitetssäkert. Du behöver inte vänta 1 månad på att agera”.  

Även Agneta Lybing menar att det är viktigt att snabbt kunna få ta del av färsk 

information. Lybing drar paralleller till de system Folksam använt sig av tidigare. ”Innan 

var det mer så att skulle man ha en rapport skulle den beställas sen kunde det ta 2 

månader innan den verkställdes. Då fick man leva med den rapporten ett tag. Man hade 

inte alls den flexibiliteten”.  
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4.7.4 Effektivare uppföljning 

Genom att ha ett väl fungerande beslutsstöd kan de personer som har någon form av 

ansvar genomföra en mer effektiv uppföljning. George Janson anser att det är en 

förutsättning för att verksamheten ska kunna nå sina mål. ”Man kan säga så här att om 

du har ett ansvar så ska du kunna följa upp ditt eget område Om jag har ansvar för att 

sälja en viss produkt, ett visst antal varje vecka så ska du kunna följa upp det Kan jag 

inte se vad jag gör, då är det inte mycket värt. Alla personer som har någon form av 

uppföljningsansvar eller att du har ett eget ansvar som säljare skulle kunna få den 

informationen”. George Janson menar att beslutsstöd påverkar organisationers beslut 

genom att ge en mer fullständig bild av hur verksamheten ser ut. ” Att veta istället för att 

gissa” säger Janson. Vidare menar Janson att ett beslutstöd hjälper företag till att styra 

mer proaktivt. Anders Hermansson beskriver beslutsstöd som ett verktyg för att 

automatisera beslutsfattandet och ge organisationer stöd i sin beslutsprocess.  

 

Spiros Panagos framhåller beslutsstödet som en kvalitetssäkrare av information. 

”Kvalitetssäkrad information till rätt människor på rätt plats”.  Han menar att med ett 

beslutsstödssystem kan organisationer se till att alla har samma information som underlag 

för beslut istället för att ha ett flertal källor som underlag.  ”Har man infört ett sådant 

system då har man kvalitetssäkrat hela kedjan när du plockar ut information ur ett antal 

datakällor. Du tvättar information och validerar den. Kvalitetssäkrar den. Lägger ner 

den på ett säkert ställe som ingen kan gå in och uppdatera annat än med administrativa 

rättigheter. Sedan går alla och plockar information från samma källa. Då blir det inte fel 

och då kan man rak i ryggen agera på den information man har”. Panagos talar om 

risken med att olika individer har individuella beslutsstöd i form av Excel-ark och 

liknande.” Sätter du sedan ihop de här tio människorna så har alla, kanske inte alla men 

två – tre stycken helt andra siffror. Då blir det förvirring. Vilket stämmer?”. En annan 

viktig funktion med beslutsstöd är att företag kan ha färsk information samma dag 

någonting händer. Panagos menar att det är en förutsättning för att organisationer snabbt 
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ska kunna agera. ”Så fort någonting händer så ska det kunna speglas i nyckeltalen du 

definierat, så att man hinner och kan agera på det”. 

4.8 Hur beslutsstöd påverkar de beslut som fattas på Folksam  

Folksam har enligt George Janson som motto för beslutsstöd att ” skapa rätt information 

till rätt person i rätt tid på ett enhetligt och användarvänligt sätt”. Patrik Schinzel 

framhäver, i sin beskrivning av hur Folksam arbetar med beslutsstöd, att olika beslut 

påverkas olika mycket av beslutsstöd. Ofta finns det någon form av beslutsstöd under alla 

beslut. Enligt Patrik Schinzel är det främst beslut som ska styra Folksam mot sina mål 

som påverkas av beslutsstödsfunktioner. Han menar att Folksams system ”triggar” 

beslutsprocessen i rätt riktning genom att tydligt ”lysa rött” där mål inte uppfylls. Vidare 

förklarar Schinzel att det också visar då organisationen är på rätt väg.” Rullar det på gör 

det att vissa beslut inte behövs fattas. Då vet man att man är på rätt spår”. 

4.8.1 Bättre måluppfyllelse  

Företagsledningen i Folksam sätter upp övergripande mål för verksamheten att styra mot. 

Beslutsstödssystemet från Cognos är ett viktigt ”verktyg” för Folksam i arbetet med att 

följa upp och analysera styrningen mot de övergripande målen.   

 

Lena Rylander, kundtjänstchef i marknadsområde södra Norrland, anser att utan 

beslutsstöd som Vågen och Kompassen skulle hennes jobb inte vara lika roligt. Med 

hjälpmedlen kan hon följa upp hur hennes ansvarsområde ligger till mot de mål som är 

uppsatta. ”Är vi duktiga eller är vi inte duktiga”. Rylander fortsätter med att säga att hon 

utifrån den information hon får ut ifrån Vågen och Kompassen kan genomföra åtgärder 

för att styra verksamheten på rätt spår. Även Stefan Johansson, kundtjänstchef i Småland 

och Blekinge, anser att Folksams beslutsstöd hjälper honom att styra verksamheten åt rätt 

håll och därmed uppfylla de mål som satts upp för hans region.  
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4.8.2 Mer faktabaserade beslut 

Stefan Johansson menar att en av fördelarna med Folksams beslutstöd är att det går att 

fatta mer faktabaserade beslut än utan beslutsstöd. ”Det skulle kunna vara mer 

magkänsla utan Cognos. Mindre faktabaserade beslut”. Även George Janson anser att 

det beslutsstöd Folksam använder sig av hjälper organisationens medarbetare att få en 

större insikt i verksamheten. Janson anser att utan förståelse för vad som pågår i 

organisationen är det svårt att fatta bra beslut.   

4.8.3 Ökad kostnadseffektivitet 

Att använda sig av systemen har visat sig vara kostnadseffektivt eftersom det minskar 

tidsförbrukningen vid framtagandet och bearbetningen av information. Innan Cognos 

system implementerades av Folksam beräknades uppföljningsprocessen och tiden för att 

samla in information uppgå till cirka 60 procent och resterande 40 procent används till att 

arbeta med materialet. I dagsläget så utgör uppföljningsprocessen och insamlandet av 

information cirka 15 procent av tiden och de resterande 85 procent av tiden används för 

att arbeta med materialet. Införandet av systemet har alltså lett till att mer än dubbla tiden 

kan användas till att bearbeta och göra analyser av materialet. Dessa är några av 

anledningarna till varför systemet har utvecklats till att bli Folksams viktigaste medel för 

en effektiv styrning (www.cognos.se 2008-04-07). Janson talat också om att det varit 

kostnadseffektivt för Folksam att byta från flera separata system till ett standardiserat 

beslutsstödsystem. ”Vi behövde inte uppfinna hjulet mer än en gång” säger Janson.  

4.8.4 Snabbare beslut 

Med sitt beslutsstöd kan Folksam snabbare få fram den information de behöver för att 

fatta beslut, säger Spiros Panagos. Därigenom kan Folksams personal i större 

utsträckning koncentrera sig på resultatgenererande åtgärder snarare än att söka och 

bearbeta information. ”Så att personer på viktiga positioner, management-personer, och 

de runt management, inte ska spendera all sin tid eller mycket av sin tid på att samla in 

information, tolka information och presentera information för någon, utan de ska göra 

andra saker som är effektivt för Folksam”.  Agneta Lybing menar det är slöseri med tid 
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att lägga resurser på de delar som fungerar bra.  Hon anser att Folksam istället ska 

fokusera på de delar som avviker. Patrik Schinzel menar att i och med att Folksam har det 

beslutsstöd som man har idag så kan beslut fattas snabbare. Schinzel menar att genom att 

integrera beslutsstödet i andra processer blir verksamhetsstyrningen mer effektiv. Genom 

att i förväg ha bestämt vem som ska ta fram lösningar på problem som kan uppstå, menar 

Schinzel, att beslutsprocessen går snabbare. ”Man bestämmer sig före att är det rött är 

det de som ska göra analys och föreslå åtgärd”.  

4.8.5 Ökad proaktivitet 

George Janson anser att beslutsstödssystemet påverkar de beslut som fattas inom 

Folksam genom att det ger möjlighet till bättre beslutsunderlag. Janson menar att 

beslutsstödssystemet kan ge indikationer på vilka problem som finns och hur de ska 

lösas. Det bidrar till att organisationens beslutsfattare kan fatta beslut på andra grunder än 

enbart intuition och magkänsla. Janson anser också att ett beslutsstödssystem kan 

understödja ett mer proaktivt arbetssätt. Han berättar att i Cognos Planning kan Folksam 

lägga upp tänkbara scenarion för vad som kan inträffa med vissa fakta som underlag.   

4.9 Intuition eller inte? 

Anders Hermansson påstår att de flesta beslut påverkas av någon form av intuition, 

magkänsla eller en politisk underliggande agenda. Hermansson kallar det för ” rävar 

bakom örat”. Med system för beslutsstöd menar Hermansson att beslutsfattandet blir 

något mer rationellt. Meningen är dock inte att uppnå en hundraprocentig rationalitet i 

sina beslut utan att få en balans i beslutsfattandet. ”Meningen är inte med beslutstöd att 

gå till en 100 % rationell värld där vi i princip kan sätta datorer att fatta besluten och 

företaget kör på av sig självt. Det handlar om att få en balans i beslutsfattandet”. Enligt 

Hermansson bidrar beslutsstöd till att fakta kan samlas in mer effektivt. Fakta som sedan 

kan användas som underlag i beslutsfattandet. Patrik Schinzel anser att nästan alla beslut 

grundar sig på någon form av magkänsla. Han menar att det kan vara farligt att allt för 

mycket lägga över beslutsfattande på beslutsstödssystem. ”att bara lyssna på ett 

beslutsstöd, ungefär som en autopilot, det går inte i beslutsfattande”. Schinzel menar att 
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bara för att informationen härstammar från ett pålitligt beslutsstödssystem så är det 

viktigt att ändå känna efter om det känns rätt eller fel. ”Om ett beslut inte känns rätt på 

grund av underlaget som ram känns fel då blir det att man går tillbaka på magkänslan. 

Det är inte så att man tänker att det måste vara rätt för att det kommer från 

beslutsstödet”. Dock menar Schinzel att vissa beslut kan fattas nästan uteslutande med 

beslutsstöd. Det kan vara mindre beslut som inte kräver några närmare överläggning 

menar Schinzel.  

 

Spiros Panagos talar om att erfarenhet är en viktig faktor vid beslutsfattande. Panagos 

anser att erfarenhet tillsammans med intuition är det som påverkar de beslut som fattas i 

en organisation. ”Erfarna VD, CFO och säljchef de kan sin marknad. Så det är också en 

”hunch” någonstans. Det som inte går att ta på, som det med sin erfarenhet känner, det 

är i kombination med det som man tar beslut tror jag”.  

 

Agneta Lybing tror att beslut till viss del fattas utifrån någon slags känsla. Hon menar att 

det till stor del beror på vem som ska fatta beslut. Lybing säger att hon hoppas att beslut 

fattas utifrån någon slags känsla men att hon tror att beslutsstöd och rapporter ofta är 

avgörande. 
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5. Analys 
I följande kapitel följer en djup analys av den litteraturstudie vi gjort samt de empiriska 

fakta vi tagit del av. Ambitionen är att analysera och belysa vilka effekter beslutsstödet 

har på de beslut som fattas, förutsättningarna för ett väl fungerande beslutsstöd samt om 

beslut som fattas med hjälp av beslutsstöd kan anses som rationella eller inte.    

________________________________________________________________________ 

5.1 Effekter av beslutsstöd på beslutsprocesser och beslut 

5.1.1 Ökad övergripande förståelse  

Patrik Schinzel poängterar att det är viktigt att ha ett beslutsstödsystem som innefattar 

hela verksamheten. Schinzel menar den övergripande verksamhetsbilden kan gå förlorad 

om personer i beslutspositioner har olika information för ett och samma beslut. Även 

George Janson pekar på vikten av att alla som är delaktiga i en beslutsprocess har 

tillgång till samma information. Pagels-Fick talar om detta då han påstår att Business 

Intelligencefunktionen syftar till att sprida kunskap och öka personalens kännedom om 

affärsverksamheten och dess omvärld. Vi håller med Patrik Schinzel i sitt resonemang 

kring betydelsen av att ha en helhetslösning för beslutsstöd. Vi känner att en 

övergripande förståelse för sin verksamhet är en av de största fördelarna som ett 

beslutsstödssystem medför. Vi tror att organisationer som har en bra förståelse för sin 

verksamhet lättare kan se vilka åtgärder som ska genomföras och därmed kan fatta bättre 

beslut. 

5.1.2 Effektiv tidsanvändning 

Sedan Folksam började använda sig av Cognos system för beslutsstöd så har de lyckats 

minska tidsanvändningen för insamling av material från ca 60 procent till ca 15 procent 

av den totala tidsanvändningen. Innan Cognos system implementerades så användes ca 

40 procent av tiden till att göra analyser och bearbeta materialet, nu är motsvarande siffra 

ca 85 procent av tiden (www.cognos.se 2008-05-15). Vi anser att tid för bearbetning och 

analys är mycket centrala effekter av vad beslutsstöd gör för företags 
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verksamhetsstyrning. I Folksams fall ser vi hur beslutsstödssystem bidragit till ett mer 

konstruktivt arbetsklimat då personalen fått mer tid att syssla med produktiva uppgifter 

istället för att lägga tid på att samla in nödvändig beslutsinformation. Vi tror att de 

personer som i och med ett beslutsstöd kan lägga mindre tid på att söka information, 

istället åläggs andra arbetsuppgifter för att kompensera tidsvinsten. Vi ser inte det som ett 

problem eftersom denna effektivisering gynnar Folksam som organisation i det stora hela. 

Vi tror snarare att det kan ses som en motivationsfaktor för organisationens medarbetare 

att få fler och nya uppgifter inom ramen för sitt ansvarsområde. I vissa fall kan fler 

arbetsuppgifter upplevas som negativt. I dessa fall tror vi att det är viktigt att det finns en 

stark ledargestalt som kan motivera medarbetarna och tydligt förmedla de positiva 

effekter som ett beslutsstöd innebär. Vi kan i det här fallet se tydliga paralleller till 

Management Reportingbegreppet.  Axson (2007 s. 134) skriver att Management 

Reporting omfattar alla aktiviteter som associeras med rapportering av 

prestationsmätningar i företag, händelser, analyser, nyheter och annan information som 

ska stödja beslutsfattande. Axson skriver även att Management Reporting är en 

tidskrävande och arbetskraftsintensiv del i en organisations arbete med beslutsstöd. Vi ser 

att Folksams beslutsstödslösning har varit en bidragande faktor till att effektivisera denna 

process och det praktiska arbetet på Folksam. Vi tror att en organisation som kan minska 

sin tidsanvändning för att samla information kan göra stora vinster verksamhetsmässigt. 

Vi tror att kortare beslutsprocesser i en organisation leder till bättre beslut. Genom att 

handla snabbt kan organisationer bättre hänga med i utvecklingen. I Folksams fall har 

kortare beslutsprocesser gett företaget förutsättningar för att växa och utvecklas i takt 

med sin marknad.  

 

Axson (2007 s. 134) skriver att eftersom Management Reportingprocessen kräver mycket 

tid så kan det resultera att viss rapportering inte sker frekvent i en organisation. Vi ser att 

organisationer som inte frekvent följer upp sina mål kan få svårt att anpassa och styra sin 

verksamhet. Det kan bidra till en mindre flexibel verksamhetsstyrning, vilket inte är 

önskvärt i den föränderliga värld företag idag verkar i. Vi anser att Folksam har skapat 
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förutsättningar för en effektiv verksamhetsstyrning i och med ett mer frekvent 

rapporteringsarbete samt att de har förkortat tiden för sina beslutsprocesser. 

5.1.3 Effektiva beslutsprocesser 

Jacobsen och Thorsvik (2002)beskriver en beslutsprocess i tre faser. Steven Alter 

beskriver i en modell att en beslutsprocess består av fyra faser. Utifrån Jacobsen och 

Thorsviks (2002) och Alters (1991) modeller finner vi att en organisation kan påverka 

samtliga delar av beslutsprocessen positivt med hjälp av ett beslutsstödsverktyg. 

Informationsinsamlingen går snabbare då beslutsstödsverktyg hjälper till att selektera och 

bearbeta data. Konsekvenser av alternativa beslut blir lättare att förutse genom att 

beslutsstödsverktyg kan bygga upp eventuella scenarion. Beslut kan lättare förankras 

genom att alla delar av en organisation kan ta del av samma, kvalitetssäkra information.  

Beslut som lättare accepteras av samtliga i en organisation har sedan större möjlighet att 

genomföras fullt ut.  

 

Bättre informationshantering  
Cognos (BI Guide, 2000) definierar Business Intelligence som datoriserade lösningar som 

berör delarna samla in, presentera och rapportera en organisations data. Spiros Panagos 

säger att ”det viktiga med beslutsstöd det är att du kan ha informationen samma dag… 

Du behöver inte vänta 1 månad på att agera”. Detta är någonting som vi ser att Folksam 

med sitt beslutsstöd har lyckats med. Några effekter vi kan se av detta är att det idag går 

snabbare att ta fram beslutsunderlag, det finns bättre verktyg för analys och bearbetning 

av beslutsunderlag i Folksam än tidigare. Snabbheten i systemen har inneburit mer tid för 

involverade att lägga på de konstruktiva delarna av beslutsarbetet. Resultatet av detta har 

blivit effektivare beslutsprocesser. Vi ser att beslutsstödsystem har bidragit till en 

förbättrad informationshantering i Folksam.  

 

Snabbare beslutsprocesser 
Axson (2007) menar på att företag ibland tvingas att förändra sina processer radikalt för 

att överleva. Företag söker efter verktyg för att underlätta arbetet med att kunna agera, 
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styra och snabbt förändra sina processer för att därigenom kunna leva upp till omvärldens 

föränderliga krav och därmed kunna konkurrera på marknaden. En effekt av beslutsstödet 

i Folksam är som vi har nämnt tidigare att beslutsprocessen idag går snabbare och 

framförallt smidigare än vad den hade gjort utan beslutsstödet. Folksam ges en möjlighet 

till snabbare uppföljning och underlättar Folksams verksamhetsstyrning på kort sikt. 

 

Ökad förståelse för beslutsprocessen 
Patrik Schinzel talar om vikten av att förstå sin organisations beslutsprocesser. Han 

menar att beslutsstöd är en förutsättning för denna förståelse. Pagels-Fick menar att det 

krävs en viss förkunskap om hur beslutsprocesser ser ut för att ett beslutsstöd skall kunna 

användas effektivt. Vi håller med Pagels-Fick om att en förståelse för beslutsprocessen är 

en förutsättning för att organisationer effektivt ska kunna använda sig av beslutsstöd. I 

Folksams fall ser vi tydliga tecken på att förståelse för beslutsprocessen hjälpt 

organisationen att utveckla och ta hjälp av ett väl fungerande och innovativt beslutsstöd.  

Patrik Schinzel betonar vikten av processtänkande i Folksam. Han talar om begreppet 

Complete Performance Management som syftar till att koppla beslutsprocessen till 

verksamhetens alla delar, att styra hela verksamheten åt samma håll och inte tappa fokus 

på helheten. Vi tror att Folksam med Complete Performance Management får en bättre 

överblick av sin organisation och därmed lättare får med sig hela organisationen vid 

förändringar. Vi tror också att arbetet med Complete Performance Management bidragit 

till att Folksam fått en ökad förståelse för sin beslutsprocess och därmed fått en 

effektivare verksamhetsstyrning. Vi anser att ett ökat processtänkandet är det som 

starkast talar för att arbeta med beslutsstöd. Vi tror att det kommer att vara framtidens 

starka argument för att allt fler företag kommer att lägga mer fokus på beslutsprocesser. 

Med ökad fokusering på beslutsprocessen kommer också en ökad fokusering på de 

system som ska underlätta beslutsprocessen. Vi misstänker att framtidens 

beslutsstödssystem kommer vara mer heltäckande än dagens system och innehålla både 

hårda och mjuka värden. Svårigheten med att bygga beslutsstöd som till stor del 

innehåller mjuka värden är många. Vi tror att beslutstöd som ska behandla värden som till 
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exempel medarbetarens betydelse för organisationens välmående kan vara svåra att ta 

fram. Att kvantifiera mänskliga relationer är svårt om inte omöjligt.  

 

Bättre fokuserade beslutsprocesser 
Medarbetare i Folksam ser många fördelar med att ha ett beslutsstödsystem som hjälp i 

den dagliga verksamheten. Det gör det lättare att följa upp beslut, alla i organisationen 

har tillgång till samma information och chefer kan lägga tid på annat än att samla 

information. Dessa fördelar kan relateras till de fördelar som Microsoft specificerar med 

Business Intelligencefunktioner i företag. Microsoft menar att genom att använda sig av 

Business Intelligence kan företag bland annat få tillgång till information snabbare, lättare 

analysera den information som finns och skaffa sig insikt i sin verksamhet samt lätt 

anpassa den information som tillhandahålls efter företagets behov. Vi ser att med ett bra 

och väl utformat beslutsstöd kan organisationer lättare och med mer precision sätta in 

åtgärder på rätt plats och vid rätt tillfälle. Ju snabbare en beslutsfattare kan följa upp ett 

beslut desto snabbare kan slutsatser dras kring om åtgärden var bra eller dålig. Ju mindre 

tid organisationers ledare måsta använda till att söka efter information desto mer tid kan 

användas till annat alstrande och desto fortare kan viktiga beslut fattas. Någonting som 

emellertid är viktig att belysa är att snabbare beslut inte nödvändigtvis innebär bättre 

beslut. I vissa fall kan eftertanke och långsammare beslutsprocesser vara en förutsättning 

för att beslut ska bli rätt. Vi tror att beslutsstöd kan bidra till att beslutsprocesser 

effektiviseras men att det är helt situationsberoende om de beslut som fattas blir bättre 

beslut genom en snabbare process. Vi tror att andra parametrar som erfarenhet, tur och 

vilken sorts beslut som ska fattas kan vara avgörande för om ett beslut blir ”rätt” eller 

inte.   

 

John McLaughlins belyser fokus som en förutsättning för att företag ska lyckas. 

McLaughlins anser att informationskvalitet är vad som avgör om en organisation kan 

skapa dessa förutsättningar. Patrik Schinzel och Agneta Lybing stöder detta resonemang 

då de talar om vikten av att inte lägga onödiga resurser på oviktiga parametrar i en 

organisation. Båda menar att ett bra beslutsstöd kan hjälpa organisationer att hålla rätt 
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fokus. Lybing anser att med rätt fokus kan mycket tid frigöras från onödiga processer och 

istället läggas på måluppfyllande aktiviteter. George Janson stödjer även han detta 

resonemang. Han anser att den förbättrade informationshantering som beslutsstöd bidrar 

till, hjälper beslutsfattare att se vilka frågor som är viktiga att arbeta med. Vi känner att 

ett beslutsstöd som fungerar väl kan hjälpa organisationer att bibehålla rätt fokus och 

därmed bidra till en effektivare beslutsprocess, bättre beslut och mer framåtriktad 

verksamhetsstyrning. Emellertid ser vi att det finns en risk med detta då organisationers 

medarbetare aldrig tillåts att spela utanför den spelplan som med ett beslutsstöd kan anses 

given. Som George Janson påpekar så är det ingen mening med att ”uppfinna hjulet” en 

gång till. Att aldrig kliva utanför det som känns tryggt, tror vi, i vissa situationer kan leda 

till att man går miste om möjligheter till utveckling. Det är i det här resonemanget 

fortfarande viktigt att inte glömma bort att beslut till viss del kan påverkas av mänskliga 

preferenser, och intuition. 

5.1.4 Bättre beslut 

O´Brien & Marakas (2006, s.360) menar att syftet med beslutsstöd är att stödja 

informationshantering och tillgodose beslutsfattares behov av information. De menar att 

ett beslutsstöd ska stödja beslutsfattare i beslutsprocesser och på så sätt hjälpa 

organisationer att fatta bra eller ”bättre” beslut. George Janson påpekar att innan det 

system som används i dag så fanns inget heltäckande beslutsstöd. Då fattades beslut med 

mindre fullständig information än vad som görs idag. Då handlade det mer om att ha en 

bra känsla för vad som var rätt och fel beslut. Idag handlar det om att lära sig tyda den 

stora mängd information och de signaler som beslutstödssystemet sänder ut i 

organisationen. Vi tror att beslutsstöd kan stimulera det sug som organisationer har efter 

bättre beslutsunderlag. Självklart är det så att organisationer har bättre förutsättningar för 

att fatta bättre beslut med mer komplett information.  

 

Axson (2007) poängterar att mer information inte behöver betyda bättre beslut. Vi håller 

till viss del med Axson och hans resonemang då vi anser att det finns vissa hållpunkter, 

efter vilka ytterligare information kanske inte bidrar till ett bättre beslut. Vi menar att 
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organisationer måste dra en gräns för när det inte längre lönar sig att få ytterligare 

underlag för beslut.  

 

Vi tror att företag som har ett bra beslutsstöd i förlängningen kommer att fatta bättre 

beslut. Vi anser att bra beslut till viss del handlar om att välja rätt tidpunkt för att 

genomföra olika åtgärder. George Janson talar om Folksams motto som handlar om att 

”skapa rätt information till rätt person i rätt tid på ett enhetligt och användarvänligt 

sätt”. Axson (2007) kallar detta för Management Reporting, som ska hjälpa företag att 

fatta beslut.  Han menar att det är en svår och tidskrävande uppgift som kan förenklas 

genom datoriserade beslutsstödsfunktioner. Vi håller med om att beslutsstöd kan hjälpa 

organisationer att fatta beslut och menar därmed att beslutsstöd är ett starkt bidrag till att 

bättre beslut fattas i organisationer.  

 

Patrik Schinzel poängterar att om beslut baseras fakta från ett beslutsstödssystem kan det 

även följas upp senare. Schinzel menar att det är en förutsättning för en effektiv 

verksamhetsstyrning att beslut kan följas upp. Schinzel menar att i ett beslutsstödssystem 

lagras information som sedan kanske kan visa på vilka följder ett beslut fått. Han menar 

att uppföljning är en viktig del av det processtänkande som organisationer bör ha. Vi ser 

här likheter med Pagels-Ficks resonemang kring hur Business Intelligencefunktioner kan 

hjälpa organisationer att effektivt styra sin verksamhet. Vi kan även dra paralleller bland 

andra Axson och hans tankegångar kring hur Business Performance Management kan 

hjälpa organisationer att uppskatta effekter av förändringar som genomförts. Även 

Microsoft uppskattar att detta är funktioner som ryms inom Business Performance 

Managementbegreppet. Vi tror att i och med att en organisation kan se vilka följder ett 

beslut får så kan efterföljande åtgärder vidtas som kan styra organisationen i rätt riktning. 

Vi menar att effektiva uppföljningsfunktioner i beslutsstöd i förlängningen kan bidra till 

att bättre beslut fattas.  

 

Patrik Schinzel menar att trots att en organisation har världens bästa beslutsstöd i teorin 

så gäller det att kunna tillämpa det i praktiken. Han menar att det är viktigt att inte se 
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beslutsstödet som en autopilot för att fatta viktiga beslut. Även O´Brien och Marakas 

(2006, s.367) talar om att användarens egen kunskap är en förutsättning för att beslutsstöd 

ska kunna utnyttjas effektivt. Vi finner inga belägg för att beslutsstöd i sig alltid leder till 

att organisationer fattar bättre beslut. Vi håller med Schinzel i hans resonemang om att det 

är kunskapen i verktyget som avgör om systemet bidrar till bättre beslut. Självklart är det 

lättare att göra riktiga bedömningar med bra analysverktyg men utan kunskap i verktyget 

kan ingen information utvinnas ur det. Även den övergripande kunskapen om den egna 

affärsverksamheten, ekonomiska resonemang och den marknad som företaget existerar på 

kan vara avgörande för att riktiga beslut ska fattas.  

 

Pagels-Fick (1999) påstår att organisationer med ett väl fungerande beslutsstöd kan 

hävda att de fattat beslut utifrån kvalitetssäkrad information. Vi ser här likheter i hur 

Folksam arbetar med beslutsstöd. Vi tror att en bidragande faktor till att Folksams 

beslutsstöd kan användas effektivt är att det är uppbyggt utifrån en gemensam plattform 

av information. Folksam använder så kallad ”Masterdata” som är den samma för alla 

delar av organisationen och som sedan används som underlag för beslut. Endast ett fåtal 

personer på Folksam har behörighet för att redigera i den gemensamma plattformen vilket 

vi anser ytterligare säkrar kvaliteten på den information som används för beslutsfattande. 

Vi anser att Folksam med ett beslutsstöd har bättre förutsättningar att fatta bra beslut 

eftersom underlaget som används är validerat. Som George Janson säger så slipper de 

anställda på Folksam föra onödiga diskussioner kring beslutsunderlagets tillförlitlighet.  

Johan Cooke behandlar detta i en artikel i Computer Sweden som handlar om hur 

organisationer hittar en bra lösning för beslutsstöd. I artikeln talas det om hur viktigt det 

är att samtliga beslutsfattare i en organisation, oavsett nivå måste ha tillgång till samma 

ursprungliga data som underlag för beslut. Vi tror att organisationer som använder sig av 

kvalitetssäkrat beslutsunderlag har bättre förutsättningar att enklare förankra sina beslut 

bland sina medarbetare. Att anställda har stor tillit till de beslut som fattas och vad 

besluten grundar sig på, tror vi är en förutsättning för att beslut ska förankras och 

genomföras. För att organisationer ska lyckas med att förankra beslut krävs det ett 

förtroende för det beslutsstödssystem som används. George Janson påpekar att ett sådant 
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förtroende tar lång tid att bygga upp och kan snabbt raseras. Cooke behandlar detta i sin 

artikel i Computer Sweden. Han menar att det är viktigt att de system som lanseras 

verkligen fungerar för att på så sätt kunna bibehålla ett förtroende för systemen. Den 

främsta anledningen som vi ser till att ett sådant förtroende går snabbt att raseras är att det 

skapas ett beroende av beslutsstödssystem för att få fram information som användare 

behöver i sitt arbete. Ett avbrott eller strul som anställda inte har någon möjlighet att 

påverka eller åtgärda kan leda till att förtroendet snabbt raseras.  

5.1.5 Effektiv verksamhetsstyrning genom bättre beslut 

O´Brien och Marakas (2006) påstår att för ett företag ska lyckas på markanden idag så 

krävs det system som stödjer informationshantering. Patrik Schinzel menar att ett av 

grundläggande skälen till att använda sig av beslutsstöd är att organisationers 

beslutsfattare får indikationer på var åtgärder ska sättas in och därmed kan koncentrera 

det som är viktigt. Vi menar en organisation som lägger fokus på det som är viktigt kan 

fatta beslut om rätt saker och därmed styra sin verksamhet mer effektivt.  

 

Agneta Lybing talar om att beslutsstöd underlättar för en mer proaktiv styrning av en 

organisation. Hon menar att det med beslutsstöd blir lättare att förutse hur framtida 

scenarion kan tänkas hanteras. Även George Janson anser att beslutsstöd kan hjälpa 

organisationer till ett mer proaktivt styre. Vi drar här paralleller till Pagels-Fick 

resonemang om hur Business Intelligence hjälper företag att få en bättre bild av 

omvärlden. Pagels-Fick menar att företag därmed får en större möjlighet att arbeta med 

frågor som berör framtida utveckling av en organisation. Även Axson (2007) berör vikten 

av att styra proaktivt. Han anser Business performance Management är ett sätt att kunna 

förutse framtida händelser för att på så sätt bidra till en hållbar utveckling i 

organisationer. Vi anser att ett beslutstöd ska ge möjlighet till proaktivt styre. Det bör 

vara ett av grundmotiven till att ett beslutsstöd ska användas. Med detta resonemang vill 

vi påstå att utan ett proaktivt styre är det svårare för organisationer att överleva. Att ha en 

framåtriktad styrning istället för att se till det förflutna tror vi är det som skiljer 

framgångsrika organisationer från mindre lyckade. Det är dock viktigt att inte glömma 
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bort att framtida händelser ännu inte är fastställda. När som helst kan oväntade händelser 

inträffa som kan skifta den verklighet organisationer existerar i. Vi känner dock att 

organisationer med bra beslutsstöd bättre kan hantera omvälvningar i världsläget än vad 

organisationer utan beslutsstödsverktyg kan.  

5.2 Förutsättningar för ett väl fungerande beslutsstöd 

5.2.1 Veta vad man behöver 

Johan Cooke skriver i en artikel i Computer Sweden om hur en organisation ska gå till 

väga för att hitta det ”rätta” beslutsstödet. Bland annat anser Cooke att det är viktigt att 

göra en analys över vilka behov en organisation verkligen har. Det ska vara behoven som 

styr innehållet i det beslutsstöd som används.  Att veta vilka behov som finns är 

någonting som George Janson anser vara en av förutsättningarna för ett väl fungerande 

beslutsstöd. Även Patrik Schinzel tycker att det är viktigt att förstå sina behov då ett nytt 

beslutsstöd ska implementeras i en organisation. Han menar att det är viktigt att använda 

sitt sunda förnuft och inte bara gå på vad försäljare anser vara bäst. I Folksams fall ser vi 

att organisationen har en relativt god bild av vilka behov som finns. Beslutsstöd har 

många gånger modifierats för att på så sätt kunna leva upp till organisationens och 

omvärldens växlande krav. Vi tror dock att det faktum att ansvariga förstår att beslutsstöd 

är ett levande verktyg som ständigt måste omstruktureras och förändras är det som gjort 

att det fungerar så bra som det verkar göra på Folksam. Att ha en övergripande förståelse 

för vilka behov som finns tror vi är en förutsättning för att organisationer över lag ska 

fungera och utvecklas. Vi menar att genom att veta vilka behov som finns får 

organisationer också en uppfattning om vad som fungerar bra och vilka 

konkurrensfördelar som föreligger. I dagens samhälle är det viktigt att organisationer 

känner både sina styrkor och svagheter. Beslutsstöd för oss handlar inte bara om att se 

vad som saknas utan även vad som redan finns och vad som fungerar bra.  
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5.2.2  Processtänkande 

I artikeln från Computer Sweden betonas det att ett bra beslutsstöd utvecklas som en 

process. De personer som citeras i artikeln menar att det inte alltid är en fördel att köpa 

ett omfattande system med en gång utan att beslutsstöd är en process av lärande. Detta är 

någonting som även Patrik Schinzel anser vara en viktig parameter då beslutsstöd ska 

införskaffas. Han menar att ett bra beslutsstöd växer fram under lång tid till följd av att 

delar av systemet omarbetas, tas bort eller läggs till. Vi tror att det sällan är så att 

organisationer som inför ett beslutsstöd får det att fungera helt utan problem direkt. Vi 

tror att det krävs lång erfarenhet för att verkligen kunna matcha organisationens behov 

med beslutsstödssystems funktioner. Funktioner måste tas bort och läggs till. 

Förutsättningar och preferenser förändras. Vi tror inte heller att det finns något system 

som är helt perfekt.  Alla system har någon svaghet. Att förstå sina behov och låta 

systemen utvecklas som en process är ett sätt att komma lite närmare ett perfekt 

beslutsstöd.   

5.2.3 Utbildning 

Spiros Panagos talar om vikten av att företag ger sina medarbetare en chans att lära sig 

nya verktyg. Han menar att utbildning i nya system ofta prioriteras bort då alla 

inblandade anser att de har viktigare saker att göra. I artikeln från Computer Sweden, 

skriven av Johan Cooke, beskrivs förståelse för nya system som en av grundpelarna för 

att en organisation ska kunna utnyttja sitt beslutsstödsystem på bästa sätt. Vi känner att i 

dagens stressiga och resultatinriktade samhälle är det inte konstigt att medarbetare i en 

organisation prioriterar att sköta sina dagsysslor istället för att sätta sig in i nya, kanske 

krångliga system. Med den stora arbetsbörda som många människor i dagsläget upplever 

så faller det sig förmodligen rätt naturligt att de dagliga arbetsuppgifterna som går före 

sådant som i nuläget inte leder till någon som helst måluppfyllelse. Vi känner att det är 

viktigt för organisationers ledare att trycka på att utbildning är någonting som ska föregå 

all annan verksamhet. Att ha kunskap i sitt beslutsstöd kan förmodligen effektivisera 

organisationens och medarbetares arbete och höja effektiviteten i individuella 

67 



 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
prestationer. Vi anser att utbildning i nya system inte ska vara någonting som var och en 

ansvarar för att få, utan en skyldighet från organisationens sida att ge sina anställda.  

5.2.4 Flexibilitet 

Anders Hermansson påstår att många företag får problem med sina beslutsstödssystem då 

dessa behandlas på samma sätt som mer statiska systemtyper. Han talar om vikten av att 

ha anpassbara system som enkelt kan förändras och anpassas efter nya förutsättningar. 

George Janson stöder Hermanssons resonemang om flexibilitet som en förutsättning för 

ett väl fungerande beslutsstöd. Cooke skriver i sin artikel i Computer Sweden om 

förvaltning av beslutsstödssystem. Han anser att flexibilitet i systemen är en förutsättning 

för att systemen ska kunna användas och fungera tillfredställande. Cooke menar att det är 

viktigt att organisationer själva kan göra förändringar i systemen utan att behöva ta hjälp 

at experter utifrån varje gång.  Det bästa, enligt Cooke är att de personer som kan 

systemen kontinuerligt jobbar med att sprida denna kunskap ut i organisationen så att fler 

medarbetare har kunskap i verktygen. Då systemen sedan måste modifieras är det fler 

som kan göra de ändringar som krävs. Att ha ett flexibelt beslutsstödsystem är även 

någonting som Pagels-Fick anser är viktigt. Vi tror att flexibilitet är en utav de faktorer 

som verkligen påverkar hur ett system upplevs. Tröga system där förändringar går sakta 

bidrar till att kvaliteten på informationen i systemen försämras då det möjligtvis inte går 

att matcha informationshanteringen mot organisationens krav tillräckligt snabbt. Vi tror 

dock att allt för föränderliga system också kan bidra till att kvaliteten på informationen 

försämras. Det gäller att känna sina behov och därefter justera det som behövs. En 

organisation som har system som förändras drastiskt flera gånger i månaden kan i 

förlängningen få problem med att användare tappar kompetens i systemen och kanske 

tillslut tappar förtroendet för hela verktyget. Ett väl fungerande beslutsstöd ska enligt vår 

mening balansera mellan stark innovation och trygghetsbasis.  

5.2.5 Acceptans  

I sin artikel i Computer Sweden talar Johan Cooke om förankring som en viktig faktor för 

att ett beslutsstöd ska bli ett framgångsrikt verktyg i en organisation. Detta 
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överrensstämmer med de tankar som bland andra Anders Hermansson på Cognos har om 

beslutsstödsverktyg. Han resonerar kring varför Folksam lyckats så bra med sitt 

beslutsstöd och menar att det beror på att företaget lyckats erhålla en bra balans mellan 

trycket att införa systemet och lyhördheten från organisationens medarbetare. Spiros 

Panagos tror att en drivande faktor i arbetet med att få organisationens användare att 

acceptera och tro på ett nytt system är ett starkt stöd från ledningen. Panagos säger att det 

handlar om att ha ett starkt ”Sponsorship”. George Janson berättar att Folksam i 

begynnelsen hade svårt att vinna användarnas acceptans för de beslutsstödssystem som 

användes. Han tror att det dels berodde på att förankringen gjordes på fel sätt samt att 

användarna till viss del inte hade den datormognad som krävdes. Vi tror att förankring av 

system är A och O i en organisation. Om stöd inte finns hos ledningen kommer inte heller 

några resurser att investeras i att förankra system bland anställda i en organisation. Ett 

system som förankras väl ute i organisationen kommer med all sannolikhet att bli väl 

använt. Dock är det viktigt att komma ihåg att det i grunden ska vara behoven som styr 

vilket beslutsstöd som ska användas. Vi tror att om ledningen i en organisation har stor 

tilltro till ett verktyg som i själva verket inte uppfyller de krav som finns ute i 

organisationen så kommer systemet aldrig att kunna vinna den acceptans som behövs. 

Det finns alltid en risk för att människor ute i organisationer motsätter sig att nya system 

ska införas. Vi tror att många människor är rädda för förändring och tror att nya system 

och effektivare processer i förlängningen kan leda till att mindre personal krävs för att 

utföra det arbete som utförs idag. Vi anser att det i dessa situationer blir ännu mer 

påtagligt hur viktigt det är med en klar och tydlig förankringsprocess. Det blir tydligt att 

ledningen också visar sitt stöd samt att organisationers medarbetare får utbildning och 

kunskap om hur beslutsstöd verkligen kan hjälpa organisationen och dess medarbetare.  

5.3 Rationalitet i beslut 

Rationalitet innebär enligt Jacobsen och Thorsvik (2002 s.368) att alltid välja den bästa 

alternativa lösningen på ett problem. Enligt Jacobsen och Thorsviks (2002 s. 368) 

idealmodell så fattar en fullständigt rationell person beslut utifrån fullständig information. 

Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att för att kunna fatta rationella beslut så krävs det 
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att alla alternativ för lösningar ska vara givna, alla konsekvenser för olika alternativ ska 

vara kända samt att beslutsfattaren ska ha tydliga preferenser för respektive konsekvens. 

Jacobsen och Thorsvik menar fortsättningsvis att det inte är möjligt att uppnå 

hundraprocentig rationalitet utan att idealmodellen ska användas för att beskriva hur 

beslut kan fattas på bästa sätt. Jacobsen och Thorsvik menar att människor kan fatta 

beslut som är begränsat rationella, det vill säga beslut som fattas utan fullständig 

information men som uppfyller de behov som finns och de mål som satts upp. Då vi tittar 

närmare på beslut som fattas med beslutsstöd kan vi i vår studie se vissa tecken på att 

beslutsstödsverktyg leder till ett begränsat rationellt beslutsfattande. Anders Hermansson 

påstår att företag som fattar beslut med hjälp av beslutsstödssystem tillämpar ett något 

mer rationellt beslutsfattande än de som fattar beslut utan beslutsstöd. Att uppnå 

hundraprocentig rationalitet i sitt beslutsfattande tror inte Hermansson är någonting som 

företag åtrår och inte heller någonting som är möjligt. Han menar att beslutstöd handlar 

om att få en bättre balans i beslutsfattandet. I Folksams fall ser vi att vissa beslut fattas 

mer rationellt än andra. Patrik Schinzel beskriver att vissa mindre beslut på Folksam har 

med beslutsstödssystemet kunnat automatiseras och fattas i dag nästan uteslutande utifrån 

beslutsstödsystemets premisser. Agneta Lybing och Patrik Schinzel beskriver Folksams 

beslutsprocess som en lång kedja av företeelser. Processen startar med de mål som satts 

upp av organisationen. Behov specificeras för vad som kräver åtgärd för att de uppsatta 

målen ska kunna uppnås.  Rapporter skapas utifrån ”Masterdata” som är densamma 

oavsett var i organisationen ett beslut ska fattas. Rapporterna används sedan som 

beslutsunderlag då det slutgiltiga beslutet fattas. Vi ser tydliga tendenser till att beslut i 

Folksam till viss del rationaliseras i och med att företaget använder ett 

beslutsstödssystem. Vi tror att processen för att fatta beslut kortas ned och med en 

kvalitetssäker information är det förmodligen så att beslutsstödets indikationer ofta styr 

företagets medarbetare mot ett visst beslutsalternativ. Över lag så tror vi dock att de 

beslut som fattas i Folksam ändå påverkas av mänskliga preferenser och erfarenheter. Vi 

tror att det är så gott som omöjligt att inte väga in någon av dessa parametrar i de beslut 

som fattas. Så länge människor finns med i bilden kommer faktorer som intuition och 

magkänsla alltid ha en underliggande påverkan på de beslut som fattas.  
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Vi håller med Patrik Schinzel i sitt resonemang om hur viktigt det är att inte stirra sig 

blind på vad systemet indikerar utan att våga ifrågasätt och diskutera då beslutsunderlag 

verkar ge en felaktig bild. Patrik Schinzel tror att så gott som alla beslut fattas utifrån viss 

påverkan från beslutsfattarens egna preferenser eller magkänsla. Han tror att det som 

beslutsfattare är viktigt att lyssna till sitt sunda förnuft för vad som är rätt och fel. 

Schinzel menar att ett beslutsstöd inte kan betraktas som en autopilot för beslutsfattare 

utan ska betraktas som ett bra stöd i beslutsprocessen. Vi känner att det är viktigt att 

komma ihåg att det alltid finns en viss risk för att de data som tas fram ur 

beslutstödssystemet är felaktig. Att alla i organisationen tar del av samma information är 

en stor fördel, men det gäller att alltid vara på sin vakt mot felaktigheter i systemet. Dock 

är det samtidigt viktigt att användare kan känna tillit till systemen och den information de 

presenterar. Återigen är det en balansgång mellan två viktiga parametrar. Att bibehålla 

balansen mellan ett rationellt tänkande med stor tillit till systemet och vikten av att 

granska information kritiskt.  

 

Spiros Panagos framhåller erfarenhet som ett starkt element i beslutsfattandet. Panagos 

tror att erfarenhet är faktor som styr de beslut som fattas ute i organisationer. Vi känner 

att detta stärker Jacobsen och Thorsviks (2002) resonemang om begränsad rationalitet. 

Vidare kan vi även se likheter med vad Jacobsen och Thorsvik kallar efterrationalisering. 

Vi tror precis som Jacobsen och Thorsvik att människor ibland vill ge sken av att vara 

mer rationella än vad som verkligen är fallet. Vi tror att det ofta handlar mer om 

erfarenhet än om ett helt rationellt beslutsfattande. Erfarenhet för oss betyder att känna 

igen vissa tecken och utifrån dessa kunna bedöma utfall av en händelse. Vi känner att 

detta egentligen är precis vad organisationer vill uppnå när de inför ett 

beslutsstödssystem. Vi ser inte beslutsstödet som en komplett motpol till icke rationellt 

beslutsfattande utan ett hjälpmedel för att lättare kunna känna igen vissa tecken och 

därigenom kunna styra sin verksamhet proaktivt. Pagels-Fick stödjer vårt resonemang. 

Han säger att Business Intelligensfunktioner som beslutsstöd anses vara rationella men att 

de endast ses som ett stöd för beslutsfattare att kunna agera mer rationellt.  
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Vi ser likheter i det Nils Brunson beskriver som beslutsrationalitet och de funktioner som 

ett beslutsstöd innefattar. Brunson menar att en organisation har en lednings- och 

planeringsfunktion för att kunna förutse framtida händelser. I Folksams fall ser vi att det 

är just detta som Cognos Planning och Forecasting är till för. Programmet har som 

huvudfunktion att hjälpa Folksam att förutse vad som i framtiden kan komma att påverka 

företagets verksamhet. Vi tror att funktioner som liknar beslutsrationalitet kommer att bli 

allt mer framstående hos framtida beslutstöd. För att kunna konkurrera på marknaden 

krävs en innovativ och förutseende verksamhetsstyrning. För att företag tillräckligt snabbt 

ska kunna anpassa sig till det rådande klimatet tror vi att effektiva beslutsstödsfunktioner 

kommer att vara en förutsättning. Vi anser att de flesta företag strävar mot att bli mer 

rationella och att vägen dit går genom effektiva beslutsstödsverktyg.   
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6. Slutsatser  
________________________________________________________________________ 
 

6.1 Vilka effekter har beslutsstödssystem på beslutsprocesser 
och på de beslut som fattas i en organisation? 

Vi anser att den mest centrala effekten som beslutsstödssystem har på organisationer är 

systemens påverkan på beslutsprocesser. Det är i organisationers beslutsprocesser som vi 

ser de största effekterna av beslutsstöd, inte i de specifika besluten.  

 

6.1.1 Förkortade beslutsprocesser 

Att fatta snabba beslut betyder inte att resultatet alltid blir bra. Det är dock viktigt att 

möjligheten finns att fatta snabba beslut. Vi har i vår studie sett att ett fungerande 

beslutsstöd ger mer tid för analys och annat mer konstruktivt arbete. Vi menar att mer tid 

till analys och eftertanke i förlängningen leder till bättre beslut i de flesta organisationer. I 

Folksams fall ser vi att beslutsstödet bidragit till att beslutsprocesser har kortas ner. Vi 

menar att Folksam med sitt beslutsstöd har en möjlighet att fatta snabbare beslut som 

bättre lämpar för stunden. Detta ser vi kan resultera i att bättre beslut fattas på Folksam.  

Med det beslutsstöd Folksam har ser vi att företaget snabbt kan förändra och anpassa sin 

verksamhet efter marknadens utveckling. 

6.1.2 Fokusering → Bättre måluppfyllelse 

Vår studie har givit oss tydliga indikationer på att beslutsstöd leder till en bättre 

fokusering kring de områden som för stunden kräver åtgärder. Vi har sett att en starkare 

fokusering leder till bättre måluppfyllelse. Genom att fokusera på åtgärder som i 

förlängningen uppfyller organisationers mål kan fokusering leda till att organisationer 

utvecklas.  
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6.1.3 Styra processer långt fram i tiden →  Proaktivitet 

Att en framåtriktad styrning underlättas med ett bra beslutsstöd är någonting som vi 

känner har varit en central del av vad vår studies resultat. Vi ser proaktivitet som en av de 

stora delarna som ett beslutsstöd bör fokusera på. Att bättre kunna förutse vad som 

komma skall ser vi som en stor fördel då den verklighet som organisationer i dag 

existerar i präglas av hög förändringstakt. Självklart inser vi att det är svårt att spå i 

framtida händelser men att få en något säkrare gissning är ändå något som alltid bör 

eftersträvas.  

6.1.4 Bättre koll på verksamhetsprocesser → Vart är vi på väg?  

Vår studie har visat att ett väl fungerande beslutsstöd leder till en bättre övergripande 

förståelse och insikt i hur organisationers verksamhetsprocesser ser ut och fungerar. 

Information om hur företaget presterar och konsekvenser av nyligen genomförda beslut 

kan snabbt tas fram med beslutsstöd. Bättre precision och snabbhet när det gäller 

uppföljning är några bieffekter till att organisationer har en bättre förståelse för sin 

verksamhet. Åtgärder kan snabbare appliceras, då organisationer vet var de befinner sig 

och vart de är på väg.  

6.1.5 Kvalitetssäkrat underlag → Effektivare beslutsfattande 

Vi finner att organisationer som använder sig av beslutsstöd har bättre förutsättningar för 

att fatta bra beslut då underlaget som används är validerat. Organisationer som kan utgå 

från en gemensam vy och där alla har tillgång till samma beslutsunderlag har enligt oss 

bättre förutsättningar för ett bättre beslutsfattande. Vi ser att beslut som grundar sig på 

kvalitetssäkrad information kan lättare förankras i organisationen. En effekt av 

beslutsstöd är därmed ett effektivare beslutsfattande.  

6.2 Vilka är förutsättningarna för ett väl fungerande beslutsstöd? 

Vi har i vår studie sett fem framstående förutsättningar för ett väl fungerande beslutsstöd. 

En förutsättning är enligt vår mening att veta vad man behöver. Organisationer som inte 

känner sina behov har svårt att till fullo utnyttja beslutsstödens funktioner och kan 
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därmed inte effektivisera sina verksamhetsprocesser på ett önskvärt sätt. Oavsett hur väl 

en organisation känner sina behov ser vi dock att det är svårt att hitta rätt beslutsstöd 

omedelbart. Vi har även sett att ett väl fungerande beslutsstöd förutsätter att företag tar 

sig tid för eftertanke och låter verktygen växa fram i en process.  Att lära av sina 

misstag, ändra, lägga till och dra ifrån funktioner i systemen ser vi som naturliga steg mot 

ett väl fungerande beslutsstöd. I vår undersökning har vi vidare förstått vikten av att 

användare av beslutsstöd har kunskap i beslutsstödsverktygen samt i sin organisations 

affärsverksamhet. Utan kunskap blir beslutsstöd aldrig det hjälpmedel som är tanken. Vi 

ser att kunskap är nyckeln till effektivt utnyttjande av beslutsstöd. Av detta följer också 

att användare måste känna tilltro till de beslutsstöd som används för att därigenom vilja 

använda systemen. Att acceptera och tro på beslutstödsystem ser vi leder till ökad 

användning av systemen. En ökad användning av beslutsstöd leder förhoppningsvis till en 

bättre och effektivare verksamhet samt att bättre beslut fattas i organisationer. 

Avslutningsvis har vi kunnat urskilja att för att beslutsstöd ska fungera tillfredsställande 

måste system vara flexibla och kunna anpassas i takt med att omvärldens och 

organisationers krav förändras.  

 

Vår slutsats är att alla fem förutsättningarna behöver vara uppfyllda för att ett beslutsstöd 

ska kunna fungera väl. Vi menar att respektive antagande förutsätter att de andra tre är 

uppfyllda. Ett symbiosförhållande råder mellan att veta vad man behöver, att låta stödet 

utvecklas i en process, att ha kunskap i systemen samt att tro på det man använder.  

6.3 Hur agerar användare av beslutsstöd i sin process att fatta 
beslut och hur skiljer sig detta agerande mot agerande i 
traditionellt rationella modeller? 

Vår forskning har visat att jämfört med traditionella rationella modeller och total 

rationalitet så fattas beslut i organisationer med beslutsstöd endast med begränsad 

rationalitet. Vår studie har visat på att ett användande av beslutsstöd leder till en något 

ökad rationalitet när det gäller beslutsfattande men att det främst är mindre beslut av 
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vardaglig karaktär som starkt rationaliseras. Dessa beslut kan fattas mer standardiserat 

med beslutsstöd då inga längre överläggningar krävs. När besluten blir större och mer 

avgörande uppfattar vi att intuition och magkänsla påverkar allt mer. Utan beslutsstöd 

finns det risk för att beslutsfattaren enbart grundar beslut på intuition. Med ett beslutsstöd 

kan intuitionsbaserade beslut stärkas med belägg från beslutsstödsverktyget. Vi ser att det 

är en omöjlighet att uppnå total rationalitet i en organisation då omvärldens krav ständigt 

förändras. Att använda sig av beslutsstöd ser vi som ett steg mot att anpassa sig till en allt 

mer komplex omvärld och dra nytta av växande informationsflöden. Med ett helt 

rationellt beslutsfattande ser vi att organisationer skulle gå miste om beslutsfattares 

fingertoppskänsla för trender och att spännande innovativt tänkande skulle bli mer 

osannolikt.  

6.4 Avslutningsvis 

Vi har i vår studie funnit stöd för att beslutsstöd i företag leder till effektivare 

verksamhetsstyrning genom effektivare beslutsprocesser och förbättrade förutsättningar 

för att fatta bättre beslut. Beslutsstöd påverkar rationaliteten i beslut genom att agera som 

ett komplement till intuition och magkänsla.  
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Intervjufrågor Spiros Panagos och Anders Hermansson 2008-04-25 

• Berätta lite om dig själv, befattning, ålder etc. 

• Hur definierar du ett beslut? 

• Varför behövs beslutsstöd?  

• Berätta lite om Cognos och era system. 

• Varför behöver företag Cognos system? 

• Hur kan Cognos system effektivisera företags verksamhet? 

• Hur kan Cognos system hjälpa företag? 

• Hur hjälper Cognos system Folksam? 

• På vilket sätt fungerar Cognos program som beslutsstöd? 

• Hur fungerar systemet som Folksam använder sig av från Cognos? 

• Hur kan Cognos system hjälpa Folksam att fatta beslut? 

• Beskriv hur ni bygger upp ett system till en kund för att på bästa sätt hjälpa 

företaget att fatta beslut. 

• Hur ser ni, som ett företag inom Business Intelligence, på framtiden? 

o Hur har utvecklingen varit? 

o Vilka anser du är skillnaderna mellan Business Intelligence och 

Performance Management? 
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Intervjufrågor Patrik Schinzel  

• Berätta lite om dig själv? Befattning, Ålder etc.  

• Berätta övergripande om hur verksamhetsstyrningen fungerar på Folksam 

• Hur definierar du ett beslut? 

• Varför behövs beslutsstöd?  

o Vilka är de största fördelarna? 

o Finns det några nackdelar? 

• Hur arbetar Folksam med beslutsstöd? 

• Vilken sorts beslut fattas med hjälp av beslutsstödsystem? 

• Hur arbetade ni med beslutsstöd innan Cognos Planning implementerades?  

• Anser du att ni fattar bättre beslut p.g.a. Cognos Planning? 

o Varför? 

• Vilken/Vilka effekt(er) tror du Cognos Planning har på de beslut som fattas?  

• Vilka tjänar på att beslutsstödsystem används? 

• Hur kan beslutsstödsystem hjälpa er att bli mer konkurrenskraftiga? 

• Om systemet visar stöd för ett beslutsalternativ men du inte känner att beslutet är 
rätt, vad händer då? 

• Hur mycket grundar du dina beslut på information från Cognos Planning? 

o Vilka andra faktorer påverkar dina beslut? 

• Hur bidrar beslutsstödssystem till en effektivare verksamhetsstyrning?  

• Hur tror du att användandet av beslutsstödsystem kommer att utvecklas?  

• System för beslutsstöd har haft en stor tillväxt under senare år. Ser du några 
eventuella risker med att allt fler använder sig av datoriserade system för 
beslutsstöd? Vilka? 

82 



 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Intervjufrågor George Janson 2008-04-24  

• Berätta lite om dig själv 

• Berätta lite om Folksam 

• Berätta hur ni arbetar med verksamhetsstyrning 

• Hur definierar du ett beslut? 

• Varför behövs beslutsstöd samt vilka är de största fördelarna? 

o Finns det några nackdelar? 

• Hur arbetar Folksam med beslutsstöd? 

• Berätta lite om Cognos Planning 

• Används Cognos Planning till att fatta beslut?  

o Hur? 

o Till vilken grad? 

o På vilken nivå i Folksam används Cognos för att fatta beslut? 

o Vilken sorts beslut fatts med hjälp av Cognos system? 

• Hur arbetade ni med beslutsstöd innan Cognos planning implementerades?  

• Anser du att ni fattar bättre beslut p.g.a. Cognos Planning? 

o Varför? 

• Vilken/Vilka effekt(er) tror du Cognos Planning har på de beslut som fattas?  

• För vilken typ av beslut används systemet?  

• Hur mycket grundar du dina beslut på information från Cognos Planning? 

o Vilka andra faktorer påverkar dina beslut? 

• Om systemet visar stöd för ett beslutsalternativ men du inte känner att beslutet är 
rätt, vad händer då? 
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• Vilka tjänar på att beslutsstödsystem används? 

• Hur bidrar beslutsstödssystem till en effektivare verksamhetsstyrning? 
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Intervjufrågor Agneta Lybing 2008-04-30 

• Berätta lite om dig själv, befattning osv. 

• Berätta hur ni arbetar med verksamhetsstyrning 

• Hur definierar du ett beslut? 

• Varför behövs beslutsstöd samt vilka är de största fördelarna? 

o Finns det några nackdelar? 

• Berätta lite om hur du använder dig av beslutsstöd?  

• Används Cognos system till att fatta beslut?  

o Hur? 

o Till vilken grad? 

o På vilken nivå i Folksam används Cognos system för att fatta beslut? 

o Vilken sorts beslut fatts med hjälp av Cognos system? 

• Hur arbetade ni med beslutsstöd innan Cognos system implementerades?  

• Anser du att ni fattar bättre beslut med hjälp av beslutsstödsystem? 

o Varför? 

• Vilken/Vilka effekt(er) tror du beslutsstödsystem har på de beslut som fattas?  

• Vilka effekter tror du ett beslutsstödsystem har på en beslutsprocess? 

• För vilken typ av beslut används systemet?  

• Hur mycket grundar du dina beslut på information från Cognos system? 

o Vilka andra faktorer påverkar dina beslut? 

• Om systemet visar stöd för ett beslutsalternativ men du inte känner att beslutet är 
rätt, vad händer då? 

• Hur tror du magkänsla och intuition påverkar beslut? 

• Vilka tjänar på att beslutsstödsystem används? 

85 



 
 
 
________________________________________________________________________ 
 

• Hur tror du beslutsstödssystem bidrar till en effektivare verksamhetsstyrning? 

• Processer 

• Autopilot 

• Vad kostar det att fatta fel beslut? 
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• Använder du Folksams beslutsstöd för att fatta beslut? Cognos? Vågen? 
Kompassen? 

o Hur? 

• Anser du att beslutsstöd hjälper dig i ditt arbeta att fatta beslut? 

• Bra/ dåligt med beslutsstöd?
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