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Sammanfattning 
 
Moderna företag måste vara flexibla för att kunna möta morgondagens förändringar. Denna 
uppsats visar hur strategiska beslutsprocesser kan förklaras genom att se till förfaranden som 
föregår beslut. Förklaringen ses mot hur beslutsfattaren uppfattar och använder information 
för att göra värderingar. Den empiriska studien gjordes hos LKAB vid ett skede när beslut 
skulle fattas om byggandet av ett nytt anriknings- och pelletsverk i Kiruna. Detta beslut har 
legat till grund för den empiriska undersökningen som kom att behandla faktorer som föregick 
just detta beslut. Undersökningen visar hur olika informationstyper används vid offensiva 
beslut. Arbetet visar att den rationella beslutsteorin brister i praktisk realism. Samtidigt ger 
undersökningen en förklaring till att beslut kan förklaras ur den situation som beslutsfattare 
ställs inför, denna värdering sker subjektivt. Det ekonomiska läget företag verkar i tycks vara 
styrande för vilken information som används. Slutligen visar undersökningen på att 
beslutsprocessen kan förklaras ur företagets strategiska mål. Målen beskrivs inom ett ramverk 
som beslutsfattaren fastställer genom yrkesmässiga värderingar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Companies of today have to be flexible to meet the changes of tomorrow. This essay shows 
how the decision making process can be explained trough actions that take place before a 
decision and the essay is based on the perspective of a decision maker. The empirical study 
took place in LKAB at the time as the company was making decisions about building a new 
concentrate plant and pelletizing plant in Kiruna. The process that precedes this decision gave 
the empirical study a natural direction. The study illustrates how different information types 
are used when offensive decisions are made and the study shows as well that the rational 
decision theory has an inadequate practical realism. The essay explains that decisions can be 
described through the situation that the decision maker is confronted with. The economical 
situation within companies seems to control what kind of information is used. Finally this 
essay explains that the decision making process can be directly connected to the strategic goal 
of the company. The goals are described within a framework that the decision maker has 
determined through professional values.    
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INLEDNING 
 

1 Bakgrund 
 
Detta kapitel beskriver inledningsvis dagens företagande och den betydelse strategiska beslut 
har. Vidare behandlas hur olika faktorer påverkar beslutsprocessen och vilken betydelse de 
får för beslutsfattare. Diskussionen rinner avslutningsvis ut i syftet med detta arbete. 
 

1.1 Strategiskt beslutsfattande 
 
Dagens företag verkar i en omgivning som kännetecknas av snabba förändringar och hård 
konkurrens. Bergstrand (2003) menar att företag idag möts av större ställda krav och måste bli 
mer flexibla för att möta dessa. Idag räcker det inte att nå ett givet ekonomiskt mål utan 
företagen måste kontinuerligt sträva efter att göra så bra ifrån sig som möjligt i en mängd 
avseenden. Källström (1990) anser att strategier och kontroll får en allt större roll för att 
företag skall lyckas konkurrera på ett bra sätt.  
 
Vidare utvecklar Källström resonemanget och menar att betydelsen av begreppet strategi idag 
är hur företaget ska anpassa sig och hur resurser skall fördelas för att företaget skall nå 
uppsatta mål. Ursprungligt kommer ordet strategi, enligt Bruzelius och Skärvad (1995), från 
det grekiska ordet strategos som betyder generalkonst eller krigföring i stort. 
 
Idéer och strategier är enligt Hedberg och Jönsson (1977) föreställningsramar som styr vilka 
handlingsmönster som identifieras och väljs av företagen. Pettigrew (1977) utvecklar på ett 
liknande sätt ämnet och menar att ett företags strategier kan ses som ett tankemönster om hur 
omvärlden är, hur man värderar den och hur man agerar i den. Simons (2000) menar att 
strategier i företag är olika beslut om hur företag skall konkurrera och sporra medarbetare att 
nyttja givna möjligheter. Mintzberg (1987) utvecklar resonemanget kring strategier och menar 
att företag utöver sin planerade strategi måste kunna bedöma och besluta om uppdykande 
strategier som kommer under vägens gång.   
 
Simons (2000) menar att företag behöver information om sin omvärld för att kunna fatta rätt 
strategiska beslut. Bruzelius och Skärvad (1995) ser informationsteknologin som starkt 
utvecklad i modern tid. Tekniken ger möjlighet till ökad kunskap och inlärning. Författarna 
menar vidare att med öppna informationssystem kan vi dra nytta av information i andra 
databaser och därefter omvandla denna till kunskap. Bruzelius och Skärvad anser att de med 
många ser kunskap som kanske den viktigaste konkurrensfaktorn för det moderna företaget.   
 
Källström (1990) anser att instinkt och erfarenheter inte räcker vid strategiskt beslutsfattande. 
Det krävs också information som skapar innovationsförmåga och idérikedom för att se nya 
lösningar.  Häckner (1988) menar att företag använder information för att minska osäkerheter 
och risker kring ett beslut. Enligt Brunsson (1982) är det en svår process att utvärdera 
konsekvenser av beslut ur information. Processen är tidskrävande och skapar osäkerheter. 
Brunsson påtalar att denna process i förlängningen kan leda till att beslutsdrivare vill väga 
upp mer positiva aspekter före negativa för att komma till beslut. Problemet menar författaren 
uppstår i beslutsprocessen både när det finns för mycket information eller för lite information.  
  
Beslutsprocessen menar Simons (1957) bör sträva efter att besvara frågor som, hur beslut 
fattas i organisationer och hur beslut i organisationer kan fattas mer rationellt. Simons anser 
att beslut inom en organisation skall vara målinriktade och rationella för att nå mål.
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Trots strävan att fatta rationella beslut, påtalar Simons (1957) att helt rationella beslut aldrig 
kan uppnås. Det beror på att en individs beslutsvärderingar av olika skäl är begränsat 
rationella. Brunsson (1982) påtalar detsamma och menar att endast matematiska formler eller 
dataprogram kan ge fullständig rationalitet i beslut enligt den rationella beslutsteorin. Enligt 
Brunsson visar forskning på att irrationalitet vid ett beslutsfattandeperspektiv inte är ovanligt 
hos organisationer. Många beslut bygger dessutom på förvrängd information. Brunsson menar 
att fullständigt rationella beslut aldrig uppnås i praktiken. För att man skall uppnå detta skall 
samtliga alternativ runt ett beslut utvärderas. Simon (1976) håller med och påtalar att det är 
oerhört lätt att kritisera den rationella beslutsmodellen för bristande realism. Men det verkliga 
problemet är att använda modellen på ett sådant sätt att förståelse uppnås för vad som händer i 
organisationer när beslut fattas. 
 
Den rationella beslutsmodellen kan mycket väl användas som inspirationskälla för studier av 
beslutsbeteende menar Simons (1976), bara man ser de ingående kriterierna som variabler. 
Modellen ger under denna form uppslag till att se hur individer och organisationer mitt i 
världens förvirrade komplexitet utvecklar mål och värderingar, formulerar och värderar 
alternativ, samlar in information och använder kunskap, överväger och slutligen drar 
slutsatser för beslut. Harrisson och Pelletier (2000) anser att strategiska beslutsfattare uppnår 
tillfredställande resultat om dessa inser att man endast kan fatta begränsat rationella beslut. 
Författarna menar att en individ dels påverkas av en mängd faktorer så som, förvrängd 
information, tid och kostnader och kognitiva begränsningar. Dels påverkas strategiska beslut 
ofta av en viss osäkerhet som omvärldsfaktorer och politik.  Sammantaget leder det till att 
beslutsfattningen ofta blir mer av bedömande karaktär än av välgrundade beräkningar. 
Wahlund (1989) påtalar på liknande sätt att rationella beslut definieras utifrån den nytta den 
leder till. Att fatta beslut är enligt Wahlund att inom givna begränsningar välja mellan olika 
handlingsalternativ.  
 
Mullins (1996) menar att företag med en stark ställning inte vill riskera att fatta beslut 
irrationellt. Medan Brunsson (1985) påvisar att ett irrationellt beteende är ett måste för att 
företag skall kunna anpassas till dagens omvärldsförändringar. Dagens konjunkturläge är högt 
enligt Konjunkturinstitutet (online). En positiv marknadstillväxt är ofta förväntad i dessa 
lägen. Det är av denna anledning ett intressant tillfälle att se hur strategiska 
utvecklingsprocesser påverkas. 
  
Enligt Häckner (1985) analyseras olika typer av information beroende på vilken typ av 
strategiskt beslut som skall tas. Informationen kan antingen vara av hård karaktär och bestå av 
kvantitativa data eller vara mjuk och bestå av visioner och tankar. Häckner utvecklar detta och 
menar att om företag står inför att göra nedskärningar grundar man till största del sina beslut 
på ekonomiska hårddata. Om besluten däremot gäller framtida strategiska satsningar som är 
av utvecklingskaraktär grundar man sina beslut på visioner och tankar om framtiden.  

1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att utvärdera processen som föregår beslut för strategisk 
utveckling med perspektiv på information och värdering. 
 
Hur påverkar hård och mjuk information strategiska utvecklingsbeslut? 
 
Hur påverkar värderingar strategiska utvecklingsbeslut? 
 
Varför har information och värdering, som har formulerats genom företagets mål betydelse 
för strategiska utvecklingsbeslut? 
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2 Metod 
 
Kapitlet beskriver undersökningens tillvägagångssätt, genom forskningsansats, synsätt, val av 
fallstudieföretag, datainsamling och metodproblem.  

2.1 Forskningsansatts och metod synsätt 
 
Uppsatsen har utgått från teorier som behandlar beslutsteorier och strategier. Utifrån den 
klassiska rationella beslutsteorin har information samt värderingars betydelser valts som 
fördjupningsområden, sammantaget ledde detta till syftet.  Det empiriska materialet bygger på 
personliga intervjuer och tolkningar om hur beslutsfattare påverkas av olika begränsningar vid 
beslutsfattandet. 
 
Den verklighet som beskrivs i uppsatsen ses genom respektive individs subjektiva verklighet. 
Analysen i denna studie grundar sig på ett analytiskt synsätt och syftar till att utvärdera 
helheter. Holme och Solvang (1999) menar i likhet med detta att kvalitativa studier ger rikligt 
med information som gör det möjligt att göra en noggrann beskrivning av problemet som 
studeras. Det finns ett stort antal undersökningar runt beslutsprocesserna. Ämnet är således ett 
stort och komplext område med många obesvarade frågor. Den kvalitativa forskningen syftar 
enligt Denscombe (2000) till upptäckt före bevisande, vilket lämpar sig för denna 
undersökning. 
 
Uppsatsen har ett angreppssätt där jag har försökt bygga upp förutsägelser ur teorier som 
behandlar beslutsprocessen, och sedan har jag dragit slutsatser ur det som framkommit. Enligt 
Homle och Solvang (1999) är detta en deduktiv metod, då den utgår från befintliga teorier om 
beslut och strategier som sedan har varit utgångspunkten för den empiriska undersökningen. 
Denscombe (2000) menar att i en kvalitativ undersökning kan metod utvecklas under 
uppsatsens gång, så har också metoden för detta arbete vuxit fram.  
 
Min undersökning har ett analytiskt synsätt som visar på förklaringar av fenomen, jag ansåg 
att en fallstudie skulle utgöra en bra forskningsmetod för att lyckas med detta. Denscombe 
(2000) menar att i fallstudier görs undersökningar på djupet, vilket ger en detaljrikedom och 
mångsidighet inom ämnet där bakomliggande motiv lättare kan blottläggas.  
 

2.2 Litteratur 
 
Fröet till uppsatsens ämnesområde kommer från tidigare kurser och personliga erfarenheter 
vid tidigare uppsatsskrivande. Artiklar om rationellt och irrationellt beteende vid 
beslutsfattande har varit grundläggande för denna uppsatts. Vidare har material till uppsatsen 
insamlats på Luleå universitetsbibliotek där lämpliga böcker och tidskrifter lånats. Via 
bibliotekets databaser sökte jag även efter lämpliga vetenskapliga artiklar, exempel på 
databaser som användes är Lucia, Libris, Emerald och Ebsco host. Sökorden som har föregått 
all litteratursökning är, var för sig och gemensamt eller i kombination, irrational, rational, 
decision making process, business valuing, control,  theory, management, intuition, 
experience, satisfying. Var och en av sökorden har även använts på samma sätt med dess 
svenska översättningar. 
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2.3 Datainsamling 
 
Enligt Denscombe (2000) uppmuntrar fallstudier forskaren till att använda flera källor. I 
denna uppsatts har personliga intervjuer varit den huvudsakliga datainsamlingsmetoden men 
sekundärmaterial som lämnats av fallstudieföretaget har också använts. Denscombe menar att 
intervjuer är en bra metod om ändamålet med forskningen är att se djupet på ett begränsat 
område. 
 
Intervjuerna har utgått från en guide med ett frågebatteri, frågorna har under intervjuerna 
fördjupats vid olika områden som visat på relevans för uppsatsen. Enligt Denscombe är detta 
ett semistrukturerat intervjusätt och menar att frågekaraktären av denna anledning är öppna 
och tillåter intervjuaren att vara flexibel. Intervjumetoden tillåter den intervjuade att 
vidareutveckla sin syn och fördjupa sig inom det som tas upp under pågående intervju. 
 
Intervjurespondenter har valts ut genom ett snöbollsurval, där den första respondenten 
rekommenderat nästa. Denscombe menar att detta sätt ger ett bra urval, då den första 
respondenten under intervjun får inblick i undersökningen och kan med sin erfarenhet ange 
nästa respondent. Data om aktuellt marknadsläget har hämtats från konjunkturinstitutet. Även 
företagets internmaterial har använts för att få en inblick i företagets framtida expansion, 
materialet har varit årsredovisningar, företagets hemsida och företagsrapporter. 
 
Intervjuerna gjordes på respektive respondents arbetsplats. I denna undersökning 
genomfördes dessa vid LKAB:s koncernkontor med lokalisering i Luleå. Den första intervjun 
var en förundersökning där jag med LKAB: s kontaktperson såg över möjligheten att kunna 
genomföra undersökningen praktiskt och om underökningsområdet skulle vara lämpligt. 
Denna intervju tog ca 1 timme under en förmiddag den 18 november. De efterkommande 
intervjuerna genomfördes sedan den 9 december och 20 december. 3 respondenter 
intervjuades. Total tid för intervjuerna är ca 7 timmar. Intervjuerna bandades samtidigt som 
anteckningar gjordes av mig. I direkt följd har intervjuerna sammanfattats och nedtecknats. 
Respondenterna har också återkontaktats för att säkerhetsställa och korrigera eventuella 
osäkerheter. 
 

2.4 Val av studie objekt 
 
Fallstudieföretaget för undersökningen utgörs av LKAB.  Valet av fallstudieföretaget gjordes 
på grundval av företagets storlek och långvariga historia. Jag utgick från antaganden om att 
företaget hade en god formalisering om strategiska beslutsprocesser som var väl strukturerade 
och dokumenterade. Företaget har dessutom en lång historia som jag ansåg skulle ge en bra 
bild av hur processer förändras över tid. En annan anledning till valet av fallstudieföretaget är 
att företaget befinner sig i ett omdanande strategisk utvecklingsstadium som medger goda 
undersökningsmöjligheter inom det valda området. 
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2.5 Metodproblem 
 
I undersökningen har hänsyn tagits till olika metodproblem, dessa kan enligt Denscombe 
(2000) kategoriseras som reliabilitet och validitet. Reliabilitet kan exemplifieras som 
verktyget man mäter sin undersökning, och om detta verktyg ger hög noggrannhet i det man 
mäter. Denscombe jämför god reliabilitet genom hur undersökningens verktyg är objektivt 
och till vilken grad man skulle få samma resultat om undersökningen gjordes om. Medan 
validitet kan exemplifieras som den kalibrering instrumentet har, vilken förmåga verktyget 
har att mäta det som undersökaren vill mäta. Denscombe menar att detta är hur forskaren 
lyckas samla data som är exakta och träffsäkra för studiens valda område. 
 

2.5.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten innebär enligt Denscombe (2000) vid kvalitativ forskning att aktörernas svar 
verkligen är tillförlitliga, enligt författaren är de uppriktighet och ärlighet som är av stor vikt i 
detta samband. Undersökningens analytiska synsätt kan ha påverkats vid framställningen av 
arbetets empiriska del. Detta har på bästa sätt motverkats genom att ställa följdfrågor och 
diskutera ämnesområdet på djupet med respondenterna, eftersom det enskilda och mer djupa 
fenomenet var min avsikt med undersökningen. Denscombe (2000) menar att denna typ av 
undersökning kan få en negativ effekt på reliabiliteten om feltolkningar görs av intervjuaren. 
Jag har för att minimerat detta använt bandspelare där möjlighet ges för att säkerställa vad 
som sagts.  
 

2.5.2 Validitet 
 
Intervjufrågorna för undersökningen har gjorts med noggrannhet för att kunna ringa in det 
område som rör studien och syftet. Respondenten har fått kännedom om undersökningen och 
tagit del av intervjuguiderna i god tid före själva intervjuerna, detta för att respondenterna 
skall hinna om så har behövts skaffa sig en uppfattning om undersökningens område. 
Denscombe (2000) betonar vikten i direktkontaktens betydelse där riktigheten och relevansen 
hela tiden kontrolleras under insamlandets gång, vilket ger bättre validitet för undersökningen. 
Kontakten har därför vid detta arbete varit av hög vikt, vid osäkerhet om tolkning av 
intervjusvar har respondenten återkontaktats för verifiering.  
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3 Teori 
 
Kapitlet visar olika teoriblock som jag funnit intressanta för studiens område. Teoriblock som 
tas upp är strategi, strategisk beslutsprocess, rationell beslutsteori och begränsningar i den, 
information med djupinsikt på mjuka och hårda data samt värdering av handlingsalternativ. 
Slutligen sammanfattas teoriavsnittet med en modell som visar hur teoriavsnittet hänger ihop. 
 

3.1  Strategi 
 

Strategy is like trying to ride a bicycle 
while you are inventing it. 

 
    Igor Ansoff (1984)  
 
Modern strategiteori bygger på fyra huvudprinciper menar Krogh, m.fl. (2002) och säger att 
detta förklarar dagens grundläggande strategiska tänkande inom organisationer. Nedan 
sammanfattas dessa principer av författarna. 
 

• Företag anstränger sig för att maximera avkastningen 
• Strategi är ett planerat rationellt och kreativt handlingssätt för att maximera 

avkastningen 
• Strategin syftar till bra anpassning mellan organisationen och dess omgivning. Ju 

bättre anpassning, desto högre avkastning 
• Eftersom omgivningen är dynamisk måste strategiprocessen vara kontinuerlig för att 

maximal avkastning ska säkerställas.  
 
Enligt Krogh, m.fl. (2002) är det genom en välutvecklad strategi man kan samordna företags 
mål, riktlinjer och aktiviteter. Detta skapar underlag som behövs för att kunna göra det man 
vill. Strategi består enligt Hedberg och Jönsson (1977) av de idéer och formella ramar som 
kommer att styra organisationen till att välja vissa handlingsmönster. 
 
Krogh, m.fl. (2002) förklarar strategin som ett planerat, rationellt och kreativt handlingssätt 
för att maximera avkastningen. Författarna menar att alla företag ställs inför samma 
strategiska problem, nämligen att tjäna pengar i en konkurrensutsatt miljö. För att företag 
skall kunna hantera den komplexitet som råder i dagens konkurrens och de förändringar som 
råder i omgivningen, måste individerna inom organisationer utveckla tumregler för hur man 
skall fatta strategiska beslut. 
 
Pettigrew (1977) utvecklar på ett liknande sätt sitt tänkande och menar att ett företags 
strategier går att se som ett tankemönster om hur omvärlden är, hur man värderar den och hur 
man agerar i den. Simons (2000) anser att strategier i företag är olika beslut om hur företag 
skall konkurrera och sporra medarbetare att nyttja givna möjligheter. En välutvecklad 
strategisk process fungerar som ett rättesnöre enligt Krogh, m.fl. Det ger ett hjälpmedel för 
fördelning av resurser, identifiering av behov och förändringar i organisationer.  
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Mintzberg (1987) håller med i diskussionen om hur begreppet strategi och hur företags 
handlande kan förklaras. Däremot menar Mintzberg att strategi inte alltid är en fastslagen 
plan. Författaren talar om uppdykande strategier som kommer under vägens gång. Bergstrand 
(2003) uttrycker likväl sammanhanget i en praktisk definition men menar att företags 
strategiska anpassning till omgivningens förändringar är mycket viktigare idag med ökad 
konkurrens och ökad global diversifiering.  
 
Krogh m.fl (2002) talar om tre huvudområden när det gäller att bilda underlag för företags 
strategiska alternativ. Det första är generiska strategier som omfattar det underlag som 
strategier ska bygga på. Det vill säga kostnadsledarskap, diversifiering eller fokusering. Det 
andra är aktuella möjliga riktningar inom de generiska strategierna. Det sista alternativet är 
graden av intern utveckling och eventuellt samarbete med andra företag. 
 
För att fokusera detta arbete på syftet kommer innehållet att ha vikt på beslutsprocesser och 
hur de ser ut vid påbyggnad av generiska strategier, d v s strategier som riktas mot en 
utveckling av företaget. Krogh, m.fl gör skillnad på att olika beslut ser olika ut beroende på 
vilken nivå inom organisationen dessa företas. I detta arbete används ordet strategi enhetligt 
och avser hur företaget når konkurrensfördelar genom planering på lång sikt och generiska 
strategier med fokusering. Strategiskt beslutsfattande är i detta arbete sett ur ett 
ledningsperspektiv. 
 

3.2 Den strategiska beslutsprocessen 
 
Enligt Brunsson (1982) är det strategiska beslutstagandet bara en del i syftet att skapa 
handling inom en organisation. För att ett beslut skall leda till handling krävs att beslutet 
förenar kognitivt beteende och motiverar till skapande av delaktighet inom organisationen. 
Författaren menar också att när aktören förväntar sig att mer information skall vara till fördel, 
blir den kognitiva aspekten troligtvis mer övervägande. Brunsson menar att en större mängd 
information i större utsträckning tillåter beslutsfattaren att sortera informationen efter egna 
värderingar. Om aktören däremot saknar nödvändig information för att förutse konsekvenser 
av en handling blir motivationen viktigare. 
 
Brunsson (1982) framställer också att om många aktörer blir involverade i handlingen efter ett 
beslut så blir delaktigheten en viktig faktor. Detta beror på att samtycke krävs för att kunna 
genomföra beslutet till handling. Detta resonemang delar även Anthony (1965) och menar att 
organisationers strategiska beslutsproblem kan indelas i tre grupper för att lättare överskådas. 
 
Strategisk planering menar Anthony har som uppgift att fastställa organisationens 
överordnade mål, bedöma resursallokering samt föra rätt politik för att uppnå målen. 
Strategisk planering syftar också till användning av resurserna för företagsutveckling. De 
beslut som tas är ställda att ses på lång sikt och de förkunnas av ledning eller toppstyret. 
 
Management control är enligt Anthony de processer där olika aktörer i organisationen förser 
organisationen med resurser att genomföra beslut effektivt. De beslut som tas är ställda mot 
kort till medellång sikt och tas vanligtvis på avdelningsnivå. 
 
Operationell kontroll har som mål att se till processer som säkerställer att uppgifter och 
aktiviteter utförs effektivt. Detta är enligt Anthony (1965) den kortsiktiga operativa 
planeringen som tas av arbetsledare och chefer närmast frontlinjen. 
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Häckner (1985) anser att problemet med denna uppställning är att många beslutstyper 
överlappar och griper in i varandra. Författaren menar att strategiska beslut operationaliseras 
och förverkligas genom beslut vid verksamhetsplanering och operativ planering. Eftersom 
beslutsproblem tenderar att överlappas i en organisation kan beslutsproblem ses ur olika 
infallsvinklar med olika innebörd. Vidare i detta arbete ses beslutsproblem ur det 
problemområde Anthony (1965) benämner som strategisk planering, där ledningen eller 
toppstyret förkunnar beslut. 
 
Bruzelius och Skärvad (2000) pekar på att styrning i och av en organisation går ut på att 
påverka det som görs i en organisation så att mönstret av handlingar blir målinriktat, 
samordnat och effektivt. En handling är enligt författarna resultatet av ett mer eller mindre 
medvetet, fritt och rationellt val mellan olika åtgärder och beslut att genomföra vald åtgärd. 
Bruzelius och Skärvad (2000) anser därför att det som styr människors agerande i 
organisationer handlar om att påverka den beslutsprocess som föregår handlingen. 
 
Bruzelius och Skärvad (2000) ger i nedanstående bild en förklaring till hur beslutsprocessen 
ser ut. Målet i modellen kan enligt författarna ses i alla beslutssituationer. 
 

Mål 

Information 

Handlings- 
alternativ 

Beslut 

Auktorisering av 
beslut 

Genomförande 
av beslut 

Uppföljning av 
beslut 

Rådgivning

 
 
Figur 1-  Beslutsprocessen enligt Bruzelius och Skärvad (2000)  
 
Detta arbete fokuserar på att med hjälp av Bruzelius och Skärvads (2000) modell om 
beslutsprocessen förklara vad som påverkar beslut och de handlingar som enligt författarna 
föregår ett beslut. Genom modellen kommer mål, information, och alternativ ses som 
fördjupningsområden.     
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3.3 Den rationella beslutsmodellen  
 
Bruzelius och Skärvad (2000) visar på hur rationella beslut fattas i organisationer. Författarna 
anser att beslutsfattandet går som en röd tråd genom hela administrationsläran. Och förmågan 
att fatta rationella beslut är en viktig förutsättning för organisationer. Ur processen 
kännetecknas rationella beslut på alla nivåer genom följande kännetecken: 
 

• Definiering av problem. 
• Fastställande av mål som skall uppnås. 
• Sök efter olika handlingsalternativ med vars hjälp det uppställda målet kan 

utvärderas. 
• Värdera handlingsalternativ genom att analysera och bedöma deras konsekvenser. 
• Välj det alternativ som leder till högsta måluppfyllelse. 
• Följ upp och kontrollera det faktiska resultatet av beslutet. 

 
Simon (1957) anser att besluta och att handla är huvudfenomen i alla organisationer, teorin 
inom detta område bör därför utveckla principer för att trygga effektiva beslut och handlingar 
i organisationer. 
 
Som modellen visar är processen mycket bred och kan ses ur olika vinklar. För att förenkla 
denna uppsats kommer tyngdpunkten fortsättningsvis att ligga runt hur processen påverkas i 
det skede som Bruzelius och Skärvad (2000) kallar för rådgivning. Detta arbete kommer 
därför vidare att se hur denna rådgivning i form av information och värdering leder till beslut.  
 

3.4 Begränsningar i det praktiskt rationella beslutet 
 
Simon (1957) menar att organisationer har skapats för att uppnå mål och bör därför ha en 
målinriktad och rationell beslutsprocess så att målen nås. Samtidigt menar Simon att 
fullständigt rationella beslut aldrig nås, individer som är inblandade i beslut är av olika skäl 
begränsat rationella. Bruzelius och Skärvad (2000) instämmer och menar att fullständig 
rationalitet sällan är möjlig. I likhet med Simon (1957) antyder de att vår förmåga att 
överblicka alla tänkbara alternativ av olika anledningar är begränsad. 
 
Simon (1957) menar att med medvetenhet om dessa begränsningar gäller det att 
organisationen utformas så att den leder till målinriktad rationalitet. Därigenom skulle 
organisationer, trots att individer agerar begränsat rationellt, således nå sina mål. Bruzelius 
och Skärvad utvecklar resonemanget i samma riktning och menar att i de allra flesta praktiska 
situationer nöjer vi oss med att fatta beslut som är tillfredställande.  
 
Simon (1957) anser att den fullständigt rationelle beslutsfattaren i praktiska fall ersätts av den 
begränsat rationelle beslutsfattaren. Bruzelius och Skärvad (2000) menar att den praktiska 
beslutsfattare som har förståelse för begränsningen väljer en satisfierad lösning. Även 
Harrisson och Pelletier (2000) instämmer i denna diskussion och säger att beslutsfattare med 
begränsningen att observera endast det som behövs för att få nödvändig kunskap om 
beslutsområdet. Med detta menar Harrisson och Pelltier att ett lyckat strategiskt beslut är det 
beslut som resulterar i att beslutsfattare uppnår den målsättning som gav upphov till beslutet. 
Med begränsningar menar författarna flera saker. Det kan dels vara tid tills det att beslut skall 
vara taget, kostnader, omgivningsförhållanden som aktieägarkrav eller teknologiska faktorer. 
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Dels anser Bruzelius och Skärvad (2000) att människan i sig själv har begränsningar som 
kognitiva beteenden eller ren motvilja. 
 
Brunsson (1982) anser att en effektiv beslutsprocess bryter ned nästan alla regler för att göra 
rationella beslut. Författaren menar att en effektiv process tar hänsyn till att endast några 
alternativ analyseras, att endast positiva konsekvenser av en vald handling betraktas och till 
att mål inte formuleras klart i förväg. Således förklaras ur Brunssons resonemang hur 
Bruzelius och Skärvad (2000) anser att den praktiska beslutsfattaren väljer en satisfierad 
lösning. 
 
Oavsett om den rationella beslutsteorin går att kritisera för bristande realism, menar Simon 
(1957) att det verkliga problemet är att använda teorin för att komma vidare i förståelsen av 
vad som sker i organisationer när beslut fattas. Simons menar att den rationella 
beslutsmodellen mycket väl kan användas som inspirationskälla för studier av beslutsbeteende 
bara man ser kriterierna som variabler. Modellen ger då uppslag till hur individer och 
organisationer mitt i världens förvirrade komplexitet kan utveckla mål och värderingar, 
formulera och värdera alternativ, samla in information och använda kunskap, överväga och 
slutligen dra slutsatser för beslut.  
 
Simon (1957) menar att beslutsprocesser är fröet i all administration. Författaren menar därför 
att organisationsteorin borde sträva efter att besvara hur-frågor som ger större klarhet i hur 
beslut fattas i organisationer och hur besluten kan fattas mer rationellt.  
 
Fortsättningsvis bearbetar denna uppsats kriterierna i beslutprocessen, hur information och 
hur aktören värderar handlingsalternativ till strategiska utvecklingsbeslut.  
 

3.5 Information 
 
Aharoni (1966) anser att det är viktigt att veta vilken typ av information som finns tillgänglig 
och hur individer får ny information när beslutsfattande diskuteras. Information är ett 
nyckelinstrument menar Bruzelius och Skärvad (2000) speciellt när det gäller att styra en 
organisation. Författarna menar att tillgänglig information analyserad och tolkad av en 
beslutsfattare i hög grad avgör vilka handlings- och beslutsalternativ som identifieras. 
 
Enligt Edlund, Högberg och Leonardz (1999) tar människor in information och tar ställning 
till denna. Svårigheten är att individer trots samma information tar olika ställning till den. Det 
är dessutom enligt Aharoni viktigt att ha insikt i hur ett företag håller fast vid sina värderingar 
och uppfattningar då företag konfronteras med ny information.  Bruzelius och Skärvad menar 
att utformningen av informationssystem samt principer för kommunikation, 
informationsutbyte och informationsspridning påverkar vilken information som är tillgänglig 
vid beslutsfattandet och därmed vilka alternativ som utvecklas samt hur dessa bedöms.  
 
Häckner (1985) menar att beslut grundas grovt på två olika typer av information, hård och 
mjuk. Dessa informationsområden kommer att behandlas specifikt vidare i avsnittet för att ge 
läsaren en djupare insikt i hur informationstyperna används och slutligen hur de olika 
informationskaraktärerna influerar varandra. 
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3.5.1 Mjuk information 
 
Häckner (1985) anser att man ska skilja på hård och mjuk information. Författaren 
kategoriserar informationstypen olika beroende på om denna skall användas vid offensivt eller 
defensivt agerande. Mjuk information används vid offensiva handlingar och vid framställande 
av visioner, föreställningar och idéer. 
 
Informationens karaktär är kvalitativ och kan därför inte analyseras på samma sätt som 
kvantitativa data tillåter. Författaren menar att karaktären för informationen är subjektiv och 
bunden till individens värderingar, av denna anledning påverkas informationen av 
erfarenheter i högre grad än vad som är fallet för analytisk hård information. 
 

3.5.2 Hård information 
 
Hård information används vid defensiva handlingar och kännetecknas ofta av data från 
ekonomisystem. Defensivt handlande är enligt Häckner (1985) av negativ karaktär och rör 
ämnen som nedläggning, nedskärning, avvecklingar och tillbakadraganden. 
 
Den hårda informationen lämpar sig väl för analyser enligt författaren. Häckner menar att 
datoriseringen idag har ökat användning av den hårda informationen, problemet som nu 
uppstått är att informationen måste sorteras för att kunna användas effektivt. 
 

3.5.3 Influensen av mjuk och hård information 
 
Häckner (1985) anser att skillnaden i vilken information som används beror på graden av 
osäkerhet. Om exempelvis defensiva beslut om nedskärning blir aktuella används ofta hård 
information som historiska data från ekonomisystem, osäkerheten är således lägre vid dessa 
beslut.  
 
Offensiva beslut omgärdas ofta av hög osäkerhet som leder till att det blir svårt att fastställa 
data med hög säkerhet. Den mjuka information som visar upp ett bredare perspektiv används 
ofta i dessa fall. Segelod (1991) instämmer och pekar vidare på att den mjuka informationen 
även kompletterar den hårda informationen då underlaget för kvantitativa analyser inte räcker 
till. 
 
Segelod (1991) menar också att tiden för planeringen får betydelse för vilken 
informationsgrund som används, ju längre tidshorisont desto mer övervägande blir den mjuka 
informationen. Segelod menar att den mjuka informationen får en viktigare betydelse vid 
realinvesteringsbeslut än vid finansiella investeringsbeslut. I början av beslutsprocesserna 
söker sändaren godkännande för ett alternativ. I detta skede menar Segelod är den mjuka 
informationen dominerande och ger beslutsfattaren möjlighet att se till ett större perspektiv än 
vad den hårda informationen ger. 
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Häckner (1985) menar att det i de flesta lägen ligger en rationell analys till grund för ett 
beslut, denna grundar sig i hård information. Enligt författaren uppfattar aktören den mjuka 
informationen som mer lättmanipulerad än den hårda. Därför får den hårda informationen en 
tyngre politisk övertygelseeffekt. Den politiska makt som hård information ger, är att 
kvantitativ data av aktören uppfattas som mer verkligt. Genom detta maktförhållande menar 
Häckner att aktören kan påverka den mjuka informationen i önskad riktning. Häckner menar 
vidare att hård information, för att nå högre objektivitet måste knytas an med 
formaliseringsregler som exempelvis redovisning. 
 

3.7 Värdering av strategiska alternativ 
 
Företag måste utvärdera varje strategiskt alternativ menar Krogh, m.fl (2002) för att kunna 
hitta det alternativ som anses ge de mest optimala resultaten. Att utvärdera alla alternativ är 
visserligen rationellt enligt Brunsson (1982), men föga troligt och menar att det är vanligare 
att värdera några få alternativ. Författaren menar att om alternativen är många ökar 
osäkerheten om vad som är rätt. Detta medför att motivationen och engagemanget minskar till 
utvärderingen. 
 
Krogh, m.fl (2002) anser att man,  för att särskilja alternativ vid utvärdering, fastställer vilka 
kriterier man skall värdera efter. Utöver detta är det viktigt att tänka på att olika kriterier 
snabbt kan komma i konflikt med varandra, vilket gör det nödvändigt att värdera den relativa 
betydelsen av de olika kriterierna. Författarna menar att utvärderingsprocessen vid strategiska 
val måste följas av ett antal kriterier för att kunna samställas. Den strategiska 
utvärderingsprocessen bör enligt författarna därför vara utformade enligt följande punktlista: 
 

• Den måste vara konsekvent 
• Den måste godtas 
• Den måste vara giltig 
• Den måste gå att genomföra 
• Den måste ha en rimlighetsnivå 
• Intressenterna måste tycka att den är acceptabel 

 
Praktiska restriktioner styr beslutssituationer där värderingar, alternativ och förutsägelser 
samverkar med varandra menar Brunsson (1982). Beslutsfattaren har antingen för lite eller för 
mycket information, vilket leder till att denne inte kan fatta ett rationellt beslut. Det är 
dessutom enligt Aharoni (1966) viktigt att ha insikt i hur ett företag håller fast vid sina 
värderingar och uppfattningar då företag konfronteras med ny information. 
 
Krogh m.fl (2002) menar att  vid strategiska val diskuteras ofta mål och medel blandat, vilket 
inte är bra. Författarna förtydligar detta genom att definiera mål som ett tillstånd man vill röra 
sig mot, och medel har innebörden att vara något man vill genomföra. Författarna menar att 
processen i grunden bör knytas till slutmålet, och att handlingskraften bör riktas mot medlet 
att nå slutmålet. 
 
Alternativ och dess konsekvenser bör enligt Brunsson (1982) utvärderas enligt förutbestämda 
kriterier. Problemet är enligt författaren att beslutsfattaren först sätter upp målen och sedan 
undersöker vilka konsekvenser olika alternativ får. Följdordningen medför enligt författaren 
att beslutsfattaren kan formulera mål som inte går att förena. Brunsson anser att processen blir 
bättre genom att först se till konsekvenser och därifrån sedan formulera mål. Denna omvända 
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ordning ger fördelar genom att beslutsfattaren ges möjlighet till att se till förändrade 
konsekvenser då målet inte är fast. Enligt författaren kan beslutsfattaren genom detta skapa 
delaktighet och motivation för beslutet.  
 

3.8 Sammanfattning och analysmodell 
 
Figur 2 visar en modell som sammanfattar ovanstående teoridiskussion och som kommer att 
ligga till grund för en analys av det empiriska datamaterialet. Genom modellen sammanfattar 
jag teoriavsnittet och visa på hur de teoretiska blocken integrerar vid beslutsprocesser. 
Modellen har jag framställt med målet som avser den strategiska riktning som företaget har 
högst upp. Vidare knyter jag ihop hur information används vid olika processer. Den hårda 
informationen som enligt Häckner (1985) är av kvantitativ karaktär används till största del 
som beslutsgrund vid defensiva handlingar som exempelvis nedskärningar. 
 
Den mjuka informationen som enligt Häckner (1985) avser visioner och idéer, används vid 
företags offensiva handlingar. Då jag avsett att se till offensiva strategiska handlingar så är det 
denna information som detta arbete lägger tyngd på. Alternativ är den eller de 
värderingsalternativ som skall väljas för ett beslut. 
 
Vidare i detta arbete kommer empirin att följa modellens upplägg och analyseras utifrån 
denna. Modellen visar den defensiva informationsprocessen för att läsaren skall uppfatta en 
helhetsbild av hur informationstyperna skiljer sig enligt Häckner (1985). Utgångspunkten för 
analysarbetet är perspektivet som följer de röda pilarna. 
 
 
 

Mål 
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utveckling 
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Defensiv 
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Alt 1 

Ex 
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Beslut 

 

 
Figur 2 - Analysmodell 
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4 Empiri 
 
Kapitlet behandlar undersökningens empiriska del. Kapitlet inleds med en kort presentation 
av fallstudieföretaget, företagets övergripande utmålade mål. Vidare visar kapitlet på hur 
branschen ser ut idag. Sedan följer företagets strategiprocess, informationsanvändning, 
alternativ, beslutsprocess och inom denna företagets syn på rationella beslut. Kapitlet 
avslutas med företagets syn på värdering.  
 
Den empiriska undersökningen har riktats mot ett exempel för hur strategiska 
utvecklingsstrukturer ser ut och vilka mönster företaget ser till i helhet vid dessa processer. 
Vid intervjuerna har respondenten, där det gått, specifikt tillfrågats om processer för 
handlingar som föregått beslutet att investera i ett nytt kulsinter- och anrikningsverk i Kiruna.  
 

4.1 Fallstudieföretaget 
 
Fallstudieföretaget sammanfattas i nedanstående avsnitt detta har gjorts genom en 
efterforskning av företagets årsredovisning (2003), (2004) och genom företagets hemsida 
ekonomiska rapporter (Online). 
 
Brytningen av järnmalm påbörjades redan på 1660-talet i Malmberget men ökade i omfattning 
år 1888 då järnvägen nådde fram till Malmberget. 
 
Det som vi idag känner som Luossavaara-Kirunavaara Aktiebolag förkortat LKAB startade 
brytningen i Kiruna 1903. Företaget har utvecklats från brytning till vidareförädling och 
transportering av grundmaterial. Företagets gruvbrytningsområden har utökats över tid och 
idag ingår järnmalmsgruvorna i Kiruna, Gällivare samt en olivin gruva på Grönland i 
verksamheten. 
 
Den huvudsakliga processen är brytningen av magnetitmalm som förädlas vidare, övrig 
verksamhet runt denna process kan ses som stödprocesser till huvudidén. LKAB: s produkter 
är till för vidareförädling inom stålindustrin, till största del består dessa i järnpellets. Företaget 
är utöver detta även en växande leverantör för mineralprodukter till andra branscher. LKAB 
anser att den nordiska belägenheten är en geografisk fördel för europeiska kunder. De senaste 
åren har de ekonomiska förutsättningarna gett stora fördelar för företaget, mycket beroende av 
att Asiens ökade efterfrågan på järnmalmsprodukter drivit upp världsmarknadspriserna.  Även 
företagets råvara magnetitmalm ger företaget unika fördelar, då främst genom att malmen är 
lätt att sovra ur gråberget samt har en låg vidareförädlingskostnad. 
 
Även kunskapen kring gruvbrytning och vidareförädling värderas högt av LKAB. Denna 
kunskap har utvecklats över tid genom kunniga medarbetare. Idag återspeglas denna kunskap 
i en effektiv produktionsprocess som utvecklats av LKAB. Företaget har idag ca 2700 
medarbetare. Den globala marknadens efterfråga på företagets produkter har bidragit till att 
LKAB idag (2005) visar ett års resultat på över 6 miljarder kronor.  
 
Vision 
 
LKAB skall av kunderna uppfattas vara den leverantör som ger mest mervärde och därmed 
ses som ledande inom sitt utvalda segment. 
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Affärsstrategi 
 
LKAB:s verksamhet är att med utgångspunkt från Malmfälten, för världsmarknaden tillverka 
och leverera förädlade järnmalmsprodukter och tjänster som skapar mervärde för kunderna. 
 
Andra närbesläktade produkter och tjänster, som bygger på LKAB:s kunnande och som 
stödjer huvudaffären, kan ingå i verksamheten. 
 

4.2 Utvalt segment för undersökning 
 
Segmentet som valts för denna undersökning är LKAB Koncernledning, som består av VD 
och ledningsgrupp, divisioner och understödjande avdelningar.  Undersökningens empiriska 
del försöker förklara underliggande strategisk beslutsfattning. Det valda segmentet utgör 
således ett intressant område då det på ett tidigt stadium är här processen initieras och 
formuleras. För undersökningen har företagets ekonomidirektör Leif Boström, senior adviser 
business projekt Rune Stenvall och Per-Erik Lindvall direktör för Minerals intervjuats. 
 

4.3 Branschen och framtiden 
 
LKAB har som strategiskt mål att skapa mervärde för kunden inom sina utvalda segment. I 
enlighet med konjunkturinstitutet är det en konjunkturuppgång nu. Även respondenterna är 
samstämmiga när de förklarar det positiva ekonomiska läget för LKAB idag. Hos LKAB 
förklaras att den positiva trenden mestadels bero på Kinas ökade efterfrågan på stål. Företaget 
menar att idag industrialiseras Kina kraftigt och modern teknologi införs. För ett land som inte 
har nog stora egna järnmalmstillgångar är import en nödvändighet. 
 
Enligt Boström är den tillväxt som branschen nu möter ett resultat av ett paradigmskifte. Ur 
ett historiskt perspektiv, ser Boström paralleller med hur industrialiseringen av andra länder i 
andra världsdelar gått till. Boström menar att man av den anledningen ser tillväxten mer 
långsiktigt bestående än som en tillfällig konjunkturtopp. Tillväxten har de senaste två åren 
tagit ordentlig fart och man har på LKAB tagit väl fasta på det marknadsfönster som nu 
öppnats. 
 
I dagsläget säljer företaget i stort allt som de tillverkar. Detta medför att företaget idag 
planerar för offensiva handlingar och man siktar närmast på att öka sin tillverkningsvolym. 
För detta har man bland annat valt att bygga ett nytt kulsinterverk i Gällivare och att satsa på 
effektiviseringar vid malmhamnen i Narvik. 
  
Utöver detta diskuteras den framtida driften av LKAB på en 30 års basis tillsammans med 
bland annat Kiruna Kommun och Banverket. Planerna handlar om hur LKAB i framtiden 
skall kunna fortsätta sin drift. Framtida gruvdrift i Kiruna kommer att medföra yttre påverkan 
för Kiruna stad. Vissa delar av stadsområdet kommer att behöva avlysas och flyttas. 
 
För den närmaste framtiden jobbar man dock intensivast med att hitta strategiska möjligheter 
för att säkra produktioner, leveranser och volymer. Ett strategiskt alternativ som valts är 
uppbyggnaden av ett nytt anriknings- och kulsinterverk i Kiruna. 
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4.4 Formell strategisk process 
 
Det framtidsperspektiv som LKAB har blickar långt framåt. De anser att ett strategiskt beslut 
som exempelvis en ny huvudnivå, rör sig om en tidshorisont på minst 15 produktionsår. Av 
den anledningen är också den strategiska planeringshorisonten minst lika långt framställd.  
 
Företaget följer dock en strategisk plan som löper över tre år framåt. Denna uppdateras 
löpande varje år. Den löpande planen presenteras av ledning till styrelsen som sedan tar 
ställning till denna. Således formar strategin den mer operativa treårsplanen. Planen ger en 
strategisk inriktning för de övergripande målen vilka sedan i företaget bryts ned i taktiska och 
operativa mål. Genom att uppnå dessa mål kan företaget uppnå det övergripande målet. 
 
Den strategiska planen tar hänsyn till olika omgivningsfaktorer. Dessa kombineras för bästa 
möjliga utfall, det kan exempelvis vara att prioritera produktion, volym, kvalitet och miljö. Ett 
exempel på LKAB:s strategiska inriktning är att företaget idag planerar att nå högre 
produktionsvolymer genom att bygga ett nytt kulsinterverk i Kiruna. Detta motiveras genom 
att efterfrågan på företagets produkter är högre än utbudet. Kombinationen av faktorerna kan 
också vägas mot mjuka aspekter som till exempel arbetsmoral. Kombinationerna kan då 
exempelvis leda till att LKAB vid sämre tider inte kör produktionen med låg kapacitet utan 
istället prioriterar andra områden och låter dessa områden gå med fullkapacitet. Företaget 
menar att denna kombination ger mindre upphov till dålig arbetsmoral trots sämre tider.  
 
En annan del i den strategiska planen är att fastställa kommande långsiktiga behov av råvaror. 
Detta för att nå satta produktionsvolymer eller för att stödja huvudidén. Strategiplanen visar 
också hur man genom olika offensiva handlingar når spetskunskaper. Ett exempel är att man 
genom sina kunskaper och förvärv kan ge kunder skräddarsydda produkter. Ett annat exempel 
är att delge kunden god kunskap om allt som rör företagets mineraler, järnmalmsbrytning eller 
ståltillverkning. 
 
LKAB väger också sin roll som aktör på marknaden i förhållande till den relativa kostnaden 
konkurrenterna har. Exempelvis är Sverige ett land med höga löner vilket gör att LKAB inte 
kan uppnå konkurrensfördelar gentemot låglöneländer vad gäller lönekostnader för 
personalen. Möjligheterna måste därför ses ur andra aspekter, såsom ständiga förbättringar 
och en effektivare teknik. Eftersom en underjordsbrytning medför högre kostnader än en 
dagbrottsbrytning så strävar de långsiktiga strategiska planerna till att identifiera möjligheter 
att minska kostnader för brytningen. En underjordsbrytning som utförs av medarbetare som 
sitter ovan jord och utför arbetet med stöd av teknisk innovation och fokuserade lösningar, är 
en stark faktor för att nå effektiva lösningar. 
 
Strategisk utveckling kan enligt Lindvall ses ur två helheter, antingen expanderar företaget 
horisontellt eller genom vertikal utveckling. Det första kan uppnås genom att företaget skaffar 
sig fler likvärdiga gruvor som de man har eller genom att de breddar sin mineralbas. Det 
andra kan jämföras med om företaget exempelvis bygger vidare i värdekedjan genom att 
exempelvis bygga ett stålverk. Detta är dock inte ett alternativ för LKAB idag. I denna 
undersökning kan bakgrundstankarna knytas mot de processer som rör områden för 
horisontell utveckling. Horisontell utveckling avser LKAB då företaget expanderar 
exempelvis genom att bygga nytt anrikning - och kulsinterverk i Kiruna. 
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Lindvall som tillhör LKAB minerals, visar på hur denna gren i företaget också har expanderat 
genom att bredda sin mineralbas. Minerals stödjer övrig verksamhet med spetskunskaper. 
Genom detta kan LKAB:s kunder få allt de behöver för sin vidareförädling från LKAB. Det 
kan bland annat vara kunskaper eller mineraler.  
 
LKAB: s huvudprocess är pelletstillverkning. Denna process tillhör Division mining, en 
annan del av företaget. Största skillnaden mellan divisionerna är att pelletsprocessen i högre 
grad har en volymbaserad strategi, medan minerals har en mer differentierad strategi med 
unikhet och spetskunskaper som nisch.     
 
Den strategiska planen visar enligt Boström ett koncept på helheten, vad företaget vill göra 
och hur man skall nå detta. Utifrån detta koncept formulerar man sedan planer för att nå 
praktiska mål som produktionsmål, kvalitet, miljö, infrastruktur, kundorientering eller annat. 
Koncernledning och företagets VD fastställer med sitt godkännande den färdriktning som 
skall gälla för företaget. 
 
VD är även själv ytterst involverad i att den valda strategiska planen verkligen implementeras 
i organisationen. Detta sker på så kallade strategidagar, där den strategiska väg företaget valt 
implementeras ut i organisationen, främst sker detta genom att informera medarbetarna. 
 

4.5 Information  
 
LKAB samlar information som på strategisk nivå innebär att man utgår från vad ledningen 
vill göra med företaget. Sedan ser de till hur olika faktorer påverkar dessa. Den strategiska 
informationen riktar sig mot idéer, möjligheter och problem. Utifrån detta sammanställs sedan 
information som visar på olika tänkbara konsekvenser. Informationssamlande görs i första 
skedet för att man i ledningen skall kunna uppskatta konsekvenser av företagets valda 
inriktning. Exempelvis vilka konsekvenser får det för företaget om LKAB väljer att strategiskt 
utvecklas genom att bygga ett nytt ett nytt anrikning- och kulsinterverk? 
 
Den valda strategiska planen ger indikationer om hur och vilken information som skall 
användas. Den strategiska informationen bygger till en början på hur man ställer sig till vad 
ett mål är. Målangivelsen leder sedan till ett selektivt sökande av information inom valt 
område för att uppfylla de strategiska delmålen. Processen kan beskrivas som en tratt där först 
idéer och tankar ligger till grund för de strategiska målen. Därefter analyseras vilken 
information som behövs för att beskriva vad som påverkar detta mål. Information väljs ut i 
riktning mot målet, annan information som ej kan återkopplas till målet sorteras bort. Man 
kan se informationsprocessen som en checklista där man inför varje punkt samlar in vad 
företaget anser vara relevant information innan man bockar av denna och går till nästa punkt.  
 
Stenvall menar att information sorteras och koncentreras kring ett visst område när stöd för 
högre måluppfyllelse kan påvisas. Processen fortgår tills informationen kring ett målområde 
hamnar i ett jämviktsläge, där man inför ett slutgiltigt beslut inte med större säkerhet kan 
fastställa att påverkansfaktorer är av större vikt i framtiden eller just för tillfället. Ett exempel 
är att LKAB i dag inte kan säga att beslutet för att investera ett nytt anriknings- och 
kulsinterverk hade gett större målöverensstämmelse om det hade tagits i framtiden istället för 
nu.  
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Information om visioner och vart man vill nå med företaget kategoriseras som mjuk 
information och ger ett gott hjälpmedel och stöd för eller emot olika idéer. Informationen 
bidrar till att se inriktningen i ett helhetsperspektiv. Informationskaraktären används 
genomgående vid olika beslut, dels för att förenkla beredning av olika strategiska alternativ 
för koncernledning, men även för att ge ökad målförståelse i operativa beslut.  
 
Kvantifierbar hård information som exempelvis samlats från ekonomisystemet, använder 
LKAB vid analysering och konsekvensbeskrivning av olika strategiska inriktningar. Denna 
typ av information är för LKAB också vägledande vid val av beslut. När beslut skall tas vägs 
det sista mot ekonomisk kvantitativ hård information. Det finns undantag för när LKAB inte 
använder kvantitativ information som underlag för beslut. Vid dessa tillfällen är ofta 
slutsatsen och informationen om konsekvensen onödig eftersom handlingsalternativ om olika 
värderingar saknas. Exempel på sådana beslut är då en lag måste följas eller att det alltid 
behövs en snedbana till varje ny huvudnivå. 
 

4.6 Alternativ 
 
Alternativ för strategisk utveckling ställs i olika former mot varandra. Alternativ som visar på 
hur man når uppställda strategiska mål anses intressanta. Stenvall menar att ekonomisk 
information vid värderingar har det alltid funnits gott om. Detta förklarar LKAB genom att 
beslutet om ett nytt anriknings- och kulsinterverk inte direkt är ett nytt beslut utan processen 
har i företaget föregåtts av liknande beslut som kan jämföras med dagens beslut.  
 

4.7 Beslut 
 
Beslut tas under olika former i LKAB. För operativa beslut avseende investeringar finns 
kvantitativa styrtal som visar vem i företaget som får verkställa dessa beslut. Den formella 
beslutsordningen bygger på att beslut delegeras från styrelse till VD och VD delegerar 
divisionerna som sedan delegerar vidare till avdelningarna osv. 
 
LKAB skiljer på strategiska beslut i olika avseenden. För det första har ett strategiskt beslut 
en karaktär där beslutet rör hela organisationen, exempel är beslutet för ett nytt anriknings- 
och kulsinterverk. Sedan menar Stenvall att strategiska beslut även kan vara av operativ 
karaktär, exempelvis hur råvaror skall transporteras på eller från en ny huvudnivå, ett annat 
hur pelletstilverkningen för ett nytt kulsinterverk skall se ut. De strategiska beslutsalternativen 
i detta fall kan vara tåg, banduppfodring, truckar eller för kulsinterverkprocessen om man 
skall tillämpa ett bandugn system eller ett ”great kiln” system. Stenvall menar att, exempelvis 
har varje ny huvudnivå sin ”nya innovation”. Ingen nivå är likadan som den förra. Detta beror 
på att den lösning man tar för en nivå blir densamma under kommande femton år.  Med 
innovationerna menas i huvudsak nya tekniska lösningar för hela företaget, produktionen, 
processen och produkterna.  
  
Enligt Stenvall står LKAB idag inför en kraftig marknadsökning. Företaget planerar därför att 
inom en snar framtid ta stora utvecklingsbeslut. LKAB:s ställning är i dag stark och samtliga 
planerade strategiska utvecklingsbeslut kan företaget självfinansiera. Enligt LKAB är detta ett 
starkt kort då externa finansiärer inte får inflytande i de beslut som tas, företaget når genom 
detta ett högt oberoende. Strategiska utvecklingsbeslut fattas dels utifrån konsekvensanalyser 
där företaget till en början fastställer att besluten inte hotar företagets långsiktiga 
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överlevnadsförmåga genom faktiska faktorer. Sedan försöker man samla information för att 
försöka fastställa hur och vilka faktorer som kan påverka företaget i framtiden om man antar 
ett beslut. Exempel är att om beslut för ett nytt kulsinterverk kan medföra direkta risker för 
företagets överlevnad. Nästa steg är att identifiera faktorer som kan påverka företaget om man 
antar beslutet. Detta kan då exempelvis gälla vilka påföljder kommande miljökrav eller lagar 
kan få för LKAB.  
 
Grunden till alla beslut ligger i den valda färdvägen, till exempel om företaget skall öka sin 
pelletsproduktion. Denna bas grundläggs av mjuk information, som talar om hur man 
exempelvis kan nå högre tillverkningsvolymer. Med mjuk information kan företaget snabbt 
arbeta fram ett flertal idéer och studier för att få ett brett perspektiv. LKAB arbetar sedan 
vidare med olika konsulter och experter inom dessa idéområden för att kunna göra en så 
verklig konsekvensanalys som möjligt och därigenom säkerhetsställa nödvändiga handlingar 
för nästa steg.  
 
I denna process skiljer man på om beslut gäller exempelvis företagsförvärv eller rena 
strategiska investeringar. Skillnaden är att vid företagsförvärv finns alltid ett klart maxtak för 
kostnaden, medan investeringsbeslut under själva bearbetningen kan motiveras för 
kostnadsökningar. Detta gäller om man ställs inför en tvingande aspekt, exempelvis 
rökgasrening till kulsinterverk eller lagförändringar som kan medföra kostnadskonsekvenser. 
 
Beslut motiveras med hård information ur ett konsekvensperspektiv där ett flertal 
påverkansfaktorer analyseras i scenarion. Scenariona visar exempelvis på hur olika strategiska 
beslut ger bättre avkastning än andra alternativ. Vid analyserna väger LKAB in faktorer som 
de har erfarenhet av och genom olika expertutlåtanden. Exempel på faktorer kan vara 
matchning av tilltänkta produktionsvolymer mot kommande efterfrågan, prisbild och 
valutakurs vid detta tillfälle, eller i kombination med hur beslutet rent resultatmässigt kan 
räknas tillbaka mot tilltänkt försäljning. 
 
Alternativet att inte ta beslut är också en viktig aspekt att kunna jämföra mot. Genom detta 
kan LKAB på tid visa när eller om kostnaderna för ett beslut, exempelvis ett nytt anrikning 
och kulsinterverk, kommer att jämnas ut med verksamhetens kostnader och den produktion 
som fortlöper utan att man tar beslutet. Denna analys kan visa på att ett byggbeslut ändå kan 
ge företaget mervärde trots sämre tider, men på längre sikt. Resultatet av denna analys kan 
således med större säkerhet leda till ett byggbeslut trots att osäkerheten är stor i nuläget.  
 
LKAB betonar att det trots allt är en ekonomisk fråga som i slutändan i huvudsak avgör hur 
slutgiltigt utfallet kommer att se ut. I den ekonomiska frågan vägs kostnader, exempelvis mot 
byggandet av ett nytt kulsinterverk, mot det färdigt byggda kulsinterverkets beräknade 
intäkter. 

4.7.1 Rationella beslut 
 
Rationella beslut beskrivs i företaget som styrande av ekonomin. Det förklaras till exempel 
genom att tekniska lösningar kan vara bra men inte billigast för att nå problemlösning. 
Således ger det ekonomiska tänkandet i företaget ett veto mot det tekniska tänkandet. Det 
ekonomiska tänkandet når man genom verktyg som investeringskalkyler och dylikt. 
 
Boström varnar dock för att använda verktyg utan större insikt, en investering går alltid att 
räkna hem eller förkasta. Boström betonar den viktiga roll som företagets ekonomer och 
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controllers har då de tar fram relevant fakta för verktygen. De ekonomer som jobbar med 
verktygen bör ha en god teknisk insikt för att kunna ge kalkylerna en god och verklig bild av 
organisationen. Genom detta kompletterar LKAB tekniskt beslutsfattande med ekonomiskt 
beslutsfattande och sammantaget ger det ett bra rationellt beslutsramverk.  
 
Enligt Boström blir ofta en beslutsfattare fånge i sitt projekt vilket betyder att ju mer man 
arbetar med sitt projekt desto mer övertygad blir man om projektets uppfyllande. 
Samspelsprocessen är viktig för ett objektivt tänkande. Då ett beslutsunderlag framtaget av en 
människa utreds av en annan människa, får man synergieffekter genom de olika 
expertområdenas utlåtanden. 
 
Det finns dock undantag för detta tänkande hos LKAB. Boström menar att vissa lyckade 
satsningar som idag är genomförda, inte hade blivit accepterade ur ett ekonomiskt synsätt. I 
dessa projekt har beslutsinriktningen påverkats av erfarna människor, ambition och drivkraft 
som kunnat styra projektet till succé. 
 
Man ser även hos LKAB olika svårigheter i objektivitet då det gäller hierarki. LKAB anser att 
det är svårare att påverka en beslutsdrivare som är högt uppsatt i organisationen än en 
beslutsfattare som verkar lägre ned i hierarkin. Processen mellan individers olika preferenser 
är viktig att sammansmälta på alla nivåer inom organisationen. Detta anser man i företaget är 
viktigt, med förklaringen att beslutet når högre objektivitet om olika professioner får möta 
varandra, under beslutsprocessen. Organisationen bör därför ha motpoler av jämbördiga 
medarbetare genom alla hierarkiska nivåer, för att kunna ge bättre beslutsobjektivitet. 
 
Återkoppling för ett beslut görs på LKAB efter att ett beslut verkställts och genomförts. 
Företaget medger dock att detta arbete inte har högsta prioritering, vilket LKAB är medveten 
om. Motiveringen till detta är att verksamheten rullar vidare och en investering som redan 
finns i verksamheten anser man inte bli bättre av efterkalkylering. Efterkalkylering görs i den 
mån man redan i beslutskeendet bestämmer sig för att göra det. Det är dock mer vanligt att 
uppföljningen blir lidande p.g.a. införande av nya projekt och processer. LKAB skiljer på 
olika beslut. När det gäller repetitiva beslut av operativ karaktär görs återkoppling i större 
utsträckning för att kunna lära sig till nästa beslut, medan beslut av större strategisk karaktär 
ofta innebär en unikare lösning där återkoppling får mindre betydelse. 
  

4.8 Värdering 
 
LKAB gör värderingar mot de antaganden som man väger in i olika scenarion, det kan gälla 
rimligheten i graden av kursförändring. Denna bedöms relativt med hur förändringen skulle 
påverka branschen. Med värderingen här menar LKAB att den nivå som jämförs skall också 
utgöra ett hot för hela branschen, inte enbart företaget. Rimligheten är att man ur olika 
modeller och analyser ser händelseförlopp som värderas mot varandra och är risken rimlig 
och inte förödande för företagets långsiktiga överlevnad, antas risken. Enligt LKAB finns 
alltid en risk vid beslut under osäkerhet och att utvärdera samtliga påverkansfaktorer ser man 
inte som möjligt. 
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LKAB menar att man mot rimliga antaganden om konsekvenser gör de bästa värderingarna 
mot vad man erfarenhetsmässigt kan se som faktorer att beakta, då LKAB tidigare tagit beslut 
för exempelvis kulsinterverk. Stenvall menar att erfarenheter som kostnader för producerade 
ton och produktkalkyler som byggts upp med data från erfarenheter i vissa delar av 
produktionsledet, gör antaganden mindre osäkra.  
 
LKAB anser också att man har god kännedom om tillkommande kostnader då det gäller 
exempelvis kulsinterverk eller marginalkostnader vid höjda produktionsvolymer för dessa 
verk. Dessa faktorer utgör enligt LKAB den bas man utgår ifrån och i det längsta bygger 
denna på historiska fakta som utgör beslutsunderlagets verkliga grund. Värdering mot två 
jämbördiga alternativ är enligt Stenvall sällsynt, det har alltid gått att utkristallisera ett 
alternativ som väger tyngre.  
 
Stenvall menar att man vinner mycket om man som beslutsberedare kan fokusera på 
problemet och se hur man kan lösa och identifiera kostnaden för densamma, då kan man 
också återge en enkel bild som alla kan förstå. 
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5 Analys 
 
Analysen beskriver de kopplingar som jag kan göra mellan teorin och empiri. Analysen följer 
den modell som sammanfattas i slutet på teorikapitlet. Genom min analysmodell försöker jag 
påvisa en vidareförklaring till hur mål, information och handlingsalternativ påverkas ur 
Bruzelius och Skärvads beslutsprocessmodell. Avslutningsvis sammanfattar jag resultatet av 
min studie genom en reviderad analysmodell som ger en vidare förklaring till den information 
och de värderingar som föregår beslut.   

5.2 Strategisk inriktning som mål 
 
Hur ett företag anpassar sig och hur resurser skall fördelas är den strategiska inriktningen som 
företag väljer för att nå mål enligt Källström (1990). LKAB ska genom sina resurser i 
Malmfälten tillverka och leverera produkter som skapar mervärde för kunderna. Målet utges 
ur företagets vision, att man på lång sikt skall uppfattas som den leverantör som ger mest 
mervärde för kunden och genom detta bli ledande inom det valda segmentet. LKAB har en 
strategisk syn som mycket väl stämmer överens med Pettigrews (1997) tänkande, där 
författaren beskriver hur företags strategier går att se som tankemönster om hur man uppfattar 
omvärlden, hur man värderar den och hur man vill agera i den. 
 
Idag råder en komplex företagsmiljö med tvära och snabba förändringar, detta ställer enligt 
Bergstrand (2003) högre krav på företag. LKAB försöker anpassa sig till denna process 
genom att ha en struktur för planeringen av strategin, företaget har på lång sikt en riktning 
som visar vart företaget rent övergripande vill nå. Denna påverkas exempelvis av 
makroekonomiska faktorer som konjunktur, löneutveckling eller arbetskraft.  
 
För ett närmare taktiskt perspektiv ställer företaget upp en strategisk plan på tre år där den 
övergripande långsiktiga planen bryts ned till mer reala mål. LKAB möter sedan upp 
förändringar i den treåriga planen genom en uppdatering som sker årligen. Bergstrand menar 
att det är just detta i företag som är viktigt, en strategi måste kunna vara flexibel idag för att 
utgöra bästa konkurrensen. Detta stämmer också enligt Krogh, m. fl (2002) som ger utryck för 
detta resonemang då företag följer de fyra huvudprinciperna som återges i teoriavsnittet under 
rubriken 3.1, och som enligt författarna visar hur en välutvecklad strategiprocess samordnar 
mål, riktlinjer och aktiviteter.  
 
Idag råder en förändrad världsmarknadsbild för LKAB som orsakats av en kraftigt ökande 
efterfrågan på järnmalsprodukter. Den ökande efterfrågan kan i stort härledas till den asiatiska 
marknaden. Även det ekonomiska läget är högt och konjunkturinstitutet menar att det råder en 
högkonjunktur just nu. Denna svängning har för LKAB märkts ordentligt de senaste åren, 
varefter företagets strategiska planerande numer ställts inför expansiva frågor som beslut för 
investering i nya anriknings- och kulsinterverk. 
 
Mintzberg (1987) menar just av denna anledning att förändring är något företag måste vara 
känslig för. Mintzberg menar att företag måste vara beredd på att ta tillfällen i akt när de ges. 
Författaren menar att strategi inte bör ses som statiskt låst utan att omgivningen kan komma 
att ändra förutsättningar som företagen måste anpassa en ny strategi efter. 
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LKAB ser i huvudsak två linjer för strategisk utveckling, här ställs målen mot att man 
antingen utvecklas horisontellt eller vertikalt. Fokus för detta arbete har varit hur strategiska 
beslutsprocesser berörts i frågan om byggandet av ett nytt kulsinterverk och anrikningsverk i 
Kiruna. Processen är då i företagets strategiska mening en utveckling horisontellt. 
 
För LKAB innebär detta ett strategiskt utvecklingsperspektiv. Företaget väljer mot bakgrund 
av exempelvis byggandet det nya Pelletsverket i Kiruna att expandera organiskt, man avser att 
utöka sina volymer för att tillgodose efterfrågan. 
 
Strategiska beslut i denna riktning tas enligt Anthony (1965) av företagsledning eller av 
toppstyret. Likaså företar LKAB:s formella struktur denna gång. Däremot tilläggs det i 
LKAB: s formella beslutsgång att för övriga organisatoriska beslut finns det ett ramverk för 
vem som fattar beslut, detta ramverk styrs av ekonomiska termer och utan hänsyn till om 
beslutet är strategiskt eller operationellt. 
 
Häckner (1985) menar att den beslutsuppställning Anthony visar på är problemfylld genom 
att olika beslut tenderar att slå igenom i organisationen med olika innebörd. Hos LKAB 
definierar man den strategiska innebörden olika, tidsaspekter har stor betydelse för hur 
strategiskt eller operativt beslutet är, dessutom ser man strategiska beslut som verkande för 
större delen av verksamheten och i avseenden då beslut berör en större verksamhetsförändring 
ser man formen som operationellt strategiskt. I detta avseende stämmer Häckners påstående 
om att strategiska beslutsproblem tenderar att överlappa varandra.  
 

5.3 Information 
 
Information ett nyckelinstrument när det gäller att styra enligt Bruzelius och Skärvad (2000), 
författarna anser att information minskar osäkerheter och risker för organisationer. LKAB 
instämmer i detta resonemang då man använder information för att styra företaget strategiskt 
genom att analysera omgivningsfaktorer, det vill säga påverkansfaktorer. 
 
Den långsiktiga strategiska planen bygger mycket på den information företaget besitter av 
erfarenhet och befintligt aktuellt material. Företagets historia ger dem en unik fördel då man 
under hundra år hunnit bygga ett brett och innehållsrikt bibliotek av olika händelseförlopp. 
Aharoni (1966) trycker just på detta resonemang och menar att den information som finns vid 
aktuell tid skapar grundförutsättningar för beslut.     

5.3.1 Mjuk information 
 
LKAB använder mjuk information i likhet med Häckners (1985) definition vid formulering av 
den strategiska inriktningen, vart man vill nå med företaget. Informationens karaktär ger ett 
gott hjälpmedel som stöd för och emot olika idéer och bidrar till att se inriktningen ur ett 
helhetsperspektiv. Den mjuka informationen används genomgående vid olika beslut. Dels för 
att förenkla beredning av olika strategiska alternativ för koncernledning, men även för att ge 
ökad målförståelse i operativa beslut. Enligt Boström är den strategiska informationen om vart 
företaget vill, mycket viktig eftersom det är denna information som stakar ut färdvägen för 
företaget. 
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5.3.2 Hård information 
 
Hård information är enligt Häckner (1985) information som kan kvantifieras, informationen 
är grundläggande för LKAB vid analysering och konsekvensbeskrivning av olika strategiska 
inriktningar. Informationstypen är också av beslutsbedömande karaktär för LKAB, när beslut 
skall tas vägs det sista mot ekonomisk kvantitativ information. 
 
Det finns undantag för när LKAB inte använder kvantitativ information som beslutsledande, 
vid dessa tillfällen är ofta slutsatsen och informationen om konsekvens onödig eftersom 
handlingsalternativ om olika värderingar saknas. Praktiska exempel på detta är att en lag 
måste följas eller så behövs en snedbana till varje ny huvudnivå. 
 
Osäkerhets faktorer som produktpris, dollarkurs, och energipriser utgör faktorer som måste 
betraktas som variabler och därmed osäkra. Variabler är de hållpunkter i beslutsunderlag som 
alltid visas ur olika scenarion för att kunna verifieras, det finns en alternativ sanning vid olika 
händelseförlopp. 
  

5.6 Alternativ 
 
LKAB ställer upp alternativ beroende för vilken strategisk inriktning företaget har. Det är de 
grova strategiska inriktningarna som visar på vilka alternativ som väljs och ställs upp. 
Alternativen bygger enligt LKAB på hur man genom olika idékällor sammanställer praktiska 
lösningar för hur man skall nå mål. Tankarna kan liknas med Krogh m.fl. (2000) resonemang 
då de anser att alternativ framställning bör göras ur en bestämd checklista med fastslagna 
kriterier. LKAB följer en bestämd ram för hurdana kriterier och villkor som bör knytas an ett 
alternativ.  
 
Däremot stämmer Brunssons (1982) tankar om att låta konsekvenser leda målen för att 
alternativ inte kommer i konflikt med varandra för LKAB, bättre än Krogh m.fl. beskrivning 
där målet är fastslaget från början vid alternativ framställan.  
 

5.7 Värdering 
 
Värdering av beslut är den situation inom beslutsprocessen som enligt Brunsson (1982) styrs 
av praktiska restrektioner och värderas under ett samspel mellan förutsägelser och 
konsekvenser. För LKAB bedöms den strategiska grova inriktningen med inslag av subjektiva 
värderingar, det är enligt företaget inte heller rimligt att ställa någon hundraprocentig objektiv 
bedömning vid detta läge. I företaget ställer man vid detta läge mer tillförlitlighet till den 
professionalism som finns inom organisationen. 
 
Ovanstående resonemang talar emot hur Bruzelius och Skärvad (2000) framställer den 
värdering rationella beslut kräver, enligt den klassiska teorin. Informationen bygger på mjuk 
information och i likhet med vad Häckner (1985) påstår, används denna vid strategisk 
framställan. 
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För LKAB sker även värdering för beslut med hård information, detta görs genom att 
analysera scenarion och konsekvenser av beslut. Värderingen bygger på en grund av 
företagets erfarenheter och fastställda historiska data. Denna värdering görs för de strategiska 
alternativ som framläggs ur den mjuka informationen hos LKAB. Häckner (1985) menar att 
denna värdering är den rationella analys företagen gör, anledningen är enligt författaren, att 
aktören tenderar att misstro den mer overifierbara mjuka informationen. 
 
LKAB gör analyser med stöd av kvantifierbar data för att i första hand säkerhetsställa hur 
beslut påverkar företagets långsiktiga fortlevnad. Denna information bygger i huvudsak på 
ekonomiska data. Häckner (1985) menar att den kvantitativa informationen ger tyngre politisk 
övertygelseeffekt. För LKAB sammanställs analyser av kvantitativ historisk data, däremot 
tillförs indata genom individuella bedömningar för vad som skall och kan komma att vara 
väsentligt. Således stämmer detta överens med Häckners tankar. 
 

5.8 Information och värderingar som föregår beslut 
 
Slutgiltigt måste ett beslut förankras i företagets koncernledning hos LKAB. Den reviderade 
analysmodellen, se figur 3, visar hur LKAB framlägger strategiska utvecklingsbeslut med 
mjuk information för att få ett brett perspektiv för alternativ som finns för det valda 
strategiska mål man har. LKAB skapar således en situation för beslutsinriktningen genom den 
valda målinriktningen. 
 
Figur 3 visar hur alternativen som sedan ställs inom denna ram går vidare genom ett 
analyserande där hård information är styrande och avser hur alternativ kan påverka företagets 
situation. I detta läge sker en bedömning där allt som rimligen kan tänkas hända analyseras. 
Således läggs alternativen fram genom visioner och idéer, informationskaraktär som Häckner 
(1985) benämner som mjuk. Det alternativ som LKAB väljer byggs däremot upp genom 
analyserande av ekonomiska data, Häckner benämner denna information som hård. I den 
reviderade analysmodellen i figur 3, visas detta genom att en blå pil korsar genom samtliga 
alternativ. 
 
Det alternativ som sedan återger den alternativa verklighet som verkar för bäst måluppfyllelse 
mot vald strategisk inriktning, blir hos LKAB föremål för en sista övervägning. Denna 
övervägning sker mot ett ekonomisktperspektiv som ställs för vilken måluppfyllelse som ett 
alternativ når. Den slutgiltiga övervägningen styrs således objektivt av ekonomisk data. Dock 
är framställningen av det ekonomiska datamaterialet högst subjektivt. Detta illustreras i den 
reviderade analysmodellen genom den dubbelriktade blå pilen mellan värdering och strategisk 
mål, vilket även illustrerar hur övervägningen både sker direkt mot ekonomiska hårddata och 
subjektiva värderingar. 
 
Processen som föregår beslutet tar under gång olika vikt i vilken typ av information som 
används. Vilken typ av information som skall nyttjas vid ett tillfälle är styrt av en viss 
situation. Exempel på detta är att LKAB ser till visioner och idéer för att kunna utkristallisera 
vad som är viktigt för ett beslut, beslutsfattaren styrs då av situationen som exempelvis vid 
detta läge kan vara att se till alternativ för vad som kan öka företagets produktionsvolym. I 
samma process används också exempelvis ekonomisk data då situationen är att kartlägga 
företagets långsiktiga överlevnad eller när en investering kan räknas hem, denna del i 
processen kommer då att styras av hård information.  
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Figur 3 - Reviderad analysmodell 
 
Avslutningsvis kan tilläggas att den reviderade analysmodellen även visar på hur 
informationsvägar för rent defensiva tankar företas enligt Häckner (1985). Detta har i min 
modell tagits med för att visa på en helhet av hur informationskaraktärer används men det har 
inte varit föremål för min underökning att visa på hur processer företas under vad Häckner 
menar vara defensivt handlande. Resultatet av min studie visar att LKAB använder båda 
informationstyperna, det vill säga mjuk information kompletterad med hård information, vid 
beslut om ett offensivt strategiskt handlande och inte enbart mjuk information som var mitt 
teoretiska utgångsperspektiv.  
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6 Slutsats 
Min undersökning visar att ur nedanstående forskningsfrågor kan jag dra följande slutsatser 
för hur processer som föregår strategiska utvecklingsbeslut kan förklaras. 

6.1 Forskningsfrågor 
 
Hur påverkar hård och mjuk informationen strategiska utvecklingsbeslut?  
 
Mest sannolikt styrs information av vilket ekonomiskt läget som ligger till grund för beslutet. 
Mjuk information är ledande inför vilken väg ett beslut skall tas och inom vilka ramar 
beslutsområdet bör sträva att verka inom. Den mjuka informationen lägger stor vikt i 
subjektiva värderingar. Den hårda informationen legitimerar beslut och visar på hur 
beslutsfattare strävar efter att lyfta beslut från subjektiva värderingar.  
  
Hur påverkar värderingar strategiska utvecklingsbeslut? 
 
Värderingar är mest sannolikt knutna till aktörens uppfattning, erfarenhet och att denna sedan 
vägleds av ett situationsperspektiv. Aktören agerar sedan inom ett ramverk, detta kan 
exempelvis vara maxkostnader. Processen inom den formella ramen är styrd av subjektiva 
värderingar, medan de formella ramarna för exempelvis maxkostnader utgör en gräns för 
subjektiva värderingar i ett utvecklingsbeslut. Således lyfts värderingsprocessen till att nå 
högre objektivitet när den formella gränsen nås. Beslutprocessen lyfts i detta läge till att ses ur 
ett objektivare perspektiv, och andra alternativ värderas. 
  
Varför har information och värdering, som har formulerats genom företagets mål betydelse 
för strategiska utvecklingsbeslut? 
 
Företagsmål ger förklaring till hur strategiska beslut tas. Beslutsfattaren styrs till stor del av 
det ramverk ett mål omgärdas av. Samtidigt som det är beslutsfattaren som subjektivt sätter 
värdesätter dessa gränser. Således styrs strategiska utvecklingsbeslut till stor del av 
yrkesmässiga värderingar. 
 
Målangivelsen bör framställas med god definitionsbredd, detta görs enligt undersökningen 
med mjuk information varmed flexibilitet nås. Den hårda informationen ger tydligare 
övertygelser om målinriktningen är riktig eller måste justeras. Processen kan i helhet ses som 
en kontrollåtgärd, där man visar på vart man vill nå målen genom en subjektiv bedömning. 
Sedan återger man en större verklighetsanknytning för beslutet genom kvantifierbara analyser, 
dessa är mer objektiva för att grunddata är historiska fakta. Den är dock inte fullständigt 
objektiv utan vid denna framställan pekar mycket på att yrkesintuition spelar stor roll för 
vilken data som är relevant och tas hänsyn till. Slutligen adopteras det alternativ som visar på 
största målkongruens med den valda justerade strategin. Justeringen i undersökningen pekar 
mest troligt på en förklaring ur ekonomiska aspekter. När summan av allt sammanställs vägs 
det tyngst på kostnaden, det är dock en subjektiv värdering som står bakom hur det 
ekonomiska datamaterialet byggs upp. Detta kan förklara företags unikhet och 
konkurrensstyrka.  
 
Varje steg i beslutsprocessen är unik och bör därför betraktas ur ett flexibelt perspektiv och 
beslutsprocessen ges en högre förklaring om man ser till vilket situationsperspektiv 
beslutsfattaren ställs inför. 
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7 Diskussion 
 
I följande kapitel ifrågasätter jag det framkomna resultatet och påvisar möjliga orsaker till 
detta. Vidare tas intressanta ämnen upp som framkommit under undersökningen men inte 
tillhört arbetets syfte. Slutligen ger jag förslag till fortsatt forskning.   
 
Vid genomförandet av min studie rådde ett positivt konjunkturläge för mitt fallstudieförtag, 
vilket skulle kunna bidra till att göra beslutsfattarna inom företaget mer riskvilliga. Men det 
kan också vara så att, företag som har en lång bakgrund och som funnits på marknaden under 
många år, med tiden har utvecklat stora resurser i erfarenheter och därigenom med större 
säkerhet kan motivera sina beslut. Det hade av den anledningen varit intressant att se hur 
företag agerar i beslutssituationer vid sämre tider eller om beslutsprocessens påverkas på 
liknande sätt hos yngre företag. 
 
Undersökningen visar också på att den rationella beslutsteorin brister i realism, 
beslutsprocessen går mer sannolikt att förklara ur ett konkurrensavseende. Rationalitet skapar 
en generell grund för hur man skall agerar men dessvärre betonar denna hur alla bör bete sig. 
Ett effektivt marknadskonkurrerande kräver unika kvalifikationer och det är denna bild som 
mest troligt tränger igenom då beslutsfattare visar på ett irrationellt beteende. 
 
I fallstudieföretaget styrdes processerna av ett totalkvalitetstänkande, ett styrande där man blir 
sårbar genom en liten resursbas. Totalkvalitetstänkandet ställer också stora krav på att 
minimera antalet processtörningar och förbättra den process som finns. Detta genererar högre 
progressiv avkastning av varje krona som satsas. Detta är ett tänkande som mycket väl kan 
påverka strategiska utvecklingsbeslut och beslut som styrs av hur kostnadseffektivisering nås. 
I undersökningens empiriska avsnitt hade detta kunnat tydliggöras på ett annats sätt genom att 
visa hur beslutsfattare målar fram konsekvensanalyser som visar på att sträva efter ett 
kostnadstänkande, där resultatet styrs av att inte höja fasta kostnader.  
 
Ett annat synsätt som kan förklara hur man ser på mål som är relaterade både till att företaget 
ser till låga kostnader och kvalitet i processen är teorier om hur målkonflikter ser ut. En 
förklaring kan vara att företagets låga kostnader är målet och att medlet är kvalitet. Målet är 
enligt teorin den långsiktiga strategin och medlet är hur man når målet. Genom god 
processkvalitet når man låga kostnader som resulterar i att varje satsad krona ger ett högre 
värde än kronan före. Aktörers beslut kan av den anledningen sannolikt förklaras genom 
värderingar i företagets strategi och dessa värderingar söks som stöd vid osäkerhet, det 
alternativ som bäst motsvarar dessa utgör sedan också ett legitimt val.  
 
Det framkommer också att aktörer i företag utan stöd i strategiska värderingar i större grad 
använder hård information för skapa en mer objektiv bild eller samlar den informationen för 
samma mål. Däremot tenderar mjuk information mer att användas när aktören anser sig vara 
mer säker på beslutskonsekvenser. Detta motsägs av teorin, men kan förklara varför hård 
information används för att stödja offensivt strategiska beslut. Det kan också förklaras genom 
att informationens innebörd får olika mening beroende på hur, vem och när den skall 
användas. I mitt fall studerades processen på ledningsnivå där strategiska värderingar redan 
formulerats, det kan tänkas att informationen haft annan betydelse för företagets styrelse. 
 
Genom undersökningen väcks en intressant frågeställning vad avser rationella beslut. Enligt 
min undersökning visa den rationella beslutsteorin på en grovt förenklad bild av verkligheten 
och enligt mina funderingar också på ett felaktigt perspektiv. Teorin brister i realism för att 
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den grundar sig på ett hur fungerar perspektiv, där frågeställaren har valt att förklara världen 
genom sina värderingar. Sammantaget har detta även lett till att framställningen av den 
klassiska beslutsteorin fått en subjektiv törn där logiken vid resultatframställningen fått väga 
tungt. 
 
Beslutsteorier som bygger på ett perspektiv där situationen får en huvudroll, anser jag ger en 
större förklaring till processen. Beslutsprocessen är inte en ögonblicksbild som går att 
generalisera. Beslutsprocessen är en komplex dynamisk verklighet som grundar sig på ett 
situationsperspektiv där enskilda aktörers uppfattningar, erfarenheter och värderingar kommer 
att styra beslutet för bästa målöverensstämmelse. Till detta kan det avslutningsvis tilläggas en 
kommentar som framkom under den specifika undersökningen, denna lyder enligt följande: 
"Beslutsfattare kommer långt om han eller hon kan hantera informationen genom att fokusera 
på problemet och endast se till faktorer som rör detta område, genom detta kan man då också 
återge en bild som alla förstår." En pedagogik som enligt respondenten är lätt att uttala men 
svår att realisera. 
 
Vad som pekar för att LKAB idag lyckas med sina strategiska beslut och det goda resultatet 
beror givetvis mycket på makroekonomiska faktorer. Men även faktorer som påverkar hur en 
verksamhet leds och styrs har stor betydelse. En strategi för att hantera den tekniska 
utvecklingen och relationerna med leverantörer och producenter behövs. Lagar och 
förordningar ställer motsägelsefulla krav på producenter att söka alternativ som främjar 
miljön, dessa lösningar verkar idag kunna nås bättre genom en bra relation mellan 
leverantörer och producenter.  
 
Det är också allmänt uttalat att det är den gemensamma insatsen som ger resultat i dessa 
frågor. En individuell tanke för företagsstrategier fungerade mycket fördelaktigt på Henry 
Fords tid då alternativen var få. Men dagens företagsdiversifiering och ökade medvetenhet 
ställer större krav på den enskilde aktören för att lyckas på den globala marknaden. Hit når 
man inte ensam då företagets bakgård endast går att överskåda genom en jordglob på 
skrivbordet. 
 
Ytterligare ett intressant perspektiv som blev belyst under undersökningen är att LKAB 
genom olika divisioner i företaget kan ha en lågkostnadsstrategi och genom en annan division 
är man unik och differentierad. Detta motsätter sig vad Michael E Porter menar att företag 
måste välja mellan att vara kostnadseffektiv eller unikt differentierad, annars fastnar företagen 
i ett negativt läge som Porter benämner ”stuck in the middle”. Detta fenomen hade varit 
intressant att studera vidare och då kanske med fördjupningen på hur kombinationen av en 
lågkostnadsstrategi och en differentierad strategi i olika processer inom ett företag kan 
samverka. 
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Intervjuguide 
 
Respondenter: 
 
Leif Boström  20051209  ca 2 timmar 
Rune Stenvall 20051209  ca 2 timmar 
Per-Erik Lindvall 20051219  ca 2 timmar 
 
Bakgrundsinformation 
Respondenten bör svara frågorna med inriktning mot områden som rör företagets strategiska 
utvecklings beslut, önskvärt vore tankar kring exempelvis KK4 (Kiruna) och hur handlingar i 
beslutsprocesser motiverats fram till dags dato. Vid intervju med Per-Erik Lindvall utgjordes 
bakgrunden med större avseende på företagets allmänna strategiska beslutsprocesser.  
 
1. Guiden inleds med en kort presentation av intervjupersonen, befattning och bakgrund: 
 

• Vilken befattning har du? Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

• Vilken sorts bakgrund har du? (Börja med utbildning och sedan erfarenheter). 
 

• Hur har företagets utveckling sett ut fram till idag? 
 

• Hur uppfattar du det ekonomiska läget som råder idag? (Med avseende på konjunktur) 
 
2. Har ni någon formell struktur för hur beslut tas? (utveckla om det finns olika strukturer för 
olika beslut) 
 
3. Vilka personer är inblandade i beslut som rör företaget? (utveckla om beslutsgrupper 
används och om det finns olika beslutsgrupper för olika beslutsområden) 
 
4. Vilken information för ett strategiskt beslut anser du vara viktigast/viktig?  
 
4. Hur anser du att processen för beslut kan sägas vara rationell? 
 
5. Hur anser du att det fanns information att tillgå, mycket eller litet? (mot bakgrund av 
exempelvis beslut gällande KK4) 
 
6. Hur görs bedömningar av konsekvenser som olika alternativ medför?  
 
7. Om god informationsmängd finns att tillgå till ett beslut hur prioriteras denna? 
 
7. Har man i efterhand vägt konsekvenser mot ett taget beslut? 
 
8. Hur anser du att målen för beslut utmålas klart i beslutsunderlag?   
 
9. I vilken utsträckning görs analyser, vem formulerar dessa och hur tas grundläggande data ut 
mot vilken analys grund som skall användas? 
 
10. Om analyser inte görs vad avgör detta? 
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11. Hur har olika alternativ behandlats för beslut, tas lika stor hänsyn till alla alternativ på 
samma sätt? 
 
12.  Hur uppfattar du en beslutssituation där det ges många handlings alternativ mot 
situationer där alternativen är få?  
 
13. Hur kan du som beslutsfattare förbättra tillvägagångssättet vid beslutsfattande?  
 
14. Anser du att det finns någon fråga/frågor som jag borde ha ställt när det gäller tankar och 
diskussioner som uppkommit under intervjun? 
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