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Sammanfattning 
 

Vetenskaplig handledare: Jeaneth Johansson 
SAMMANFATTNING 
 
Med beslutsprocess avses hela raden av handlingar eller överväganden vilka 
leder fram till att ett beslut fattas eller verkställs. En förståelse för beslut kräver 
således en förståelse för beslutsprocessen, det vill säga processen att samla in 
och bearbeta information, välja mellan alternativ och verkställa beslut. Denna 
uppsats behandlar informationsanvändning vid beslutsfattande. Syftet var att 
skapa en djupare förståelse för hur beslutsfattare inom ett företag går tillväga 
för att fatta beslut. Detta genom att identifiera viktiga typer av information som 
beslutsfattarna använder sig av vid beslutsfattande samt användningen och 
betydelsen av olika informationskällor. Metoden som användes var kvalitativ i 
form av en fallstudie. Datainsamling skedde genom personliga intervjuer med 
VD:n och olika enhetschefer på ett företag. Det övergripande resultatet visar att 
enhetscheferna uppskattningsvis använde sig av en lika fördelning mellan hård 
och mjuk information. Användningen av informationskällor var varierande och 
inför samtliga beslut användes en mix av externa/interna informella källor och 
externa/interna formella informationskällor. Enhetscheferna använder gärna 
personliga informationskällor såsom exempelvis affärskontakter, kunder, 
leverantörer och kollegor. Därav torde dessa källor ha stor betydelse för 
beslutsfattarna. Analyser och testresultat var också en informationskälla som 
samtliga respondenter ansåg vara av stor vikt.  
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Abstract 
 
ABSTRACT 
 
The decision making process refers to the full line of events and considerations 
that lead to the making or execution of a decision. Understanding decisions thus 
requires understanding of the decision making process (meaning the process to 
collect and manage information, choose between alternatives and to execute 
decisions). This thesis is about the use of information in the decision making 
process and the purpose is to create a deeper understanding of how decision 
makers within a company come to a final decision.  
 
We will be trying to identify important types of information that decision 
maker’s use when making decisions and the use and importance of different 
sources of information to the final outcome.  
 
The method used was qualitative in the form of a case study. Collection of data 
was carried out through interviews with the CEO and a number of division 
executives at a company. The overall result shows that the division executives 
approximately used the same proportion of hard and soft information although 
the use of informational sources was varied and in preparation of all decisions, a 
mix of external/internal informal sources and external/internal formal 
informational sources were used. Division executives like to use personal 
informational sources, such as business associates, customers, suppliers and 
colleagues. These sources ought to be of great importance to the decision 
makers. Analysis and test results were also an informational source that all 
respondents consider of great importance.  
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1 INLEDNING 
 
I uppsatsens första kapitel kommer vi att introducera läsaren i ämnesområdet 
för att sedan presentera det problemområde vi har behandlat som i sin tur 
kommer att mynna ut i uppsatsens syfte. Till sist presenteras de 
avgränsningar vi har gjort, definitioner vi använt oss av och fortsatt 
disposition av uppsatsen.  
 
 
1.1 Bakgrund och problemdiskussion   
 
”Ett beslut är normalt en bekräftelse på en process som pågått under lång tid 
och som lett fram till att man bestämt färdriktningen.” (Lagerkvist, 1996 s. 58) 
 
Sedan i mitten på 1950-talet har beslutsteori varit ett aktuellt forskningsområde 
inte bara för ekonomer, utan även för statistiker, psykologer och ingenjörer. 
Resultatet av detta är att beslutsteori har blivit ett användbart verktyg för 
många yrkesverksamma. (Almeida & Bohoris, 1995)  
 
I organisationer fattas ständigt beslut, och de är tätt sammanflätade med 
handling. Beslut definieras ofta som ett val mellan olika handlingsalternativ och 
det slutliga utfallet av en beslutsprocess. Beslut handlar också om att ta 
ställning till information. Detta omfattar att samla in information och att 
därefter systematisera, analysera och tolka den, samt kommunicera den till 
andra innan ett val mellan alternativ görs. Med beslutsprocess avses hela raden 
av handlingar eller överväganden vilka leder fram till att ett beslut fattas eller 
verkställs. En förståelse för beslut kräver således en förståelse för 
beslutsprocessen, det vill säga processen att samla in och bearbeta information, 
välja mellan alternativ och verkställa beslut. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
Den rationella människans beslutsprocess har en viktig roll i 
samhällsforskningen, fast har under åren varit mycket kritiserad (Bakka m.fl., 
2001). Modellen kan enligt Bakka m.fl. (2001) användas som en slags modell 
eller som en idealtyp. Modellen kan ge en bättre teoretisk förståelse av olika 
förvanskningar, bristfälligheter och förvrängningar.  
 
Simon (1971) säger att det är lätt att kritisera den rationella beslutsprocessen för 
att den har bristande realism. Problemet är att det är svårt att använda 
modellen för att få en förståelse för av vad som försiggår i organisationer när 
beslut fattas (Bakka m.fl., 2001). Andra brister som framhävs med rationella 
beslutsprocessen enligt Brunsson & Jönsson (1979) är att information är dyrt 
och det kräver mycket tid och ansträngning. Beslutsfattarens kapacitet kommer 
att begränsas med avseende på tid, antal ärenden de kan hantera och mängden 
information den kan absorbera. Viss osäkerhet kan reduceras med information 
enligt beslutsprocessen med dock inte all osäkerhet och denna osäkerhet kan 
vara betydelsefull. Även Brunsson & Jönsson (1978) vill likt Simon (1971) 
framhäva att beslutsprocessen kan vara viktig som ett ideal eller en ledstjärna. 
Faktum är att alla beslutsprocesser inte kan passas in i en och samma mall och 
med delaktiviteter som utförs i en viss följd. Beslutsprocessen måste anpassas 
för varje enskilt beslut. (Ekman, 1970)  
 
Beslutsfattande är en av de mest centrala processerna i en organisation och ett 
grundläggande mål i styrning på alla nivåer (Heracleous, 1994). Varje dag fattas 
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en oändlig mängd beslut i en organisation. Det finns många olika typer av 
ekonomiska beslutsproblem. (Rollof, 1999) Några exempel är olika typer av 
investeringar, val av marknadsföringskanal, sortiment eller prissättning. Det 
kan även vara val av produktionsprocess, produktionsvolymer eller 
inköpsvolymer av olika produkter. (Gavatin & Bergstrand, 1979) Andersson 
(1994) liknar beslut vid en älv som forsar framåt men som efter ett tag bildar ett 
antal olika rännilar som forsar åt olika håll.  
 
Vissa av de beslut som tas i en organisation kräver ingen större eftertanke 
medan andra beslut är desto viktigare. De viktiga besluten är de vars 
konsekvenser kan vara av stor betydelse. För att dessa beslut ska få bästa 
tänkbara resultat krävs stor tid och möda. (Rollof, 1999) Gemensamt för alla 
beslut är att de ska verka i framtiden. För att beslutsfattaren ska kunna fatta det 
absolut bästa beslutet behövs viss information om framtiden. Denna 
information är dock emellertid tämligen osäker. (Gavatin & Bergstrand, 1979) 
Därför kommer varje beslut att vara förknippat med en viss osäkerhet och risk 
då framtiden inte kan förutses (Rollof, 1999). 
 
Teorierna är i stor utsträckning liktydiga i att ett väl genomarbetat underlag är 
en god grund för bra beslut. Beslutsunderlaget kan bestå av hårda fakta, mjuka 
variabler, åsikter, tidigare erfarenheter, omedveten information, råd från 
specialister med mera. För det mesta består underlaget av olika typer och från 
flera källor. Tillgång till information är i dagens kommunikationssamhälle inte 
något större problem. Problematiken är snarare valet av att använda rätt 
information, samt hur denna ska hanteras och bli kunskap. Informationens 
kvalitet är viktigare än mängden, eftersom ökad information inte är synonymt 
med ökad kunskap eller säkerhet. Det kan till och med vara så att en för stor 
mängd information kan skapa problem som informationsstress, förvirring och 
en förlorad överblick. (Rollof, 1999) 
 
Ett led i beslutsprocessen är att beslutsfattaren samlar in en mängd information 
och de olika alternativens konsekvenser utvärderas, detta för att kunna ta ett så 
rationellt beslut som möjligt. All den information som beslutsfattaren samlar in 
har vidare ett värde ifall den hjälper beslutsfattaren att fatta ett bättre beslut än 
vad som annars skulle kunna ha gjorts utan informationen. Om detta värde 
överstiger kostnaderna för att få fram informationen är det lönsamt att göra 
detta. Vidare kan informationen vara av olika typer beroende på vilket beslut 
som kan behöva tas. (Gavatin & Bergstrand, 1979)  
 
En organisations behov av information är stort, framförallt vid strategisk 
planering och beslutsfattande men även för att uppnå konkurrensfördelar 
(Karim & Shahriza, 2004). Felaktiga strategiska och operationella beslut kan 
allvarligt försämra organisationens konkurrenssituation (Heracleous, 1994). För 
att effektivt kunna nyttja informationen är det av stor vikt att det finns en 
förståelse om varför och i vilket syfte information behövs, hur information 
anskaffas och vilken typ av information som används (Karim & Shahriza, 2004). 
Det är således därför viktigt för en ledare inom en organisation att förstå 
beslutsprocessen (Heracleous, 1994).  
 
Utifrån det resonemang vi har fört i problemdiskussion är vi intresserade av att 
undersöka hur en organisation går tillväga vid strategiskt beslutsfattande. Vilka 
olika viktiga typer av information och informationskällor använder sig 
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organisationer av? Skiljer sig typen av information och användandet av 
informationskällor beroende av enhet och enhetsansvarig i organisationer?  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att identifiera viktiga typer av information som 
beslutsfattare använder sig av vid sitt beslutsfattande samt användningen och 
betydelsen av olika informationskällor. 
 
 
1.3 Uppsatsens fortsatta disposition  
 
Kapitel 2 beskriver vårt metodologiska tillvägagångssätt och de metodproblem 
vi har stött på.  
 
Kapitel 3 består av den teoretiska referensramen där vi inledningsvis redovisar 
för olika teorier om beslut och lite kort om beslutsprocesser. Därefter behandlas 
teorier allmänt om information, informationsanvändning och olika 
informationskällor, avslutningsvis beskriver vi lite kort om kommunikation ur 
ett generellt perspektiv.  
 
Kapitel 4, här presenterar vi vårt fallstudieföretag och sedan följer en 
redogörelse för de personliga intervjuer vi har genomfört med VD och 
enhetschefer företaget.  
 
Kapitel 5 består av en analys av våra personliga intervjuer. Vi försöker 
identifiera vilka informationskällor företaget använder sig av och kopplar detta 
till vad teorin säger i kapitel tre.  
 
Kapitel 6, det avslutande kapitlet där vi presenterar slutsatserna av vår 
undersökning och ger förslag till vidare forskning.  
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2 METOD  
 
I detta kapitel beskriver vi vilka synsätt och vilket metodologiskt 
tillvägagångssätt vi använt oss av. I slutet av kapitlet diskuterar vi 
metodproblem, validitet och reliabilitet.  
 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Det problem som undersöks i och med uppsatsskrivande ska vara relevant. Det 
vill säga ämnet eller problemet som har studerats ska vara intressant även för 
andra än författarna. (Holme & Solvang, 1997) Vår studie kan anses vara 
relevant för beslutsfattare på olika nivåer i en organisation. För att kunna nyttja 
informationen så effektivt som möjligt är det viktigt att beslutsfattaren har 
förståelse om varför och i vilket syfte information behövs.  
 
Vi har valt en kvalitativ inriktning på vårt arbete eftersom vi inte avsåg att dra 
några generella slutsatser. Istället eftersträvade vi en ökad förståelse för ett 
begränsat område. Vårt problemområde är komplext och kännetecknas av 
åsikter, värderingar och uppfattningar hos dem enskilda individerna i företaget. 
Den information vi använt oss av var ej kvantifierbar utan bestod bland annat av 
beskrivningar och föreställningar kring en specifik situation. Vid en 
undersökning finns det två metodiska synsätt att tillgå beroende på den 
information som ska undersökas, nämligen kvalitativt och kvantitativt synsätt. 
Val av metod är beroende på vad som är mest lämpligt i just det 
problemområdet forskaren utför sin undersökning inom. Ett kvalitativt synsätt 
kännetecknas av närhet till forskningsobjektet och riklig information från få 
undersökningsenheter. Syftet med ett kvalitativt synsätt är inte att pröva den 
generella giltigheten i informationen utan istället skapa en ökad förståelse. 
(Holme & Solvang, 1997)  
 
Vidare använder vi oss av ett aktörssynsätt i vår uppsats, vilket innebär att 
fokusen läggs på enskilda aktörer och helheten utvinns ur de olika delarna 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Vi ville se verkligheten och problematiken ifrån 
individuella utgångspunkter. Arbnor & Bjerke (1994) menar att aktörssynsättet i 
första hand inte vill förklara, utan snarare skapa en övergripande bild av 
rådande förhållanden. Aktörerna kommer att tolka och handla i den verklighet 
som de själva är med och skapar (Holme & Solvang, 1997). Det vill säga de 
empiriska fakta som vi har samlat in i vår fallstudie baserar sig på aktörens 
personliga uppfattning och tolkning gällande beslutsfattande.  
 
Vid forskningsarbeten finns det två skilda angreppssätt, det deduktiva och det 
induktiva. Vårt tillvägagångssätt är deduktivt då vi utgått från teorier rörande 
vårt forskningsproblem och därefter studerat hur enhetscheferna i vårt 
fallstudieföretag går tillväga vid beslutsfattande. Det deduktiva angreppssättet 
innebär att teorier och modeller testas på verkligheten. Med hjälp av 
observationer prövas befintliga teorier för att kunna bekräftas, förkastas eller 
förändras. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001)  
 
 
2.2 Undersökningsansats 
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Fallstudier ger möjlighet att illustrera de teorier som behandlar ämnesområdet 
och visa hur de tillämpas i verkligheten. En fallstudie var mest lämplig för vår 
avsikt med uppsatsen eftersom det ger läsaren en uppfattning om hur 
verkligheten ter sig. En fallstudie ger möjlighet att studera ämnesområdet mer 
grundligt och ur ett djupare perspektiv (Holme & Solvang, 1997). Vi har gjort 
vår fallstudie på ett stort företag, med ett stort företag menar vi ett företag som 
har fler än 250 anställda. Företaget ska ha en årlig omsättning som överstiger 
40 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 27 miljoner euro. 
(Europakommissionens rekommendation, 96/280/EG) Vi intervjuade tre 
enhetschefer samt VD:n i företaget på företaget. En nackdel vi ser med en 
fallstudieundersökning är att den endast undersöker ett eller ett fåtal objekt, 
vilket innebär att det är svårt att dra några generella slutsatser. Detta upplever 
vi dock inte som ett problem då vårt syfte med undersökningen inte är att göra 
allmänna generaliseringar. Med hjälp av fallstudien kan vi skapa en djupare 
förståelse för problemområdet.  
 
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
 
En bra fallstudie erhålls genom användandet av ett flertal källor som 
kompletterar varandra. Datan som införskaffas för undersökningen kan delas in 
i primär- respektive sekundärdata (Eriksson & Wiederscheim-Paul, 2001). 
Primärdata är data som är insamlat av forskaren själv. Data som andra personer 
samlat in vid tidigare studier kallas sekundärdata (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Vi använder oss av dokumentation och intervjuer i vår uppsats. Dokumenten är 
sekundärdata i form av artiklar och litteratur vilka vi använde oss av för att sätta 
oss in i ämnesområdet. För att få tag på dessa använde bibliotekets sökfunktion 
Lucia. Vidare sökte vi efter lämpliga artiklar i olika databaser, till exempel 
EconLit, Emerald och Business Source Elite. De sökord vi använde oss av i olika 
kombinationer var ”decision”, ”decision making”, ”beslut”, ”beslutsfattande”, 
”rationalitet”, ”beslutsprocesser”, ”information”, ”information systems” och 
”organization”. I många böcker och artiklar fann vi med hjälp av källförteckning 
ytterligare material inom ämnesområdet. Enligt Yin (1994) är information 
erhållen från dokument vanligtvis relevant för olika slags fallstudier eftersom 
det stärker bevis från andra användbara källor. 
 
Vår fallstudie bygger i huvudsak på primärdata som består av information som 
vi fått genom intervjuerna. Vi använde oss av en och samma intervjuguide (se 
bilaga 1) som vi konstruerat utifrån relevanta teorier inom vårt 
forskningsområde vid alla intervjutillfällena. Vid intervjun med VD:n användes 
dock en reviderad version för att få inledande bakgrundsfakta om företaget (se 
bilaga 2). Intervjuguiden skickades ut i förväg för att respondenterna skulle 
kunna ge mer eftertänksamma svar samtidigt som respondenterna fick 
möjlighet att kontrollera alla uppgifter. Intervjuerna med varje enhetschef 
genomfördes i diskussionsform med intervjuguiden som stöd. Intervjuerna 
spelades in för att minska feltolkningar och korta intervjutiden. Alla intervjuer 
genomfördes i direktkontakt med respondenten förutom intervjun med 
respondent B som genomfördes via telefon. Efter intervjutillfället skickade vi 
sammanställningen av intervjuerna till respektive respondent så att de kunde 
klargöra eventuella missförstånd och vid behov kompletterades 
respondenternas svar. När vi ansåg oss så gott som klara med uppsatsen fick 
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fallstudieföretaget ta del av den som helhet och läsa igenom samt godkänna den 
innan slutseminariet.  
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2.4 Val av fallstudieobjekt 
 
2.4.1 Val av fallstudieföretag 
 
När vi valde vårt fallstudieföretag använde vi oss av ett icke-slumpmässigt urval. 
De kriterier vi hade var att det skulle vara ett medelstort eller stort företag. 
Företaget skulle vidare vara uppdelat på olika funktioner eller enheter vilka 
skulle ha klart definierade enhetschefer. För att försäkra oss om att vårt 
fallstudieföretag var ett lämpligt företag att genomföra vår undersökning 
avseende storlek och med tydligt definierade enheter på träffade vi 
inledningsvis VD:n för företaget innan vi beslutade oss för det aktuella 
företaget. Vårt fallstudieföretag och dess respondenter har vidare önskat att få 
vara anonyma, vilket vi självklart respekterar.  
 
 
2.4.2 Val av respondenter  
 
Vårt fallstudieföretag är indelat i sex olika enheter vilka var och en av dessa har 
en ansvarig enhetschef. Vi har intervjuat VD:n och de ansvariga för de olika 
enheterna; försäljning och marknad, forskning och utveckling samt IT-logistik. 
De mest optimala kan anses ha varit att intervjua samtliga sex enhetschefer, 
men på grund av den begränsade tidsram vi hade så var inte detta 
genomförbart. Dock anser vi att de intervjuer som vi utförde gav oss mer än 
tillräckligt med information för vårt undersökningsområde. Vidare hade de 
valda respondenterna har det övergripande ansvaret för de beslut som tas för 
respektive enhet. Enhetscheferna är även styrelseledamöter i fallföretagets 
styrelse vilket innebär att de har god inblick och kännedom om de beslut som 
fattas centralt. Genom att intervjua de olika enhetscheferna anser vi att vi fått 
en djupare förståelse för vårt problemområde samt en bättre 
helhetsuppfattning. Detta på grund av att vi med det kvalitativa 
tillvägagångssättet gått in djupare på vårt fallstudieobjekt, än vad vi skulle ha 
gjort om vi hade haft flera företag med i vår undersökning.  
 
 
2.4.3 Intervjuerna  
 
Samtliga enhetschefer samt VD:n gav ett mycket professionellt och bra intryck. 
Trots att två av respondenterna var relativt nytillsatta, och då i synnerhet vår 
respondent C, IT- & logistikchefen. Detta skulle kunna anses vara ett problem 
eftersom dessa respondenter hittills fattat få eller ännu inga fullständiga beslut. 
Vi bedömde dock respondenterna som mycket trovärdiga och kompetenta.  Vi 
ansåg att respondenterna trots den ovanstående problematiken vi nämner är 
lämpliga för vår undersökning eftersom de hade en gedigen erfarenhet av 
beslutsfattande sedan tidigare. Vi anser att beslutsfattande till stor del bygger på 
personliga och situationsberoende faktorer och i mindre utsträckning av dess 
arbetserfarenhet i just det specifika företaget.  
 
 
2.5 Trovärdighet 
 
Giltigheten vid kvalitativa intervjuer är ett mindre problem än vid kvantitativa 
intervjuer. Vid kvalitativa intervjuer är undersökaren närmare respondenten 
vilket gör att missförstånd lättare kan upptäckas. Respondentens svar kommer 
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alltid till viss del utgöras av uppfattningar och det är inte säkert att dessa 
faktiskt stämmer överens med deras faktiska handlande. Det finns även en viss 
risk att respondenten saknar tillräcklig kunskap för att besvara frågorna på 
korrekt sätt. Möjligheten finns också att respondenten försöker påverka 
resultatet i en viss riktning av undersökningen eller kanske ger svar som de tror 
att intervjuaren är ute efter. (Holme & Solvang, 1997) För att skapa en så god 
trovärdighet som möjligt försökte vi vara så objektiva som vi kunde vid 
intervjutillfällena för att inte påverka respondenterna. För att minska en 
eventuell intervjueffekt använde vi oss av enkla och lättförståeliga frågor för att 
inte riskera en felaktig tolkning. För att ytterligare undvika missförstånd och 
tolkningsfelaktigheter var alltid båda författarna med vid intervjuerna och 
antecknade. Bandspelare användes för att kunna återge materialet på bästa sätt, 
förutom vid intervjun med VD:n då denne önskade att vi inte använde oss av 
den. Vidare använde vi oss av en och samma intervjuguide (se bilaga 1) vid alla 
intervjutillfällena, förutom vid den inledande intervjun med VD:n då en 
reviderad version användes (se bilaga 2). Respondenterna fick ta del av 
intervjuguiden i förväg. Fördelen med det är att respondenten kan ge mer 
genomtänkta svar. Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas kontor, 
det är deras ”hemmamiljö” och vi ansåg att dem därmed skulle känna sig 
tryggare och mer avslappnade vid intervjutillfället. Eftersom vi ville få 
genomtänkta svar och ville nå på djupet lämnade vi även utrymme för 
diskussion. Även metodvalet att använda oss av personliga intervjuer 
underlättar trovärdigheten då vi kunde förklara eventuella oklarheter för 
respondenten. Intervjuerna sammanställdes direkt efteråt medan de fortfarande 
var färska i minnet. Slutligen fick respondenterna ta del av sammanställningen 
för att kontrollera att vi hade förstått dem rätt.  
 
 
2.6 Sammanfattning av uppsatsens metodval  
 
Nedan följer en figur för att avslutningsvis förtydliga de metodval vi använts oss 
av. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Brisenborn

Kvalitativ 

AktörssynsättSystemsynsätt

Kvantitativ

Analytiskt synsätt 

DeduktionHypotetisk deduktionInduktion

Survey SkrivbordsundersökningFallstudieExperiment 

Telefonintervju 

Primärdata Sekundärdata 

Enkäter Intervjuer Observationer 

E-postintervju Personlig intervju

Litteraturstudie

Gruppintervju

Val av ämne



Metod 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Sammanfattande figur av metodvalet för uppsatsen.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM  
 
I detta kapitel presenterar vi den teoretiska referensram som ligger till grund 
för uppsatsen. Kapitlet behandlar teorier såsom beslutsteori, information samt 
dess användning och kommunikation.  
 
I problemdiskussionen framhölls det att beslut och beslutsfattande är en av de 
mest centrala processerna i en organisation och ett grundläggande mål i 
styrning på alla nivåer (Heracleous, 1994). I de tre följande avsnitten 
presenterar vi relevanta och grundläggande teorier för att skapa en förståelse för 
detta komplexa fenomen.  
 
 
3.1 Beslut 
 
Beslut kan inte göras ogjorda och konsekvenserna av ett beslut kan inte 
förutses. (Rollof, 1999) 
 
Beslut kan vara av olika karaktär; lätta, svåra, viktiga, rutinmässiga, långsiktiga 
och kortsiktiga. Gemensamt för alla är att det är ett medvetet val mellan två 
eller flera handlingsalternativ och de är svaret på ett problem som har dykt upp. 
(Brunsson & Jönsson, 1978) Beslutsfattande är inte en funktion i sig utan mer 
en kritisk funktion i all styrning i en organisation, och dessutom en av de 
väsentligaste uppgifter en ledare har (Cosgrave, 1996). 
 
Varje beslut gällande specifika handlingar är ett urval av ett mål och ett 
beteende som ska leda till målet (Simon, 1971). Vilken även är vår definition av 
beslut. Detta mål kan vidare vara en del av ett bredare beslut som har tagits för 
att förverkliga det slutgiltiga målet, vilket ofta är en del av organisationens 
övergripande strategi. Beslutet kan ses som det instrument eller verktyg 
beslutsfattaren använder för att förverkliga strategin och nå målet. (Simon, 
1971) Ofta är det slutgiltiga beslutet ett resultat av flera på varandra följande 
beslut, det vill säga olika delbeslut. I svårare problem eller ärenden som 
exempelvis investeringar kan det finns många alternativ att välja bland. Det 
definitiva beslutet har då fattats genom att beslutsfattaren har tagit flera 
delbeslut för att successivt begränsa de olika handlingsalternativen. (Ekman, 
1970) Ett exempel på ovanstående kan vara att en organisations slutgiltiga mål 
är att sälja sina produkter på en internationell marknad. För att uppnå detta 
mål kommer en organisation ta en mängd olika delbeslut på vägen såsom 
exempelvis att a) genomföra internationell produkttestning, b) att 
marknadsföra produkten internationellt och c) produkten måste anpassas till 
internationella normer. För att nå vart och ett av dessa delmål måste nya delmål 
tas och därmed nya beslut fattas. Exempelvis för att anpassa produkten till 
internationella normer måste ytterligare a) informationsinsamlande om 
internationella krav ske, b) utreda ändringar av produkten för att anpassa 
kraven till produkten, och så vidare. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) På denna väg 
kommer det att varje dag fattas en oändlig mängd beslut i en organisation 
(Rollof, 1999). 
 
Beslut kan delas in under två huvudtyper, målbeslut och handlingsbeslut. 
Målbeslut innebär att det som ska beslutas kvantifieras och preciseras, vilket 
konkret innebär att riktlinjer eller kriterier sätts upp för beslutet som ska tas. 
Ett exempel på beslut i en organisation är personalrekrytering, där kriterier eller 
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egenskaper för den som ska anställas formuleras. Dessa beslutskriterier 
används sedan i sökandet efter alternativ eller som vid personalrekrytering, 
kandidater till rekryteringen. Handlingsbeslut är istället själva produkten av 
beslutsprocessen. Om vi syftar tillbaka på exemplet ovan så är det de olika 
kandidaterna vid handlingsalternativen. Handlingsalternativen är även en 
matchning mellan de önskade kriterierna (figur 2 illustrerar detta). Iaktta att i 
denna modell kan antagandet göras att alla målbeslut är färdiga innan 
handlingsbesluten tas, vilket är i verkligheten högst ovanligt (Ekman, 1970). 
 
 

Personalpolitiska 
beslut. Fastsällande av 

arbetsuppgift.   

 
Figur 2. Beskrivning av beslutsprocess. (Ekman, 1970, s.18)  
 
Besluten kan skilja sig i omfattning, det vill säga beslutet kan gälla en hel 
organisation eller enbart en avdelning. De långsiktliga besluten omfattar i större 
utsträckning en hel organisation. (Ekman, 1970) Vi kommer som tidigare nämnt 
titta på strategiska beslut.  Strategiska beslut handlar om långsiktig planering 
om vad verksamheten syftar till. Underlaget för den strategiska planeringen är i 
stor utsträckning kvalitativ. Det handlar om att inom företaget diskutera vart 
man strävar att nå i framtiden. (Ax m.fl., 2001) Visserligen kommer de 
långsiktiga besluten efter hand att ombildas till mellansiktiga planer och 
kortsiktiga planer, vilket kan gälla för enskilda avdelningar eller grupper i en 
organisation. (Ekman, 1970) 
 
Katonas (1946) utformade begreppen genuina och rutinmässiga beslut (Ekman, 
1970). Rutinmässiga beslut är att ansedda principer används i välkända 
situationer. Genuina beslut är istället de beslut som en organisation möter för 
första gången. Ifall ett beslut är genuint eller rutinmässigt kommer dock vara 
beroende av beslutsfattarens tidigare erfarenhet. Ett exempel på ett 
rutinmässigt beslut är bilkörning. En van bilförare kommer trots att 
omgivningen är ny för bilföraren känna igen principerna och bilföraren kommer 
att vara van att lösa problemsituationen. Däremot om omgivningen förändras 
på ett sätt som inte är invant, exempelvis en bil på fel sida av vägen, blir hans 
handlande genuint. (Ibid.)  
 
Varje beslut är i viss mening en kompromiss. Det beslut beslutsfattaren 
slutligen stannar vid uppfyller aldrig ett fullständigt förverkligande av målet, 
utan är den bästa möjliga lösningen under de rådande förhållandena. Det är just 

Beslutskriterier: 
Personalpolitiska 

beslut. Typ av arb.uppg 

Val av beslutsfaktorer, 
dvs val av önskade 

egenskaper. 

Beslutskriterier: 
Individens önskade 

egenskaper 

Val mellan olika 
kandidater till posten.  

Gräns för 
rekryterings- 
systemet  

Målbeslut 

Handlingsbeslut 

Gräns för rekryterings- 
system   
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de rådande förhållanden, det vill säga omgivningen som kommer att begränsa 
tillgängligheten på alternativ och ett fullständigt målförverkligande. (Simon, 
1971) 
 
 
3.2 Rationella beslutsprocessen 
 
Beslut i en organisation rör sig ofta om mycket betydande ekonomiska värden 
därför bör osäkerheten kring beslutet reduceras så mycket som möjligt (Bakka 
m.fl., 2001). Beslut kanske också måste bli tagna väldigt snabbt och ofta med 
begränsad information (Cosgrave, 1996). Även effektiviteten i beslut kommer 
att påverka beslutet. Att vara effektiv innebär att välja den kortaste vägen till 
den lägsta kostnaden för att uppnå målet (Simon, 1971). 
 
För att förstå beslut måste en ledare ha förståelse för hela beslutsprocessen 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998). Beslutsprocessen kan liknas vid en 
produktionsprocess. Lika givet som en produkts framställande är beroende av 
vissa tillvägagångssätt, i en mer eller mindre bestämd ordning, är 
beslutsfattandet beroende av att vissa delaktiviteter utförs. (Ekman, 1970) I en 
organisations beslutsprocess deltar en större eller mindre grupp individer och 
inte minst olika organisatoriska enheter. Dessa olika individer och enheter 
kommer att utgöra substansen eller förutsättningarna för de beslut som tas 
inom organisationen. Utifrån detta finns en naturlig komplexitet i 
beslutsprocessen. (Ekman, 1970) 
 
Teorierna om beslutsprocesser har enligt March (1995) ursprung i normativa 
teorier om rationellt beteende. Det vill säga hur beslut bör fattas för att nå ett 
bra resultat (Gavatin & Bergstrand, 1979). De normativa teorierna har sedan 
utvecklats i samspel med empiriska intressen (Bakka m.fl., 2001). Det finns en 
uppsjö olika varianter på beslutsprocesser som till stor del påminner om 
varandra. Gemensamt för de alla är att ett problem definieras, mål fastställs och 
en objektiv jämförelse utförs mellan de olika handlingsalternativen. (Ekman, 
1970) Sökandet efter tänkbara handlingsalternativ är en viktig men även 
besvärlig del av beslutsprocessen (Gavatin & Bergstrand, 1979). Nedan (se figur 
3) presenteras en reviderad modell över hur den rationella beslutsprocessens 
olika steg eller delaktiviteter kan se ut.  
 

Målstruktur

Problemerkännande

Problemdefinition

Alternativsökning

Konsekvensvärdering

Val

Genomförande, feedback  
 
Figur 3. Faser i beslutsmodellen. Beslutet betraktas som problemlösning. (Efter Bakka m.fl., 2001, s.181)  
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Som vi tidigare har nämnt är varje beslut gällande specifika handlingar ett urval 
av ett mål och ett beteende som ska leda till målet. Beslutsfattaren har ett 
problem och definierar detta. För att lösa problemet kommer beslutsfattaren att 
samla in information för att klargöra de olika handlingsalternativen. De olika 
alternativens konsekvenser vägs emot varandra och det alternativ som är det 
bästa eller innebär minst konsekvenser kommer beslutsfattaren slutligen att 
välja. Beslutsfattaren genomför sitt beslut och därefter utvärderas resultatet av 
beslutet. (Bakka m.fl., 2001) Beslutsrationalitet innebär även att beslutsfattaren 
har en fullständig vetskap, fast samtidigt ouppnår kunskap om de exakta 
konsekvenserna av varje handlingsalternativ (Simon, 1971). En viktig 
förutsättning för rationalitet i beslutet är att mål fastställs innan de olika 
handlingsalternativen väljs. En annan viktig förutsättning är att tillgången på 
information gör det möjligt att se beslutet ur ett långsiktigt perspektiv för att 
skapa underlag för de kortsiktigare målen. (Ekman, 1970) Beslutsprocessen 
förutsätter att det slutgiltiga målet är fastställt innan sökandet påbörjas efter 
olika handlingsalternativ. Det förekommer även att uppkomna 
handlingsalternativ aktualiserar ett visst handlande snarare än fastställda mål. 
Detta är ett riskabelt handlande och en organisations framgångar kommer att 
bero på slumpen snarare än ett konsekvent och medvetet handlande. (Ekman, 
1970) Teorierna om beslutsprocessen förutsätter även att några beslutsfattare 
kommer att vara bättre än andra på att bedöma komplicerade situationer och 
förmåga att kunna skydda sig mot risker (Bakka m.fl., 2001). En beslutsfattare 
kan omöjligt känna till konsekvenserna av alla tänkbara handlingsalternativ 
(Andersson, 1994).  
  
 
3.3 En organisation som beslutssystem  
 
En organisation är ofta uppbyggt i flera olika hierarkier eller av olika 
avdelningar. Dessa avdelningar kan vara direkt eller indirekt beroende av 
varandra. Det innebär att det ena beslutssystemet kommer att styras och 
påverkas av andra. En tumregel är att ju större delar av en organisation som 
berörs av beslutet desto längre upp i hierarkin fattas beslutet. Detta borde 
innebära att de strategiska besluten fattas relativt högt upp i organisationens 
hierarki. Det behöver nödvändigtvis inte innebära detta innebär att alla 
delprocesser i beslutet utförs på samma nivå i organisationen, utan 
delaktiviteter som informationsinsamling, analys och preliminära urval kan 
delegeras ner på lägre nivåer. (Ekman, 1970) Beslut som fattas i de högre 
skikten i en organisation kommer inte att ha någon effekt på den operativa 
personalen om dem inte kommuniceras nedåt (Simon, 1971).  
 
 
3.4 Information 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera relevanta teorier för 
informationsanvändning och olika typer av information samt 
informationskällor. Som vi nämnde i avsnitt 1.1 är det av stor vikt att det finns 
en förståelse om varför och i vilket syfte information behövs, hur information 
anskaffas och vilken typ av information som används för att effektivt kunna 
nyttja informationen (Karim & Shahriza, 2004). 
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Användandet av information skiljer sig åt mellan organisationer. Varje 
organisation är unik i fråga om definiering av information, hur informationens 
betydelse upplevs och hur bearbetning av informationen sker. Gemensamt för 
de flesta organisationer är att de anser att utvecklandet av strategier för effektiv 
informationsanvändning leder till att organisationen kan prestera bättre och att 
informationen genererar värde i en beslutsprocess. (Karim & Shahriza, 2004)  
 
När information används för beslut är avsikten att reducera eller undanröja 
osäkerhet (Häckner, 1985). Osäkerhet kan definieras som skillnaden mellan 
bearbetad information och den information som behövs för att slutföra en 
uppgift. En distinktion görs ibland mellan osäkerhet som innefattar 
organisationens omgivning och den osäkerhet som rör den speciella uppgiften. 
Den senare är tämligen intern och refererar till individers osäkerhet om hur en 
uppgift ska lösas. Båda dessa aspekter hänger dock ofta ihop på grund av att 
osäkerhet om en uppgift ofta härrör från osäkerhet i omgivningen. (Kaye, 
1995b)  
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3.4.1 Informationsanvändning 
 
En organisations förmåga att klara av omvärldsförändringar är beroende av 
dess kapacitet att ta fram och bearbeta rätt sorts information (Kaye, 1995b). 
Relevant information är nödvändigt för att en organisation ska lyckas. En 
kombination av både extern och intern information är dessutom en 
förutsättning för effektivt beslutsfattande likväl som den ökar en organisations 
styrka. Dessa idéer är idag en del av vad som kallas ”management wisdom”, och 
de stora summor pengar som årligen investeras i informationssystem är ett 
bevis på detta. Självklart är detta inget nytt koncept, men i modern tid har 
information fått en ny status och ses som en viktig resurs i en organisation. 
Informationsanvändande har ökat i takt med den fortsatta utvecklingen av 
telekommunikation, datorer och den globala handeln som inneburit ökad 
konkurrens. Många organisationer står nu inför nya möjligheter, hot och 
förändringar utan motstycke. Pålitlig och korrekt information är nödvändig för 
att kunna hantera dessa förhållanden och fatta beslut som för organisationen i 
rätt riktning. (Kaye, 1995b) 
 
 
3.4.2 Hård och mjuk information 
 
Häckner (1985) delar in information i två kategorier, nämligen hård respektive 
mjuk information. Information som kan kvantifieras, bearbetas med analytiska 
metoder, som vanligen uttrycks i form av siffror eller koder och till största del 
består av hårda data benämns vanligtvis hård information. Informationen 
lämpar sig väl för systematisering. Typexempel är den information som skapas i 
ett en organisations ekonomisystem (redovisning, budgetering, kalkylering, 
ekonomiska analyser och rapporter). Men det kan också vara fråga om 
marknadssignaler rörande kunders inköp, konkurrenters marknadsandelar 
etcetera. Den hårda informationen är lämpad för användning i ”traditionella 
beslutsmodeller”. (Häckner, 1985) 
 
Information som består av visioner, idéer, föreställningar och värderingar är 
kvalitativ och kallas mjuk (Häckner, 1985). Skvaller, spekulationer och 
hörsägner är också exempel på mjuk information (Mintzberg, 1975). Den mjuka 
informationen avser komplex av helheter och innefattar mentala helhetsbilder 
av verkligheten. Informationen kan helt eller delvis ligga i det undermedvetna. 
Den är närbesläktad med aktörernas kognitiva strukturer, det vill säga 
tolkningsmönster och begreppsramar samt att den lämpar sig bäst för verbal 
eller bildmässig framställning. Den mjuka informationen har nära samband 
med fantasi, kreativitet och vilja och är personanknuten och subjektiv. 
(Häckner, 1985) 
 
 
3.4.3 Strategiskt handlande 
 
Häckner (1985) visar i sin avhandling Strategiutveckling i medelstora företag 
ett samband mellan typer av strategiskt handlande, information och processer. 
 
                            Strategiskt 
                            handlande 
Typ av informa-  
tion och processer 

 
Offensivt 

 

 
Defensivt 

 

Mjuk information 
Sociala processer 

x  
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Hård information 
Analytiska processer 

 x 
 
Figur 4. Samband mellan typer av strategiskt handlande, information och processer (Häckner, 
1985, s. 226) 
Notering: X = Används mer frekvent. 
Häckner (1985) menar att informationsanvändning är situationsbetingad. Vid 
offensivt strategiskt handlande samlas och används hård information i ganska 
begränsad omfattning för de reella besluten. Främst är avsikten att skapa 
kunskap om förhållanden i omgivningen. Den kvarstående mycket stora 
osäkerheten hanteras däremot väsentligen genom sociala processer och 
användning av mjuk information.  
 
Offensivt handlande kan till exempel vara produktutveckling, investeringar 
samt inriktning på nya marknader och verksamhetsområden. Vanligen saknas 
egna erfarenheter av den tilltänkta produkten eller de nya marknaderna. Antalet 
alternativ ifråga om tänkbara utvecklingsförlopp är i regel stort. Detsamma 
gäller komplexiteten i omgivningen. Det leder till stor osäkerhet som i mycket 
liten omfattning kan reduceras genom insamling och användning av hård 
information. I stället kan organisationsledningen förlita sig på sociala processer 
och därigenom påverka aktörernas mjuka information. (Häckner, 1985) 
 
Hård information och analytiska processer är användbara för reella beslut om 
defensivt handlande. Defensiva åtgärder kan avse tillbakadragande från en 
marknad, produktavveckling samt nedläggning av delverksamheter. En 
organisationsledning kan arbeta med utgångspunkt i rådande och kända 
förutsättningar. Historiska erfarenheter och trender kan i viss utsträckning 
användas som underlag för förväntad utveckling. (Häckner, 1985) 
 
När det fanns ett samspel mellan de olika typerna av information användes den 
hårda informationen för att bekräfta den mjuka. Detta förhållande gällde vid 
både offensiva och defensiva beslut. (Häckner, 1985) 
 
 
3.4.4 Informationsanvändning inom en och samma organisation   
 
Genom arbetsfördelning och specialisering ökas kapaciteten att inhämta 
information om en fråga. De som till exempel är anställda på en 
marknadsavdelning koncentrerar sig på information om marknadsförhållanden, 
medan anställda på en producerande avdelning ägnar sig åt information som är 
relevant för produktionsmässiga förhållanden. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) När 
olika avdelningar i organisationen har ansvar för olika delar av information som 
är relevant för ett beslut, kan någon form av snedvridning förekomma på grund 
av olik uppfattningsförmåga bland de olika avdelningarna. Försök att 
manipulera information kan också inträffa för att kunna påverka ett beslut i en 
viss riktning. (Cyert & March, 1992) 
 
I den mån olika enheter har information som är relevant för de andra 
enheternas arbete utvecklas system eller anordningar för kommunikation. Även 
om utvecklingen inom informationstekniken möjliggör behandling av en mycket 
större mängd information än tidigare, skapas samtidigt problem med hänsyn till 
användarnas begränsade möjligheter att tillgodogöra sig all information. 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998) Det uppstår följaktligen ett stigande behov av att 
begränsa informationsflödet genom att sortera informationen med hänsyn till 

 Brisenborn/Paavola  - 16 - 



Teoretisk referensram 
 
användbarhet för olika ändamål (Häckner, 1985). Därför måste 
beslutsprocesser organiseras så att det också görs system för att filtrera bort 
information som inte antas vara direkt relevant för de uppgifter som ska lösas. 
Detta kan dock innebära en risk som gör att viktig information inte fångas upp 
eller att filtreringen gör att viktig information faller bort. (Jacobsen & Thorsvik 
1998) 
 
Arbetsfördelning och specialisering innebär alltid att viss information kommer i 
blickpunkten, medan annan förbises eller betraktas som oviktig. Den 
information som samlas in kommer därför i stor utsträckning att vara ett 
resultat av hur organisationen är strukturerad. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 

3.4.5 Informationskällor 

Många studier visar att beslutsfattare generellt föredrar personliga och 
informella källor framför publicerade och formella. Orsakerna till detta är väl 
kända. En välbekant vän eller kollega kommer inte bara med information utan 
även med råd, uppmuntran och moraliskt stöd. Han eller hon kan ha utvärderat 
informationen, kommit med indikationer på vilket som är det bästa valet och 
även stödja beslutsfattarens beslut och handling. Många sådana personliga 
kontakter finns ofta i den egna organisationen, vilket för många är den primära 
källan av fakta, kunskap och expertis. Åtskilliga beslutsfattare tittar för sällan 
utanför organisationens gränser i deras sökande efter information. (Kaye, 
1995a) Kaye (1995a) har i följande figur (figur 5) sammanställt olika typer av 
informationskällor som beslutsfattare använder sig av. Kaye (1995a) har i sin 
sammanställning syftat till beslut på alla nivåer, såsom operativ, taktisk och 
strategisk. Vilket då innebär att den även är tillämpbar på strategisk nivå.  
 
  Informell       Formell       
Extern A       B     
      Publikationer och elektronisk informations-  
      service     
  Affärskontakter Affärs- och utvecklingsorgan 
  Personliga rådgivare Professionella och yrkesverksamma 
  Professionella partners Universitet & högskolor   
  Familjen och övrigt socialt umgänge Forskningsinstitut   
      Handelskammare 
      Radio & TV 
      Marknadsföringsorgan 
      Reklambyråer 
      Aktiemarknaden   
      Banker & Försäkringsbolag 
      Advokatbyråer 
      Stat & Myndighet   
       - PRV 
       - SCB 
      Lokala myndigheter 
      Leverantörer, kunder, konkurrenter & aktieägare 
      Offentliga handlingar   
      Internationella organ, ex.vis FN, OECD, EU 
Intern C       D       
  Kollegor inklusive          
  Överordnade    Rapporter     
  Underordnade    PM     
  Personal på andra avdelningar Arbetsinstruktioner    
  Styrelsen      Regler & riktlinjer    
       Budget & räkenskaper     
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       Order o rekvisitioner    
       Fakturor     
       Följesedlar     
       Analyser och testresultat   
       Kontroll och styrningssystem   
       Informationssystem    
       Expertsystem    

       
Administrativa 
system    

          Organisationens avdelningar och enheter  
 

Figur 5. Typer av informationskällor tillgängliga för beslutsfattare (Kaye, 1995a s. 1) 

Figuren ger en översikt över flertalet användbara informationskällor för en 
beslutsfattare. Denna indelning kan vara lämplig som ett ramverk för att få ett 
grepp om helheten av tillgängliga informationskällor. Figuren understryker 
också att informationskällor inte begränsas till dem som normalt anses falla 
under varje kategori, utan att informationen spänner över ett brett område. 
(Kaye, 1995a) 

 
Ruta A extern/informell  
Beslutsfattare fäster ofta stor vikt till nyheter, idéer eller rykten som fångas upp 
på konferenser, kurser och vid affärsförbindelser. Försäljnings- marknads- samt 
forskning- och utvecklingsrepresentanter är de som frekvent får denna 
information på grund av deras arbetsuppgifter, vilka innebär mycket kontakt 
med många organisationer och individer. Studier visar att många beslutsfattare 
förlitar sig på familjen och den sociala bekantskapskretsen och ser dem som de 
främsta rådgivarna och informationskällorna. (Kaye, 1995a) 
 
Ruta B extern/formell 
Huvudsyftet med denna ruta är att uppmärksamma den vidsträckta 
uppställningen av externa institutionella källor som finns tillgängliga (Kaye, 
1995a). 
 
Ruta C intern/informell 
Eftersom dessa källor tillhör de mest personliga bör det poängteras att det kan 
föra med sig vissa för- och nackdelar. Å ena sidan kan nära och långsiktiga 
kontakter öka trovärdigheten personerna emellan samtidigt som det inte går att 
förneka att en organisations politik och rivalitet mellan individerna kan leda till 
att information ibland undanhålls eller blir orepresenterad bland kollegor. 
(Kaye, 1995a) 
Ruta D intern/formell 
I denna ruta listas tre typer av formella interna källor: intern dokumentation, 
automatiserade system som till exempel kontroll och styrningssystem samt 
interna avdelningar och enheter. Datoriserade informationssystem innehåller 
mycket kvantitativ intern data som till exempel produktions- och 
försäljningssiffror, nyckeltal och aktiekurser. Ibland tas det fram siffror från 
konkurrenter eller branschindex för att kunna göra jämförelser. Ofta förbises 
kvalitativ mjuk information som till exempel åsikter och nyheter vilka kan ha 
stor inverkan på en organisation, på grund av att denna information är obekväm 
och svår att både erhålla och bearbeta. (Kaye, 1995a) 
 
En studie gjord 1994 visar att två tredjedelar av organisationerna i 
Storbritannien inte har någon formell informationspolicy. Avseende extern 
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information ansåg 41 procent av respondenterna att tidningar och journaler är 
de viktigaste informationskällorna, 21 procent ansåg ”word of mouth” och 12 
procent Internet. Gällande intern information var det bara fyra respondenter av 
515 som använde sig av ”corporate libraries”, 91 procent ansåg möten och ”word 
of mouth” som den viktigaste källan. Detta är dock inte samma sak som att 
utgifterna för information är oväsentliga. Ofta är utgifterna ansenliga eftersom 
många organisationer använder sig av externa konsulter vid situationer som 
kräver utförlig undersökning och information. Om den interna kapaciteten att 
identifiera och utvärdera information inte är tillräcklig för beslutsfattaren, kan 
det bli mycket svårt att fatta ett beslut utan konsulthjälp. (Dubois, 1995)  
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3.5 Kommunikation  
 
I detta avsnitt behandlas kommunikation då vi anser att det är en 
grundläggande faktor för effektivt beslutsfattande i en organisation.  
 
Kommunikation hör till en av de viktigaste faktorerna i en organisation. 
Kommunikation är en process som involverar och skapar mening för de 
anställda i en organisation. (Andrews & Baird, 1995) Wiio (1973) menar att 
kommunikation är något som görs tillsammans där ett ömsesidigt utbyte av 
information sker. Genom kommunikation kopplas en organisations olika delar 
ihop vilket gör det lättare för individerna som befinner sig i organisationen att 
hitta sin egen roll i den. (Andrews & Baird, 1995) 
 
Varje medarbetare i en organisation fattar ständigt en mängd beslut i sitt arbete. 
Vart och ett är ofta litet och påverkar kortsiktigt kanske bara honom själv eller 
hans närmaste arbetskamrater. Alla sådana beslut bildar tillsammans en otrolig 
kraft som för en organisationen framåt i förhoppningsvis rätt riktning. Om 
medarbetarna inte har kunskap och förståelse för det gemensamma målet, kan 
emellertid alla dessa små beslut försvåra eller till och med stjälpa en 
organisation. För att motverka detta är det betydelsefullt att alla anställda har 
en gemensam referensram, detta kan skapas genom god internkommunikation. 
(Larsson & Rosengren, 1995) 
 
Genom kontinuerlig intern kommunikation om exempelvis vart organisationen 
är på väg och varför, blir det lättare att enas om färdvägen och metoderna. 
Medarbetare som har tillgång till rätt information får ökade kunskaper och 
därmed större kompetens att ta bättre beslut. Intern kommunikation skapar 
även högre motivation och ”vi-anda”. Medarbetare som har överblick över 
helheten, som känner till målen och har tillräcklig information för att ta bra 
beslut blir också mer motiverade. En organisation bör således sträva efter att 
uppnå en öppen kommunikation på arbetsplatsen. (Erikson, 1992) Detta 
kommer följaktligen leda till en mer effektiv och framgångsrik organisation. 
Med en tydlig information och en effektiv kommunikation kommer en 
organisationen att nå konkurrensfördelar. (Bakka m.fl., 2001) 
 
Sambandet mellan information och beslut kan förklaras enligt följande;  
 
 

Kommunikation Beslut

Förmedling av 
information/beslutspremisser 

 
 
Figur. 6. Kommunikation och beslutsprocesser. (Jacobsen & Thorsvik, 1998 s. 293)  
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4 EMPIRI 
 
I följande kapitel sker en presentation av den empiri som samlats in via 
personliga intervjuer. Inledningsvis görs en kort redogörelse för vårt 
fallstudieföretag som vill vara anonymt. Till följd av är även våra 
respondenter anonyma. Slutligen följer sammanställningar av de personliga 
intervjuerna med våra respondenter från företaget.  
 
 
4.1 Om vårt fallstudieföretag 
 
Vårt fallstudieföretag ingår i en större koncern tillsammans med fem större 
dotterbolag och ett antal mindre utländska försäljningsföretag. Genom en 
mångårig satsning på produkt-, marknadsutveckling och strategiska 
företagsförvärv har företaget blivit ett av Europas ledande företag inom sin 
bransch. Företaget är även moderbolag till sju dotterbolag i Skandinavien, 
Finland och delar av Europa. De geografiska områden företaget verkar på är 
Norden, Östersjöområdet samt Central- och Östeuropa. Företaget är 
marknadsledande i Skandinavien och på resterande marknader strävar 
företaget efter en ökad marknadsandel. Efter den 11 september 2001 har 
marknaden utvecklats sämre men har börjat återhämtat sig. Företaget har 
vidare en decentraliserad och målstyrd styrning som kännetecknas av tydliga 
värderingar, starkt ledarskap, engagemang och koncernfokus.  
 
Figuren nedan (se figur 7) visar hur beslutsordningen i företaget ser ut. 
Styrelsen och ledningsgruppen är koncernens formella beslutsfattare och har 
det övergripande ansvaret. I styrelsen och ledningsgruppen tas beslut gällande 
företagets strategier, större investeringar, budget och ekonomisk uppföljning. 
Ledningsgruppen är koncernstyrelseförberedande och tar även beslut om till 
exempel nya produkter. Chefsgruppen är likaså moderbolagets styrelse och är 
både formella och informella beslutsfattare. De är formella beslutsfattare i den 
meningen att de kan ta beslut gällande det egna moderbolaget och informella 
beslutsfattare för koncernen, eftersom många av besluten gällande koncernen 
går igenom chefsgruppen och förbereds på denna nivå. En del av besluten lyfts 
även direkt av respektive enhetschef/styrelseledamot till chefsgruppen och går 
inte genom koncerngruppen då de kan ha egna frågor de driver.  
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Enhetscheferna 

VD 

Styrelse 

Chefsgrupp 

Ledningsgrupp 

Koncerngrupp 

 
 
Figur 7. Fallföretagets beslutshie

 

Består av företagets VD, en organisations ekonomichef 
som är sekreterare, fackliga representanter, två 
representanter från koncernstyrelsen och en extern 
representant   
Består av företagets VD, de sex enhetscheferna och fackliga 
representanter.   
Består av företagets VD och två av 
enhetscheferna, vilka också är vice vd: s.  

Består av VD:n, sex enhetschefer och en ordförande. 
Tillika moderbolagets styrelse, se även 
organisationsschemat i bilaga 3. 

 
Sex stycken enhetschefer, vilka var och en har ansvar för följande 
områden; Marknad, IT & Logistik, Teknik & utveckling, Produktion, 
Ekonomi och Miljö.  

rarki.  
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4.2 Personlig intervju med respondent Adam – VD i företaget 
 
Vår första respondent Adam är VD i företaget sedan snart ett år, han har 
dessutom hand om personalutvecklingsfunktionen. Adam har en 
magisterexamen i ekonomi i grunden. Efter examen fick Adam anställning vid 
vårt fallstudieföretag och har sedan dess arbetat inom företaget på olika 
befattningar, med undantag för en period på några år.  
 
Adam anser att företaget styrs i relativt stor omfattning av de beslut som tas på 
koncernnivå. Koncernledningen sätter upp koncerngemensamma riktlinjer och 
övergripande mål för koncernen. ”Dessa måste självklart vårt företag följa 
eftersom vi är ett dotterbolag. Det finns mera omfattande regler om 
användning av tjänstebilar, datorer och mobiltelefoner än hur beslutsfattande 
ska gå till.”  
 
”På koncernnivå finns inget strikt regelverk för hur beslutsfattande bör ske. 
Styrinstrumentet är de olika strategidokumenten vi har och är det som styr 
allt beslutsfattande. Det elementära vid beslutsfattande är att det sker i linje 
med företagets strategier och mål. Strategidokumentet bestämmer ramarna 
för vilka beslut som respektive enhetschef får ta.” Innanför dessa ramar får 
varje enhetschef rätt stora friheter och får handla och ta vilka beslut de anser 
lämpliga, förutsatt att det är i linje med företagets strategi. Däremot finns det 
formaliserade attestregler för enhetschefernas beslutsfattande, dessa 
attestregler är enbart styrda av ekonomiska beloppsgränser. Det finns även 
beslut av strategisk och långsiktlig karaktär, som inte går att värdera 
ekonomiskt. Därför kommer både ekonomiska attestregler och strategi avgöra 
hur beslutet får tas. Adam tror dock att detta kan komma att ändras i och med 
att företaget inom en treårsperiod ska implementera balanserat styrkort i 
företaget.  
 
”Vi vill ha engagerade och självständiga medarbetare som kan ta beslut. Deras 
idéer och initiativ måste tas till vara och alla anställda får ta sin del av 
ansvaret. Vi vill ha en stimulerande och utvecklande arbetsplats. Vår strategi 
bygger på att vi har självständiga och drivande människor som kan ta beslut. 
Av den orsaken har vi flyttat ut det operativa arbetet i organisationen. På 
grund av vår platta organisation är vi relativt snabba på att fatta beslut”. 
Mellan VD och försäljare är det endast två nivåer. ”Hur vi fattar beslut som en 
organisation kan härledas tillbaka till de värderingar vi har och att vi ska 
vara en förebild som företag, allt i enlighet med vår strategi.”  
 
Adam anser att de informationstyper som företaget använder sig av vid 
beslutsfattande är av stor spännvidd. ”Vi utesluter inte någon informationstyp 
utan använder oss av en bra mix.” Adam rekommenderar inte sina 
enhetschefer att använda någon speciell informationstyp, utan det är 
situationen som får avgöra. Även vem som samlar in informationen är 
situationsanpassat. ”Vi vill vara analytiska och vi bevakar all information vi 
kan få tillgång till. Dock är det viktigt att informationen inte överanalyseras. 
Miljön för beslutsfattande är hellre snabba beslut än att sitta och vänta på mer 
information. Vi har ett öppet klimat och det ska vara tillåtet att göra misstag, 
förutsatt att man lär sig något av det. Man ska inte behöva få sparken ifall 
man tar ett felaktigt beslut, i alla fall inte i normalfallet.”   
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4.3 Personlig intervju med respondent Bertil – Marknadsdirektör i 
företaget.  
 
Vår andra respondent Bertil är 41 år gammal och är marknadsdirektör samt en 
av de två som är vice VD i företaget. Bertil har arbetat 12 år inom företaget på 
olika befattningar såsom säljare, regionförsäljningschef och det senaste halvåret 
som marknadsdirektör. I grunden är Bertil gymnasieingenjör och har under 
åren även gått olika typer av ledarskapsutbildningar.  
 
Bertil har nyligen fattat ett beslut om en hopslagning av affärsområden, vilket 
innebar att två säljorganisationer slogs samman. ”Beslutet var en del av 
företagets strategi vilken bland annat innebär att arbeta med 
affärsområdesbaserade organisationer, tydliga marknadskoncept och ett mer 
integrerat arbete mellan de olika dotterbolagen. Syftet med beslutet var att 
effektivisera säljorganisationerna och därmed marknadsbearbetningen. Det 
hade pågått en diskussion om detta en längre tid och därutav tillsattes en 
projektgrupp vilka bestod av de inblandade medarbetarna.” Det var även 
denna projektgrupp som samlade in informationen tillsammans med Bertil. 
Innan Bertil fattade sitt beslut kommunicerade han med andra enhetschefer 
samt VD:n. Bertil var den som slutligen initierade till att beslutet verkligen 
skulle fattas. Det definitiva och formella beslutet fattades sedan i chefsgruppen 
vilket sedan förankrades i de övriga beslutsgrupperna. ”Det var ett svårt beslut 
att ta, dels för att det var av långsiktig karaktär och dels för att beslutet var 
genuint.” 
 
”Informationskällor som användes vid beslutet att de två säljorganisationerna 
skulle slås samman var; affärskontakter, omvärldstryck såsom kunder, 
leverantörer, konkurrenter och aktieägare samt kollegor i egenskap av 
överordnade, underordnade och personal på andra avdelningar.” Av dessa 
ovanstående informationskällor anser Bertil att kunder är den viktigaste källan 
eftersom det ofta är dem som är upphovet till att en förändring måste 
genomföras. ”Det är omvärldstrycket som gör att man förändrar sig. Likväl är 
medarbetarna den informationskälla som vanligen används eftersom det är 
dem man arbetar nära och har som en inre krets, speciellt då under- och 
överordnade.”  
 
”Orderrekvisitioner, följesedlar och fakturor används aldrig som 
informationskälla vid beslut, dessa källor är ju snarare en följd av ett beslut. 
Handelskammare och universitet & högskolor är snarare undantag och 
används mycket sällan.” Reklambyråer och marknadsundersökningar använder 
sig Bertil och marknadsavdelningen sig ofta av, dock inte i det aktuella beslutet.  
 
Bertil med marknadsavdelningen anser att de använder sig av både hård och 
mjuk information i sitt beslutsfattande. ”I det aktuella beslutet om 
hopslagningen av säljorganisationerna var fördelningen ungefär femtio – 
femtio.” Exempel på hård information de använder sig av är olika sorters 
resultat, omkostnadsuppföljningar och lönsamhetsmått. Exempel på mjuk 
information är visioner och strategier. ”Det handlar om att lyssna och prata 
med folk men även att förlita sig på sin egen magkänsla om detta är den rätta 
vägen att gå.” Bertil tillägger dock att ”denna väg” alltid dubbelkollas mot 
siffrorna. 
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Bertil ansåg att han hade tillräckligt med tid och information för att fatta ett 
tillfredsställande beslut gällande sammanslagningen av säljorganisationer och 
mängden information var lagom. Bertil anser att man aldrig kan få tillräckligt 
med information och det går inte att vänta tills man är 100 procent säker för att 
ta ett beslut, då kommer aldrig beslutet att bli taget. ”Det finns ju alltid en viss 
osäkerhetskänsla, men det hör ju till.” Bertil ansåg vidare att han hade 
tillräcklig kunskap och erfarenhet för att fatta det aktuella beslutet. Någon 
formell utvärdering av beslutet har ännu inte utförts eftersom beslutet är ”rätt 
färskt”. Bertil följer dock aktivt upp beslutet eftersom det på sätt och vis 
fortfarande är i sin genomförandefas. Avslutningsvis svarar Bertil utan någon 
som helst tvekan att han skulle ha tagit samma beslut idag.  
 
 
4.3.1 Sammanställning av informationskällor 
 
Tabellen beskriver de informationskällor som användes vid det aktuella 
beslutet, vilka som Bertil och marknadsavdelningen vanligen använder vid 
beslutsfattande, generellt sett och slutligen informationskällor som aldrig 
används eller undantagsvis.  
 
Tabell 1. Sammanställning av Bertils användning av informationskällor.  
 
Användes vid det aktuella beslutet. Används vanligen vid 

beslutsfattandet 
Används aldrig eller mycket sällan 
vid beslutsfattandet 

Affärskontakter Affärskontakter, konsulter och prof. 
partners 

Familj och socialt umgänge 

Leverantörer, kunder, konkurrenter & 
aktieägare 

Marknadsundersökningsorgan och 
reklambyråer.  

Fakturor  

Överordnade Leverantörer, kunder, konkurrenter & 
aktieägare 

Order & Rekvisitioner 

Underordnade Radio & TV 
 

Följesedlar 

Personal på andra avdelningar Kollegor, inkl. över- och underordnade, 
personal andra avd.  

Universitet och högskolor 

 Rapporter & PM 
 

Handelskammare 

 Regler, riktlinjer & arbets- instruktioner  
 Analyser & testresultat 

 
 

 Kontroll- & styr-, informations-, expert- 
& administrativa system 

 

 
 
4.4 Personlig intervju med respondent Cesar – Logistik och IT-chef i 
företaget 
 
Vår tredje respondent Cesar är 32 år gammal och är ansvarig för logistik och IT i 
företaget. Cesar tog sin civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi för sex 
år sedan och har sedan dess hunnit arbeta med lite allt möjligt inom IT och 
logistik på olika befattningar, bland annat som projektledare för större projekt. 
Cesar har bara varit anställd vid företaget i cirka två veckor. Cesar kan därför 
inte av förklariga skäl beskriva ett större beslut som han tagit på företaget, 
eftersom han ännu inte hunnit fatta några större beslut. Vi diskuterade igenom 
detta tillsammans och kom fram till att ett bra beslut att grunda intervjun på är 
ett beslut han ska ta, nämligen hur företagets affärssystem ska utvecklas. Att 
affärssystemet ska utvecklas är ett beslut som var taget redan innan Cesar 
anställdes, men på vilket sätt det ska utvecklas är upp till Cesar att besluta. 
Cesar har konstaterat att systemet i sig själv är bra, men behöver utvecklas för 
att bättre stämma överens med företagets verksamhet.  
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”Beslutet hur systemet ska vidareutvecklas kommer att vara genuint för mig. 
Beslutet definierar jag som strategiskt och ska förhoppningsvis gälla på längre 
sikt. Jag har redan börjat prata med folk, både direkt och indirekt när jag 
diskuterar med människor, för att bilda mig en allmän uppfattning. Beslutet 
kommer att vara en del av ett större beslut, i linje med företagets strategi och 
för att öka konkurrenskraften. Företaget vill korta sina ledtider, öka 
leveranssäkerheten och då behövs ett system som stödjer detta och kan mäta 
det, för att veta om företaget har förbättrat sig.” De formella beslutsfattarna 
för beslutet är beroende av vilka ändringar som blir aktuella. Små- eller 
medelstora förändringar kommer att fattas av Cesar själv, medan stora 
förändringar som exempelvis förändrade arbetssätt kommer formellt att fattas 
av VD eller chefsgruppen. De personer som kommer att ingå i beslutsgruppen är 
en tillsatt förvaltningsorganisation (en typ av projektgrupp) bestående av fem 
till sju personer från olika avdelningar i företaget, vilka var och en är experter 
inom respektive område. Cesar är ledare för gruppen och de kommer att träffas 
kvartalsvis för att diskutera hur systemet ska utvecklas. Cesar anser att han vet 
vad som behöver göras i grova drag. ”Eftersom de övriga personerna är experter på 
var och ett av områdena kommer jag med hyfsad säkerhet kunna fatta rätt beslut och få 
en konsensus i beslutet, det vill säga en förankring i företaget på det man gör.” 
 
”Det finns redan en hel del insamlad informationen och synpunkter på systemet hittills. 
Alla detta är samlat på en projektplats på nätet, vilken kan ge en bra bild över vad som 
behöver förbättras. I dagsläget har 30 – 40 personer tillgång till projektplatsen. Dessa 
är personer som till och från har arbetat med utveckling av affärssystemet och som har 
lagt in information om detta på projektplatsen.” Andra källor som Cesar kommer att 
använda vid sitt beslutsfattande är främst konsulter, leverantörer, professionella och 
yrkesverksamma, men till viss del även affärskontakter. Även en kombination av 
underordnade, överordnade och personal på andra avdelningar kommer han att använda 
sig av. ”Jag anser att underordnade och medarbetare på andra avdelningar är en av de 
viktigaste källorna för hans beslut eftersom de visar vad vi behöver i det nya utvecklade 
systemet.” Cesar kommer att använda sig av rapporter och PM för att läsa in sig på 
ämnet och givetvis har budgetar en viktig roll. ”Ordrar, följesedlar och fakturor är 
även intressant för de visar flödet och transaktionerna till kunder och leverantörer och 
leder till analys.” Källor som Cesar aldrig använder sig av är forskningsinstitut, 
internationella organ. ”TV & radio använder jag mig inte direkt av, men jag måste 
medge att det är svårt att inte påverkas indirekt.” Generellt sett läser Cesar gärna även 
examensarbeten för att få nya uppslag. Familjen är även en bra källa medger Cesar och 
nämner då speciellt sin kloka sambo som han gärna bollar svåra frågor med. ”Familjen 
kan hjälpa en att se självklarheter som man själv kanske inte ser för att man 
är indoktrinerad i ett visst tänk.”  
 
Cesar använder både mjuk och hård information. Exempel på hård information 
Cesar använder är intäkts- och kostnadsanalyser. ”Exempel på mjuk 
information är att jag försöker utnyttja exempelvis fikapauser till att 
diskutera i mer avspända former eller bara vara tyst under ett möte och 
observera vilka roller folk tar och vilka argument de lägger fram. Jag försöker 
även arbeta med min intuition och att känna av saker”  
 
Han arbetar även med sitt personliga nätverk och personer han tidigare har 
arbetat med. Har han några frågor brukar Cesar ringa dem och fråga hur dessa 
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skulle ha resonerat vid en specifik situation. Uppskattningsvis använder sig 
Cesar av hård och mjuk information i ett förhållande om ungefär 50 – 50.  
 
”Jag kommer inte personligen ha tillräcklig information när jag tar beslutet 
och det vill jag inte heller ha. Affärssystem är mycket komplexa, inte ens 
leverantören av systemet har all information. Däremot de jag arbetar med 
kan var och en sin sak väldigt bra, och när den bilden är lagd så kommer jag 
att känna mig trygg i att jag fattat rätt beslut.” Cesar anser vidare att han 
kommer att ha tillräckligt med tid för att fatta rätt beslut och han kommer att 
kommunicera med VD och övriga enhetschefer innan han tar beslutet.  
 
 
4.4.1 Sammanställning av informationskällor 
 
Tabellen som följer beskriver de informationskällor som Cesar kommer att 
använda för att ta det aktuella beslutet, vilka informationskällor Cesar och IT- 
och logistikavdelningen vanligen använder vid beslutsfattande, generellt sett 
och slutligen informationskällor som aldrig används eller undantagsvis.  
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Tabell 2. Sammanställning av Cesars användning av informationskällor.  
 
Kommer att användas vid det 
aktuella beslutet. 

Används vanligen vid 
beslutsfattandet 

Används aldrig eller mycket sällan 
vid beslutsfattande 

Affärskontakter  Affärskontakter, konsulter, prof. partners 
och familj o soc. umgänge 

Forskningsinstitut 

Professionella och yrkesverksamma Utvecklingsorgan 
 

Internationella organ 

Leverantörer, kunder, konkurrenter & 
aktieägare 

Professionella och yrkesverksamma  

Överordnade 
 

Universitet och högskolor  

Underordnade Leverantörer, kunder, konkurrenter & 
aktieägare 

 

Personal på andra avdelningar Kollegor inkl. styrelse, över- och 
underordnade, personal andra avd. 

 

Rapporter och PM Rapporter & PM  
 

 

Order, rekvisitioner, fakturor och 
följesedlar 

Regler, riktlinjer & arbets- instruktioner  

Analyser och testresultat Budget och räkenskaper  
 

 Order & Rekvisitioner, fakturor och 
följesedlar 

 

 Analyser & testresultat 
 

 

 Kontroll- & styr-, informations-, expert- & 
administrativa system 

 

 
 
4.5 Personlig intervju med respondent David – Teknik- och 
utvecklingschef i företaget 
 
Vår fjärde respondent David är 52 år gammal och är sedan en och en halv 
månad chef för teknik och utveckling. David har en civilingenjörsexamen inom 
väg och vatten. David har varit anställd vid företaget i 21 år och har tidigare 
arbetat med produktutveckling i 17 år och varit konstruktionschef i fyra år. Trots 
sin nya position har han redan hunnit fattat ett strategiskt viktigt beslut för 
företaget. David berättar att beslutet handlar om kvalitetsförbättringar för en av 
företagets produktionslinjer, det vill säga ett komplement till en redan 
existerande produktionslinje för att ytterligare kunna öka kvaliteten på 
produkterna. ”Beslutet att kvalitetsförbättringar var nödvändigt var ett lätt 
beslut att ta. Svårare var det att välja bland de olika metoder och alternativ 
som stod till buds.” Beslutet var genuint och långsiktigt, tillägger han.  
 
”Beslutet kommer att vara en del av ett större beslut, i linje med företagets 
strategi att bland annat öka kvaliteten på produkterna. David berättar att de 
drivande krafterna bakom beslutet var marknaden och kunderna vilka ställde 
krav på högre kvalitet. David nämner även att vid beslut av den här storleken är 
chefsgruppen de formella beslutsfattarna. Ytterligare deltagare i 
beslutsprocessen var en projektgrupp bestående av två personer från 
produktionen och en projektledare underordnad David. ”Projektgruppen 
tillsattes för att ta fram underlag för beslutet.” 
 
De informationskällor projektgruppen och David använt sig av för det aktuella 
beslutet är till att börja med konsulter, då de arbetat mycket med underlag från 
dem. ”Affärskontakter vet jag inte riktigt, det är ett sådant där gränsfall om 
man ska benämna det affärskontakter eller inte. Vi har också fått mycket 
synpunkter och idéer från våra kunder om vad som kan förbättras, därför är 
även de en viktig informationskälla. Även leverantörer har vi mycket kontakt 
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med.” Dessutom hade David mycket kontakt med överordnade, underordnade 
och personal på andra avdelningar innan han fattade beslutet. Därför kan även 
de ses som en viktig informationskälla. David säger att investeringskalkyler och 
analyser är nödvändiga källor för att få fram underlag till vilket alternativ som 
ska väljas. David anser att de absolut viktigaste informationskällorna vid detta 
beslut var analyser och testresultat. Även kunder och projektgruppens 
medlemmar var av central betydelse. 
 
Informationskällor som David och personerna på hans avdelning vanligtvis 
använder är affärskontakter, professionella och yrkesverksamma. ”Vi har ibland 
utbyte med universitet och högskolor men kanske inte så ofta som vi borde.” 
Andra källor som David generellt använder sig av vid sitt beslutsfattande är 
medarbetare på företaget, eftersom de jobbar mycket mellan avdelningarna. 
”Analyser, testresultat och investeringskalkyler hör också till de källor som 
vanligtvis används, även marknadsundersökningsorgan och reklambyråer 
används i viss utsträckning.” David säger att de informationskällor han aldrig 
använder sig vid beslutsfattande är familjen samt radio och TV. 
 
David använder både mjuk och hård information. ”Hård information används 
väldigt mycket eftersom vi är en teknikavdelning där det görs mycket tester 
och analyser.” Uppskattningsvis använder sig David av hård och mjuk 
information i ett förhållande om 80 – 20. ”Mjuk information är också ett måste 
eftersom vi även är en utvecklingsavdelning. Det gäller att ha lite 
fingertoppskänsla, om vi bara använde siffror skulle vi kanske inte vara lika 
framgångsrika i produktutveckling som vi är.”  
 
All information David använde vid det aktuella beslutet var insamlad av honom 
själv och projektgruppen. Han anser att han hade tillräckligt med information 
för att fatta ett bra beslut. ”Hade jag inte haft tillräckligt med information hade 
jag inte fattat beslutet.”. Han anser sig även ha haft tillräckligt med både 
kunskap och tid för att ta ett tillfredsställande beslut, han tillägger dock att han 
just i detta fall litat mycket på projektgruppens kompetens. Någon utvärdering 
har ännu inte gjorts av beslutet eftersom det är så pass färskt. Avslutningsvis 
säger David att han skulle ha fattat exakt samma beslut idag. 
 
 
4.4.1 Sammanställning av informationskällor 
 
Tabellen som följer beskriver de informationskällor som David kommer att 
använda för att ta det aktuella beslutet, vilka informationskällor som David och 
teknik- och utvecklingsavdelningen vanligen använder vid beslutsfattande, 
generellt sett, och slutligen informationskällor som aldrig används eller 
undantagsvis.  
 
Tabell 3. Sammanställning av Davids användning av informationskällor.  
 
Kommer att användas vid det 
aktuella beslutet. 

Används vanligen vid 
beslutsfattandet 

Används aldrig eller mycket sällan 
vid beslutsfattande 

Affärskontakter 
 

Affärskontakter 
 

Familjen och övrigt socialt umgänge 

Konsulter 
 

Professionella och yrkesverksamma Radio och TV 

Leverantörer och kunder 
 

Universitet och högskolor  

Överordnade 
 

Leverantörer och kunder  
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Underordnade 
 

Överordnade  

Personal på andra avdelningar Underordnade 
 

 

Budget och räkenskaper, främst 
investeringskalkyler 

Personal på andra avdelningar 
 

 

Analyser och testresultat Budget och räkenskaper 
 

 

 Analyser & testresultat 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras utförd empiri mot vår teoretiska referensram. Vi 
kommer så långt det är möjligt att följa teorikapitlets upplägg vilket innebär 
att vi först analyserar resultaten kring beslut för att sedan gå vidare med 
information och kommunikation. 
 
 
5.1 Definiering av besluten 
 
Ett av besluten är som det framgår i empirin ännu inte fattat, men för att 
underlätta för läsaren kommer vi fortsättningsvis att analysera det beslutet 
såsom att beslutet redan är taget.   
 
Vår definition av ett beslut är som tidigare nämnts ett urval av ett mål och ett 
beteende som ska leda till målet. Av de tre beslut vi har fått ta del av i vår 
undersökning anser vi att alla tre besluten stämde överens med ovanstående 
definition av ett beslut. Samtliga beslut var vidare på ett eller annat vis i linje 
med företagets strategi, vilket är vad företagets VD anser är det elementära för 
beslutsfattande i företaget men även det som sätter ramarna för 
enhetschefernas beslutsfattande. De tre besluten var vidare av strategisk 
karaktär, långsiktiga och de kommer att påverka större delar av företaget, vilket 
även Ekman (1970) påstår när han säger att de långsiktliga besluten kommer i 
större utsträckning omfatta hela företaget. Alla beslutsfattare definierade sitt 
beslut som nytt och genuint för dem (jmf Katonas, 1946). Vi anser därtill att 
besluten var så kallade handlingsbeslut, det vill säga resultatet eller produkten 
av beslutsprocessen, vilka föregås ofta av mer eller mindre formellt fattade 
målbeslut även kallat kriterier för handlingsbeslutet (Ekman, 1970).  
 
 
5.2 Fallstudieföretagets beslutssystem  
 
Envar av de tre besluten var som sagt av strategisk karaktär och påverkade stora 
delar av företaget. Därav fattades beslutet formellt sett i chefsgruppen, vilken 
består av de sex enhetscheferna och VD:n. Detta är förenligt med den tumregel 
som Ekman (1970) nämner, att ju större delar av företaget som berörs av 
beslutet desto längre upp i hierarkin kommer beslutet att fattas. Det bör 
däremot tilläggas att alla de tre enhetscheferna såg sig själva som initiativtagare 
till beslutet och som de informella beslutsfattarna. Intressant är att alla anser 
att det är dem som fattat beslutet, fast de formella beslutsfattarna egentligen var 
chefsgruppen. Vad kan detta tyda på? Först och främst kommunicerade 
samtliga enhetschefer med övriga enhetschefer och VD:n innan de lade fram sitt 
beslutsförslag till chefsgruppen. Detta kan tyda på att de beslut som till slut lyfts 
upp i chefsgruppen mer eller mindre är informellt tagna, men även gemensamt 
utarbetade redan innan de olika medlemmarna i chefsgruppen, enhetscheferna 
och VD har diskuterat fram ett lämpligt beslut. Ingen av enhetscheferna ser 
heller attestreglerna som ett problem eller en begränsning för vilka beslut de får 
ta. 
 
Vi ser i likhet med Ekmans (1970) påstående att alla delprocesser i beslutet inte 
behöver utföras på samma nivå, utan delaktiviteter som informationsinsamling, 
analys och preliminära urval kan delegeras ner på lägre nivåer. I alla de tre 
besluten hade informationen och beslutsunderlaget arbetats fram av de 
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underordnade till enhetscheferna i så kallade projektgrupper. Vilket också enligt 
Cyert & March (1992) kan öka kapaciteten att inhämta informationen om en 
fråga. Vidare verkade enhetscheferna sätta stor tilltro till dessa projektgrupper, 
eftersom enhetscheferna ansåg att de underordnade i projektgrupperna var 
”experterna” på sitt område. Detta innebär vidare att vårt fallstudieföretag kan 
undvika komplikationer såsom att beslut i de högre skikten inte kommer att ha 
någon effekt på den operativa personalen ifall de inte kommuniceras nedåt, en 
problematik som Simon (1971) nämner. I dessa fall kommer denna problematik 
till viss del kunna undvikas då personalen har fått vara delaktiga i processen av 
det nya beslutet.  
 
 
5.3 Rationella beslutsprocessen 
 
Alla respondenter ansåg att de hade tillräckligt med tid och information för att 
fatta ett bra beslut. Bertil ansåg att man aldrig kan få tillräckligt med 
information för att vara säker till hundra procent, för då kommer aldrig ett 
beslut att fattas, vilket även teorierna säger. Cesar ansåg att var och en av de 
övriga personerna i projektgruppen är ”experter” på sitt område av den 
anledningen kommer jag med hyfsad säkerhet kunna fatta rätt beslut. Vidare 
ansåg David att han aldrig skulle ha fattat beslutet om han inte haft tillräckligt 
med information, men tillägger att han just i detta fall litat mycket på 
projektgruppens kompetens. Vi kan därmed se paralleller med Ekmans (1970) 
resonemang om att det i en organisations beslutsprocess deltar olika individer 
och organisatoriska enheter. Våra respondenter hade stor hjälp av respektive 
projektgrupp, dessutom behandlades som tidigare nämnt varje beslut av 
chefsgruppen innan det formella beslutet fattades.  
 
Alla respondenter anser att de skulle ha tagit samma beslut idag. Ifall det beror 
på att besluten var relativt nytagna och alla konsekvenser av beslutet ännu inte 
är iakttagbara eller att det faktiskt var det rätta beslutet kan inte vi uttala oss 
om. Någon formell utvärdering av besluten är ännu inte gjord av fallföretaget 
eftersom besluten fortfarande är i sin genomförandefas eller är relativt nya. 
Bertil tillägger dock att han löpande följer upp sitt beslut.  
 
 
5.4 Information 
 
5.4.1 Hård och mjuk information 
 
Vid beslutsfattandet använde sig samtliga respondenter av det som Häckner 
(1985) betecknar hård och mjuk information. Fördelningen de emellan var 
ungefär hälften av varje typ, förutom för chefen för teknik- och utveckling, som 
ansåg att fördelningen bestod av 80 procent hård information, respektive 20 
procent av mjuk information. Anledningen till övervikten för hård information 
ansåg David vara att de är en teknikavdelning där det görs mycket tester och 
analyser. Däremot är de beroende av de mjukare aspekterna eftersom de även 
arbetar med utveckling. Häckners (1985) modell om strategiskt handlande (se 
figur 4) visar att mjuk information mest används vid offensivt handlande och 
hård information vid defensivt handlande. Denna slutsats kan vi dock inte 
stödja fullt ut eftersom enhetschefernas beslut torde klassas som strategiskt 
offensiva. Enligt Häckners (1985) slutsats skulle då den mjuka informationen 
vara övervägande, vilket den inte är enligt enhetscheferna. 
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Bertil, marknadsdirektören har dock bara gett exempel på information av så 
kallad mjuk karaktär, vilket kan stödja Häckners (1985) påstående om att då 
företaget saknar erfarenhet leder detta till stor osäkerhet som i mycket liten 
omfattning kan reduceras genom insamling och användning av hård 
information. Istället får beslutsfattaren förlita sig på sociala processer och 
aktörernas mjuka information. Detta stämmer dock inte överens med att Bertil 
ansåg sig använda femtio – femtio hård och mjuk information, men som sagt 
det var bara en uppskattning från hans sida.  
 
5.4.2 Informationskällor 
 
Beroende på avdelning i företaget visade det sig att informationskällorna till viss 
del skiljde sig åt (se följande tabeller). Detta är i linje med det Jacobsen & 
Thorsvik (1997) och Cyert & March (1992) menar när de säger att olika 
avdelningar kommer att koncentrera sig på olika typer av information och 
informationskällor.  
 
 
Tabell 4. Sammanställning av informationskällor som används vanligtvis vid beslut. 
 
Marknadsavdelningen Logistik & IT-avdelningen Avdelningen för teknik & 

utveckling 
Affärskontakter, konsulter och 
professionella partners 

Affärskontakter, konsulter, prof. 
partners och familj o soc. umgänge 

Affärskontakter  

Leverantörer, kunder, konkurrenter 
& aktieägare 

Leverantörer, kunder, konkurrenter 
& aktieägare  

Leverantörer, kunder, konkurrenter 
& aktieägare. 

Kollegor, inkl. över- och 
underordnade, personal andra avd. 

Kollegor, inkl. över- och 
underordnade, personal andra avd. 

Kollegor, inkl. över- och 
underordnade, personal andra avd  

Analyser och testresultat  Analyser och testresultat Analyser och testresultat  
 

Marknadsundersökningsorgan och 
reklambyråer 

Universitet och högskolor Universitet och högskolor 

Rapporter & PM 
 

Marknadsundersökningsorgan Professionella och yrkes- 
verksamma 

Regler, riktlinjer och arbets- 
instruktioner 

Rapporter & PM 
 

Budget och räkenskaper 
 

Kontroll- & styr-, informations-, 
expert- & administrativa system 

Regler, riktlinjer och arbets- 
instruktioner 

 

Radio & TV  Budget och räkenskaper 
 

 
 

 
 

Kontroll- & styr-, informations-, 
expert- & administrativa system 

 
 

 
 

Professionella och yrkesverksamma  
 

 
 

Order & rekvisitioner, fakturor och 
följsedlar.  

 
 

Informationskällor som används av alla de tre av avdelningarna  

Informationskällor som används av två av de tre av avdelningarna  

Informationskällor som används av endast en av avdelningarna  

 
 
Enligt Kaye (1995a) har många studier visat att beslutsfattare föredrar 
personliga och informella källor framför publicerade och formella, vilket även 
vår undersökning till viss del visar på. Gemensamt för alla avdelningarna var att 
de gärna använder sig av personliga informationskällor såsom exempelvis 
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affärskontakter, kunder, leverantörer och av kollegor eller som enhetscheferna 
själva uttryckte det ”den innersta kretsen” eller av dem som är ”experter” på sitt 
respektive område. Detta torde betyda att respondenterna till stor del förlitar sig 
på information och åsikter från kunniga inom området innan de fattar sitt 
beslut. Kunder och leverantörer klassificeras dock som formell information, 
vilket gör att vi inte kan stödja Kayes (1995a) slutsats fullt ut. Samtliga 
respondenter använde analyser och testresultat, vilket också är formell 
information.  
 
Kaye (1995a) är även av den åsikten att många beslutsfattare sällan tittar 
utanför den egna organisationens gränser i deras sökande efter information, 
vilket vi inte anser överensstämmer med vårt fallstudieföretag, eftersom 
respondenterna använde sig en hel del av externa informationskällor. För att 
förklara informationskällan affärskontakter, kunder och leverantörer etcetera 
säger Kaye (1995a) att många beslutsfattare fäster stor vikt till nyheter, idéer 
eller rykten som fångas upp vid bland annat affärsförbindelser. Vilket även våra 
respondenter eller beslutsfattare visade sig vara eniga om. Enhetscheferna 
ansåg till och med detta som en av de viktigaste informationskällorna för dem. 
Den formella interna källa som alla respondenter uppgav att de använde sig av 
är som sagt tester och analyser, vilken består av kvantitativ och intern data. En 
av respondenterna uttalade sig som följande: ”Det handlar om att lyssna och 
tala med folk men även att förlita sig på sin egen magkänsla om detta är den 
rätta vägen att gå, denna väg dubbelkollas alltid mot siffrorna.” Vilket är helt i 
linje med vad Häckner (1985) antyder då han säger att det finns ett samspel 
mellan de olika typerna av information och där den hårda informationen 
används för att bekräfta den mjuka. Sammanfattningsvis anser vi att 
respondenterna i vårt fallstudieföretag till stor del förlitar sig på en mix av 
externa/interna informella källor och externa/interna formella 
informationskällor, vilket enligt Kaye (1995b) är en förutsättning för effektivt 
beslutsfattande likväl som det ökar en organisations styrka.  
 
 
Tabell 5. Sammanställning av informationskällor som användes vid aktuellt beslut.  
 
Marknadsavdelningen Logistik & IT-avdelningen Avdelningen för teknik & 

utveckling 
Affärskontakter, konsulter och 
professionella partners 

Affärskontakter, konsulter, prof. 
partners och familj o soc. umgänge 

Affärskontakter, konsulter 

Leverantörer, kunder, konkurrenter 
& aktieägare 

Leverantörer, kunder, konkurrenter 
& aktieägare  

Leverantörer, kunder, konkurrenter 
& aktieägare. 

Kollegor, inkl. över- och 
underordnade, personal andra avd. 

Kollegor, inkl. över- och 
underordnade, personal andra avd. 

Kollegor, inkl. över- och 
underordnade, personal andra avd  

 Analyser och testresultat Analyser och testresultat  
 

 
 

Rapporter & PM 
 

Budget och räkenskaper 
 

 
 

Order & rekvisitioner- fakturor och 
följsedlar 

 

 Professionella och yrkesverksamma  
 

Informationskällor som används av alla de tre av avdelningarna  

Informationskällor som används av två av de tre av avdelningarna  

Informationskällor som används av endast en av avdelningarna  
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Analys 
 
De informationskällor respondenterna angav att de vanligtvis använder 
överensstämmer med de källor de faktiskt använde vid det aktuella beslutet, 
med undantag för marknadsdirektören som uppgav att han inte använt sig av 
analyser och testresultat i det aktuella beslutet. Anledningen till detta är 
troligtvis beslutets karaktär då det torde vara svårt att utföra tester och analyser 
i förhand när det är fråga om en hopslagning av två säljorganisationer. 
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Tabell 6. Sammanställning av informationskällor som aldrig används eller mycket sällan. 
 
Marknadsavdelningen Logistik & IT-avdelningen Avdelningen för teknik & 

utveckling 
Familj och socialt umgänge 
 

Forskningsinstitut 
 

Familj och socialt umgänge 
 

Fakturor 
 

Internationella organ Radio och TV 

Order & Rekvisitioner 
 

  

Följesedlar 
 

  

Universitet och högskolor 
 

  

Handelskammare 
 

  

Informationskällor som aldrig används av alla de tre av avdelningarna  

Informationskällor som aldrig används av två av de tre av avdelningarna  

Informationskällor som aldrig används av endast en av avdelningarna  

 
 
Intressant är att två av de tre respondenterna anser att de aldrig använder sig av 
informationskällan familjen och övrigt socialt umgänge, medan den tredje 
respondenten anger denna källa som en av de källor som han vanligtvis 
använder sig av. Det är inte i enlighet med vad Kaye (1995a) säger när han 
menar att många individer förlitar sig på familjen och den sociala 
bekantskapskretsen och ser dem som de främsta rådgivarna och 
informationskällorna. Radio & TV är även en informationskälla som en av 
respondenterna anger att han aldrig använder sig av. En av respondenterna 
medger dock att det är svårt att inte indirekt påverkas av denna källa, vilket vi 
kan hålla med om. Vi ställer oss även frågande till om inte den tredje 
enhetschefen också påverkas av denna källa utan att vara direkt medveten om 
det. Handelskammare, internationella organ och forsningsinstitut var även en 
källa som uppgavs av några av enhetscheferna att de inte använde sig av. Vi 
anser att detta kan bero på att informationen som dessa kan ge är inte riktad 
och anpassad för det enskilda företaget och enhetscheferna kan i och med detta 
ha svårigheter att veta hur de ska använda och bearbeta denna information.  
 
 
5.5 Kommunikation 
 
Andrews & Baird (1995) anser att kommunikation hör till en av de viktigaste 
faktorerna i en organisation. För att de anställda ska fatta beslut som ligger i 
linje med företagets mål är det viktigt att de anställda har en gemensam 
referensram (Larsson & Rosengren, 1995). Samtliga respondenters beslut var i 
linje med företagets strategi och mål som alla tre verkade vara mycket insatta i. 
Därmed är vi övertygade om att företaget har en väl fungerande 
internkommunikation. Dessutom diskuterade samtliga respondenter beslutet 
med såväl VD:n som övriga enhetscheferna innan beslutet fattades. 
 

 Brisenborn/Paavola  - 36 - 



Slutsatser 
 
6 SLUTSATSER 
 
Såsom tidigare nämnts går det inte att dra några generella slutsatser med en 
fallstudie. Detta var inte heller vårt syfte, utan vi hade som avsikt att skapa en 
djupare förståelse för hur beslutsfattare inom en organisation går tillväga för 
att fatta beslut. Detta genom att identifiera några viktiga typer av information 
samt betydelsen och användningen av olika informationskällor. De slutsatser 
vi har kommit fram till vid denna studie följer i detta kapitel. Avslutningsvis 
ger vi även förslag till vidare forskning inom ämnesområdet.  
 
 
De beslut vi fått ta del av kan karaktäriseras som handlingsbeslut, de var vidare 
strategiska och långsiktiga. Besluten kommer att påverka en större del av 
företaget, därför togs det formella beslutet relativt högt upp i företagets 
beslutshierarkikedja. Samtliga enhetschefer ansåg sig själva som initiativtagare 
samt den informella beslutsfattaren av beslutet, vilket kan tyda på att 
kommunikationen mellan enhetscheferna och VD tillika chefsgruppen är god. 
Besluten är på det sättet är väl genomarbetade innan de fattas formellt i 
chefsgruppen, det vill säga högre upp i företagets beslutshierarki.  
 
Vi fick vidare se att i företagets beslutsprocess deltog olika individer och 
organisatoriska enheter. Delaktiviteter i beslutsprocessen som 
informationsinsamling, analys och preliminära urval delegerades ner på lägre 
nivåer i företaget, bestående av underordnade i så kallade projektgrupper. 
Enhetscheferna har stort förtroende för deras underordnade och ser dem som 
”experterna” på respektive område. Företaget undviker således problematiken 
med att beslut tagna högt upp i företaget inte har någon effekt på den operativa 
personalen om dem inte kommuniceras nedåt.  
 
Vi kom fram till att företagets enhetschefer ansåg sig ha tillräckligt med tid, 
information och kunskap och erfarenhet att fatta ett bra beslut. Företagets 
enhetschefer tyckte att de uppskattningsvis använder sig av en lika fördelning 
mellan hård och mjuk information. Förutom teknik- och 
utvecklingsavdelningen där den ansvarige enhetschefen uppskattade 
fördelningen till cirka 80 procent hård information respektive 20 procent mjuk 
information.  
 
Vi fann att användningen av informationskällor var varierande och inför 
samtliga beslut användes en mix av externa/interna informella källor och 
externa/interna formella informationskällor (se tabell 7). Vi fick också se att 
respondenterna gärna använde sig av personliga informationskällor såsom 
exempelvis affärskontakter, kunder, leverantörer och kollegor. Därav torde 
dessa källor ha en stor betydelse för beslutsfattarna. Analyser och testresultat 
var också en informationskälla som samtliga respondenter ansåg vara av stor 
vikt. Marknadsdirektören använde sig dock inte av analyser och testresultat i 
det aktuella beslutet, vilket av allt att döma berodde på beslutets karaktär. 
 
 
Tabell 7. Informationskällor som vanligtvis används av samtliga enhetschefer vid beslut.  
 
 Informell Formell 
Extern Affärskontakter 

 
Leverantörer, kunder, konkurrenter & aktieägare 

Intern Kollegor, inkl. över- och underordnade, Analyser och testresultat  
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 personal andra avd.  
 
När det gällde informationskällor av mindre betydelse, fann vi skillnader mellan 
de olika avdelningarna. Det mesta talar för att detta beror på den enskilda 
beslutsfattarens bakgrund och erfarenhet, det vill säga att detta har en 
avgörande betydelse för vilken informationskälla som aldrig eller sällan 
används. Vi fann att två av de tre respondenterna aldrig använde sig av 
informationskällan familjen och övrigt socialt umgänge. Radio & TV är även en 
informationskälla som en av respondenterna uppgav att han aldrig använder sig 
av. Handelskammare, internationella organ och forsningsinstitut var även en 
källa som verkade vara av mindre betydelse för några av respondenterna. Vårt 
fallstudieföretag gav intryck av att ha en mycket väl fungerande 
internkommunikation, då samtliga respondenter i hög grad var insatta i 
företagets strategi och mål. 
 
 
6.1 Avslutande diskussion 
 
Att beslut som ligger på strategisk och långsiktig nivå tas relativt högt upp i ett 
företags hierarkikedja är inte något som är specifikt för just vårt 
fallstudieföretag.  Vi skulle till och med vilja påstå att så är fallet i majoriteten av 
världens företag och organisationer. Däremot kan det nog oftast vara så att 
nyckelpersoner på lägre nivåer i organisationen besitter stora kunskaper i den 
unika sakfrågan. Av denna anledning skulle vi kunna förklara varför våra 
enhetschefer känner sig som de informella beslutsfattarna, vilket också torde 
vara det brukliga i många organisationer.  
 
I fallstudieföretagets beslutsprocess deltog olika individer och organisatoriska 
enheter. Vi menar att det är nödvändigt för en organisation att flera olika 
individer och avdelningar är inblandade i beslutsprocessen för att uppnå en 
mångfacetterad kunskap och information gällande beslutet.  
 
Att våra respondenter använder sig av en mix av informationskällor var inte 
något som gjorde oss speciellt förvånade, utan det är nog det vanligaste 
förekommande i organisationer.  Informationsinsamlandet sker ofta som ovan 
nämnt av flera olika individer och avdelningar, det vill säga av en grupp av olika 
individer vilket borde innebära att nästan lika många informationskällor 
används. Även för få den mångfacetterade kunskapen som vi pratade om 
tidigare krävs det olika typer av information och informationskällor för att fånga 
helhetsbilden.  Valet av typ av information och informationskälla skiljde sig till 
viss del åt mellan enheterna i fallstudieföretaget, vilket antagligen är gällande 
för de flesta organisationer. Användandet av informationstyper och olika 
informationskällor är dels beroende av beslutets karaktär men även av den 
enskilda individens bakgrund och erfarenhet.  
 
Vi har ovan diskuterat att valet av information kommer att påverkas av såväl 
individen som situationen. Vilken av dessa faktorer som har störst påverkan på 
informationsinsamlandet och användandet vill vi lämna osagt, vi tror snarare 
att det är en blandning av dem båda.  Till sist vill vi betona hur viktigt det är 
komma ihåg att varje organisation är unik i fråga om definiering av information, 
hur informationens betydelse upplevs och hur bearbetning av informationen 
sker (Karim & Shahriza, 2004).  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetet med uppsatsen har vi funnit att informationsanvändning och 
beslutsprocesser är ett mycket stort och komplext område. Det finns många 
olika infallsvinkar vilka inte behandlas inom ramen för vår uppsats men som 
skulle vara intressanta att studera.  
 

- En möjlighet är att göra en liknande studie men med fokus på små eller 
medelstora företag, för att se om informationsanvändningen och 
beslutsprocesserna skiljer sig åt. 

 
- Ett annat förslag är att göra en kvantitativ enkätstudie med ett stort antal 

företag för att på så vis kunna dra mer generella slutsatser.  
 

- Det skulle även vara intressant att titta på om kvinnor och män använder 
sig av olika informationskällor. 

 
- Informationssamlande beror både av situationen och den enskilda 

individen, eventuellt skulle en undersökning om vilken av dessa faktorer 
har mest påverkan på ett beslut kunnas göras.   
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Bilaga 1 - INTERVJUGUIDE ENHETSCHEFER 
 
 
Personlig bakgrund 
 
Namn? 
 
Hur gammal är du?  
 
Vilken utbildning har du i grunden?  
 
Vilken befattning har du? 
 
Hur länge och på vilka befattningar har du arbetat inom företaget? 
 
 
Beslut och beslutsprocesser 
 
Finns det några begränsningar som avgör var beslutet fattas och vem/vilka som 
deltar i beslutsprocessen? 
 
Ge ett exempel på ett nyligen taget beslut. 

- Berätta vad beslutet handlade om.  
 
Hur definierar du beslutet? 

- Svårt/lätt 
- Kort-/Långsiktigt  
- Rutinmässigt/Genuint  
- Operativt/taktiskt/strategisk  

 
Varför uppstod behovet?  
 
Var beslutet en del av ett större beslut/mål? 
 
Vem initierade till beslutet? 
 
Vem/vilka var formella beslutsfattare? 
 
Vilka övriga deltagare var inblandade i beslutsprocessen? 
 
 
Underlag för beslutet 
 

- Vilka av informationskällorna (se följande sida) använde du vid det 
aktuella beslutet? 

- Vilka av källorna (se följande sida) var viktigast för ditt beslut?  
- Vilka av informationskällorna (se följande sida) använder du och din 

avdelning vanligtvis er av vid beslutsfattande.  
- Vilka av källorna (se följande sida) använder Ni er aldrig utav eller 

undantagsvis?  
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A.   
Affärskontakter   
Konsulter   
Professionella partners    
Familjen och övrigt socialt umgänge   
 
B.   
Affärs- och utvecklingsorgan   
Professionella och yrkesverksamma    
Universitet och högskolor    
Forskningsinstitut    
Handelskammare    
Radio & TV     
Marknadsundersökningsorgan    
Reklambyråer    
Aktiemarknaden    
Banker & Försäkringsbolag    
Advokatbyråer    
Stat & Myndighet     

- PRV    
- SCB    

Lokala myndigheter    
Leverantörer, kunder, konkurrenter & Aktieägare    
Offentliga handlingar    
Internationella organ, t ex EU, FN & OECD    
 
 
C.     
Kollegor inklusive    
Överordnande    
Underordnande    
Personal andra avdelningar    
Styrelse    
 
D.   
Rapporter    
PM    
Arbetsinstruktioner    
Budget & Räkenskaper    
Order & Rekvisitioner    
Fakturor    
Följesedlar    
Analyser & testresultat    
Kontroll- & Styrningssystem    
Informationssystem    
Expertsystem    
Administrativt system    
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Använder du hård information i ditt beslutsfattande? 
- Ge exempel på olika typer  
 
Använder du mjuk information i ditt beslutsfattande? 
- Ge exempel på olika typer  
 
Hur var fördelningen mellan mjuk och hård information i ditt beslutsunderlag?  
 
Vem samlade in denna information? 
 
Hade du tillräckligt med information för att fatta ett tillfredsställande beslut? 
 
 
Övrigt 
 
Anser du att du hade tillräcklig kunskap/erfarenhet för att fatta beslutet? 
 
Anser du att du hade tillräckligt med tid för att fatta ett tillfredsställande beslut? 
 
Kommunicerade du med andra enhetschefer innan du fattade beslutet? 
 
Kommunicerade du med VD innan du fattade beslutet?  
 
Anser du att ditt beslut påverkades av ett beslut taget på annat håll i företaget, 
exempelvis av ledningen eller annan avdelning?  
 
Har någon utvärdering gjorts efteråt av beslutet? 
 
Skulle du ha tagit samma beslut idag? 
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Bilaga 2 - INTERVJUGUIDE VD 
 
Personlig bakgrund 
 
Namn? 
 
Hur gammal är du?  
 
Hur länge och på vilka befattningar har Ni arbetat inom företaget? 
 
Vilken utbildning har du i grunden?  
 
Tidigare arbetslivserfarenhet (innan din anställning i företaget)  
 
 
Om företaget 
 
Historik – en översiktlig tillbakablick över företaget fram till nuläget. 
 
Kort om företagets marknadssituation – affärsidé, hur ser företagets marknad 
ut, vilka konkurrenter har företaget, vilka produkter/tjänster erbjuder man och 
till vem? Vilket/vilka konkurrensmedel är viktigast? 
 
En organisationsform – ev. förändringar sedan starten. 
 
Hur många dotterbolag ingår i koncernen?  
 
Organisation – formell organisation idag, antalet anställda uppdelat på 
avdelningar. 
 
 
Om beslut 
 
Hur mycket styrs företaget av beslut som tagits på koncernnivå? 
 
Vem/vilka är formella beslutsfattare i företaget? 
 
Har enhetscheferna det övergripande ansvaret för de beslut de tar?  

- Låt säga att en anställd tar ett felaktigt beslut, vilka efterföljder får detta? 
 
Vilka personer rekommenderar du deltar i beslutsprocessen på de olika 
nivåerna? 
 
Finns det någon beloppsgräns som avgör var beslutet fattas och vem/vilka som 
deltar i beslutsprocessen? 

- Finns det några andra begränsningar? 
 
Beslutsunderlag? 

- Vilken informationstyp rekommenderar du att enhetscheferna använder 
som beslutsunderlag?  

- Skiljer sig rekommendationerna beroende på avdelning?  
- Vilken informationstyp rekommenderar du att de inte använder?  
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- Gör du några utvärderingar av de beslut som tas på lägre nivå? 
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Bilaga 3 – Fallföretagets organisationsschema 

Ekonomichef 
Vice VD 

Personalutveckl. 
chef 

Respondent A - Adam

Miljöchef 
 

Marknadsdirektör  
Vice VD 
Respondent B - Bertil 

Teknik- & 
Utvecklingschef 
Respondent D - David 

IT- & Logistikchef 
 
Respondent C - Cesar 

Produktchef 
 

VD 
Respondent A - Adam 
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