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Sammanfattning 
 

Beslutsfattande är en process som företagsledare ständigt står inför i sitt dagliga arbete. I 

problemdiskussionen framgår att flera typer av information måste övervägas i en 

beslutsprocess, varav en av dessa härstammar från affärssystemet som används inom 

organisationen. Småföretag är framförallt sårbara eftersom dessa företag påverkas i större 

utsträckning av svängningar i marknaden då de ofta har begränsade resurser. 

Affärssystem är också dyra investeringar vilket är varför många småföretag undviker att 

införskaffa sådana system. Vi har på grund av detta valt att göra en flerfallsstudie på 

företag med syftet att undersöka hur information från ett affärssystem används som 

beslutsunderlag hos småföretag i Sverige. Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till 

byggföretag inom Umeå kommun med mellan 10-49 anställda. Studien görs med en 

kvalitativ inriktning där intervjuer sker med de fyra företagens företagsledare och/eller 

delägare. Då det slutliga beslutet ofta faller på ägaren i småföretag, var det av intresse att 

höra just deras syn på deras användande av affärssystemets information. Vi har även velat 

få en övergripande syn i hur beslutsprocessen ser ut och vilken annan information som 

används inför ett beslutsfattande.  

 

Studien visar att dessa fyra företagsledare anser att den vanligaste informationen är den 

muntliga som ges av kollegor och kontaktnätet, men att den skriftliga och officiella 

värderas högst. Affärssystemet används oftast som en stödfunktion genom processen men 

även för uppföljning av tidigare tagna beslut. Där kontrollerar företagsledarna tidigare 

projekt och kostnader för att jämföra dessa med nutida projekt, i syfte att upptäcka 

skillnader. Denna information används sedan som underlag för framtida kalkyler och 

beslut. Vidare visar studien att beslutsprocessen skiljer sig från fall till fall, men vid större 

beslut sker processen kollektivt där inget viktigt beslut tas utan att kontrollera med övriga 

ägare eller andra i företagsledningen. Utifrån empirin och analysen dras slutsatsen att de 

affärssystem som används av företagen används som stöd till de flesta beslut som tas, 

även fast det slutligen beror på personens egen intuition huruvida beslutet tas eller inte. 

Företagens system fungerar däremot inte som ett centraliserat datasystem som 

sammanbinder alla företagets verksamhetsområden, utan de använder sig av olika system 

avgränsade till ett visst område i organisationen. 
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Förord 
 

Vi vill tacka de deltagande företagsledarna som tagit sig tid och låtit sig intervjuas av oss 

trots deras fullspäckade scheman. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Nils 

Wåhlin som hjälpt oss genom denna process med feedback och hjälpsamma råd. 
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1. Inledning  
Syftet med detta inledande kapitel är att ge en övergripande bild över problemområdet. 

Kapitlet avslutas med att undersökningens syfte presenteras samt att olika centrala 

begrepp viktiga för studien definieras.  

 

1.1 Problembakgrund 
Beslut är en central och ofta avgörande aktivitet inom alla organisationer (Brunsson & 

Brunsson, 2014, s. 8). I alla företag oavsett storlek fattas kontinuerligt olika typer av 

beslut baserat på olika typer av information i syfte att uppnå utsatta mål samt för att 

prestera väl (George & Jones, 2012, s. 462). Internet, informationssystem, databaser och 

andra informationskällor har idag skapat ett mångsidigt och omfattande underlag för 

beslutsfattande i företag (Li, Zhu & Pan, 2012, s. 2487). Detta utbyte av kunskap har 

underlättats i takt med informationsteknologins utveckling då information blivit alltmer 

pålitlig, riklig och tillgänglig (George & Jones, 2012, s. 50). För många företag har fokus 

därmed övergått till att effektivt kunna hantera, värdera och analysera nödvändig 

information i syfte att vinna konkurrensfördelar (Olszak, 2016, s. 105). Thurasamy et al. 

(2009, s. 943-944) beskriver att små och medelstora företag (SMEs) inte klarar av att vara 

konkurrenskraftiga utan att använda en marknadsanpassad informationsteknologi. 

Författarna skriver vidare att de marknader företagen är verksam inom påverkar i sin tur 

såväl företagsledares beslutsfattande samt den informationsteknologiska utformningen. 
 

Småföretag är en viktig drivkraft för världsekonomin (Worldbank, 2016) och enligt 

Statistiska Centralbyrån bestod drygt 99 % av alla företag i Sverige år 2015 av 

verksamheter med mindre än 50 anställda (SCB, 2015). Egenskaperna hos dessa 

småföretag är dock av varierande slag (Levy & Powell, 2005, s. 19). Vanliga kännetecken 

för småföretagande är bland annat; brist på resurser, osäkra och utmanande 

marknadsförhållanden, ett reaktivt förhållningssätt till marknaden samt en beslutsfattande 

miljö och beteende som tenderar att skilja sig avsevärt från den hos större företag (Levy 

& Powell, 2005, s. 21-26; Burns, 2011, s. 18-19, Wang, 2004, s. 386). I mindre företag 

är företagsledaren oftast även ägaren av bolaget, vilket påverkar sättet som företaget drivs 

på (Wang, 2004, s. 386). Personligheten och beteenden hos denne är ofta avgörande och 

småföretag är i större grad än stora företag sociala enheter som kretsar kring personliga 

relationer (Burns, 2011, s. 18) Enligt Li, Zhu och Pan (2012, s. 2479) är det den 

verkställande direktören som tar de flesta besluten i denna typ av företag vilka oftast är 

grundade på personliga bedömningar, utan att information tas in från kollegor eller andra 

externa faktorer. 
 

Småföretag är i högre utsträckning utsatta för externa marknadskrafter, såsom den 

makroekonomiska situationen, tuffa konkurrensförhållanden och förändringar i regelverk 

(Malhotra & Temponi, 2010, s. 29). Kravet från den konkurrensutsatta marknaden driver 

småföretagare till ett reaktivt förhållningssätt där snabba beslut ofta behöver fattas för att 

svara upp mot förändringar (Wang, 2004, s. 386). Småföretag påverkas även i större 

utsträckning av marknadens osäkerhet som i sin tur gör att beslut måste ske mer 

kortsiktigt då en snabbare avkastning krävs (Burns, 2011, s. 18-19). Med utgångspunkt 

från den finansiella situation som företagsledare i småföretag ofta står inför har de inte 

råd att fatta felaktiga beslut då det skulle kunna innebära slutet för deras verksamhet 

(Wang, 2004, s. 386). När småföretag växer och fler än 10 personer anställts behöver ofta 

styrnings- och kontrollfrågor betonas i verksamheten tillsammans med en mer formell 
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struktur behöver organiseras för företagets aktiviteter (Levy & Powell, 2005, s. 19). Ett 

sätt att göra detta kan vara att införa någon form av integrerat informationssystem som 

ger en bättre överblick över företagets samlade aktiviteter (Valacich & Schneider, 2007, 

s. 57).  
 

Syftet med ett affärssystem är att underlätta planering, hantering och redovisning av 

företagets resurser samt stödja dess affärsprocesser (Laughlin, 1999, s. 32). Systemet 

underlättar därmed kontrollen av verksamheten då det möjliggör analys av rapporter 

rörande alla processer i företaget. Tanken med att införa systemet är att kunna 

rationalisera och effektivisera företagets affärsprocesser och undvika resursslöseri 

(Andersson, 2016, s. 18). Denna utgångspunkt delas av French & Turoff (2007, s. 39) 

som beskriver att tanken med ett affärssystem är att hjälpa företag organisera och hantera 

affärshändelser genom att dela information inom alla delar i företaget. De menar att 

utformandet främjar därmed beslutsfattande genom att exempelvis stödja strategiska 

beslut, summera data samt ge prognoser för framtiden. 
 

Affärssystem har under de senaste 20 åren fått alltmer uppmärksamhet då företag söker 

efter nya vägar att vinna konkurrensfördelar med hjälp av dessa teknologier (Nwankpa, 

2015, s. 335). Det råder dock stora skillnader i det reella användandet av affärssystem 

mellan företag av olika storlekar. Under år 2014 använde 85 % av Sveriges storföretag 

sig av ett affärssystem för att samordna affärshändelser, medan endast 38 % av Sveriges 

småföretag använde motsvarande system (SCB, 2014). På senare år har dock affärssystem 

blivit alltmer lättillgängliga för småföretag då många av leverantörerna av dessa system 

erbjuder vissa av funktionerna i form av så kallade molntjänster, vilket gör de mer 

användbara för samtliga anställda (Salim et al., 2015, s. 219-220).  
 

Enligt Iskanius, Halonen & Mottonens (2009, s. 5) studie av affärssystem hos småföretag 

förstår företagsledare behovet av ett affärssystem men likväl är inte användandet lika 

utbrett som hos stora företag. Anledningen till detta bottnar enligt författarna i de stora 

utmaningar som uppstår vid implementeringen av ett affärssystem. Detta gäller både för 

den administrativa organisationen samt genom de förändringar som kan uppstå inom den 

operativa verksamheten (Iskanius, Halonen & Mottonen, 2009, s. 5).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Ett bra beslutsfattande är ett livsviktigt inslag för såväl företag, individer som 

organisationer för att uppnå utsatta mål och prestera väl. Felaktiga beslut kan hindra 

effektivitet och resultera i undermåliga prestationer i alla nivåer av en organisation 

(George & Jones, 2012, s. 462), Att fatta rätt beslut kan dock vara svårt, speciellt i en 

föränderlig bransch där viktiga beslut kan behöva tas från en dag till en annan. Enligt 

Saaty (2008, s. 84) måste beslutsfattare förstå problemet, behovet och syftet med beslutet, 

vilka kriterier som är giltiga för beslutet, vilka grupper och intressenter som påverkas av 

beslutet samt vilka handlingsalternativ som finns. Samma författare beskriver vidare att 

dessa parametrar sedan behöver utvärderas för att kunna bestämma det bästa alternativet 

eller prioritera en resursfördelning mellan lämpliga lösningar. Detta resonemang kan 

sägas representera det traditionsenliga rationella synsätt som länge dominerat ekonomiskt 

beslutsfattande (Oppenheimer & Kelso, 2015, s. 278). Att vara rationell innebär att utifrån 

ett systematiskt konsekvenslogiskt resonemang försöka finna det “rätta” beslutet (Simon, 

1955 s. 99, 1997, s. 87). Svårigheterna att tillämpa ett sådant resonemang i praktiken har 

istället lämnat utrymme för suboptimala och erfarenhetsbaserade teorier att växa fram 

(Beach & Mitchell, 1978; Klein, 2009, s. 71; Simon, 1997, s. 118-120).  
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Den splittrade teoribild som finns inom beslutsfattandets tvärvetenskapliga 

forskningsområde skapar enligt oss en brist i att på ett övergripande sätt kunna förklara 

beslutsfattandet som pågår inom organisationer i allmänhet och inom småföretag i 

synnerhet. Det saknas även utifrån våra efterforskningar inom ämnet en teoretiskt 

förankrad modell som kan kombinera beslutsfattandets resonemang med de moderna 

informationsteknologiska affärssystem som utvecklats under senare år.  
 

Affärssystem, kan precis som Andersson (2016, s. 18) och French & Turoff (2007) 

beskriver, utnyttjas som stöd vid tagandet av viktiga beslut inom organisationer, eftersom 

de kan samla, bearbeta och sammanställa information från organisationens olika 

datakällor samt presentera dem till beslutsfattaren på ett överskådligt sätt. Denna funktion 

bör alltså kunna underlätta den komplicerade beslutsprocess som ett rationellt 

beslutsfattande innebär (Simon, 1997, s. 87). En förutsättning för att detta ska fungera är 

att alla i organisationen kan använda sig av systemet och att informationen som systemet 

bidrar med är korrekt (Davenport, 1998).  
 

I och med informationsteknologins utveckling har information blivit allt mer pålitlig, 

riklig och tillgänglig, vilket är något som underlättat utbytet av kunskaper och möjliggjort 

avancerad problemlösning inom organisationer (George & Jones, 2012, s. 50). Eisenhardt 

(1989, s. 543) kunde med sin studie visa att chefer som utnyttjar mycket information vid 

beslutsfattande kunde ta snabbare beslut jämfört med chefer som endast utnyttjade lite 

information. Snabbare beslut kan bidra till bättre prestanda hos organisationer i en 

dynamisk omgivning (Eisenhardt, 1989, s. 572). Att erhålla den information som behövs 

kan däremot vara svårt, särskilt i en så pass volatil och osäker miljö som småföretagande 

innebär (Burns, 2011, s. 18-19; Malhotra & Temponi, 2010, s. 30). Marshall & de la 

Harpe (2009, s. 1-2) beskriver att förutsättningarna för att kunna använda information 

effektivt är att den är korrekt, komplett, uppdaterad samt att den är tillgänglig. Författarna 

beskriver vidare att fatta beslut i ett företag med hjälp av ett affärssystem kan därför vara 

ödesdigert om underlaget är baserad på information som är felaktig eller av dålig kvalité. 

Även andra typer av information kan komma att påverka de beslut som fattas, bland annat 

skrev Cathmoir Nicoll (1994, s. 25-26) att icke formell muntlig information i form av 

rykten eller liknande är en vanligt förekommande informationskälla som företagsledare 

använder sig av. 
 

Affärssystemet ska integrera information och processer inom en organisation genom sitt 

sammansatta datasystem där medarbetare kan komma åt, spara, samla, sammanställa, 

tolka och använda informationen (Davenport, 1998). Interaktion av olika komponenter 

av mjukvara och hårdvara möjliggör på så vis ett större informationsflöde inom företaget, 

vilket ger en bättre överblick av processer och ett mer dynamiskt beslutsfattande 

(Malhotra & Temponi, 2010, s. 28). Enligt Malhotra & Temponi (2010, s. 29) kan 

införandet av affärssystem hjälpa små och medelstora företag nå större kunder som 

tidigare varit utom räckhåll då lägre kostnader för elektronisk dokumenthantering 

skapats. Wang (2004) beskriver i sin studie hur ett beslutstödjande informationssystem 

kan användas för att hjälpa beslutsfattare i småföretag till att fatta bättre beslut, både när 

det gäller mindre eller mer omfattande storlek hos beslutsproblemen. Samma författare 

konkluderar i studien att ett väl utformat beslutsstödsystem definitivt kan hjälpa 

beslutsfattare reducera ansträngningen i att fatta ett beslut och höja beslutens kvalité. 
 

Enligt Malhotra & Temponi (2010, s. 28) är införandet och implementeringen av ett 

affärssystem både kostsamt och riskabelt för företag i allmänhet och speciellt utmanande 
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för småföretag i synnerhet. Marshall & de la Harpe (2009) kom fram till att 

beslutsfattande i en organisation med affärssystem har sina svårigheter samt att tillgänglig 

information kan vara svår att använda. Teittinen, et al. (2013) visar på ett liknande sätt i 

sin studie att användandet av affärssystem hos småföretag medför praktiska problem 

inom olika nivåer av organisationen. Li, Zhu & Pan (2012, s. 2480) hävdar att 

svårigheterna vanligen kommer från att systemet har lite stöd i affärsmiljön och att 

utbildningsnivån bland de anställda ofta är undermålig. Denna bild delas av Iskanius, 

Halonen & Mottonen (2009, s. 6), som kunde visa att det fanns en brist på kunskap 

gällande affärssystem i de undersökta företagen. Ett annat problem som kunde konstateras 

i en studie av Muscatello, Small & Chen (2003) är att småföretag idag främst använder 

affärssystemet till extern redovisning och finansiella funktioner medan många avancerade 

egenskaper, exempelvis produktionsplanering och schemaläggning, inte alls används 

(Muscatello, Small & Chen, 2003).  
 

Flera studier har visat att själva implementeringen är oerhört viktig för att användandet 

av affärssystemet ska kunna ske effektivt och skapa ett värde för företaget i slutändan 

(Iskanius, Halonen & Mottonen, 2008; Nwankpa, 2015; Malhotra & Temponi, 2010; 

Muscatello, Small & Chen, 2003, s. 867). När det gäller implementering av en mjukvara 

i små- och medelstora företag är dessa ofta återhållsamma till att anpassa programmet till 

just deras verksamhet, utan använder sig istället av färdiga produkter (Leopoulos, 

Kirytopoulos & Malandrakis, 2006, s. 322). Nwankpa (2015, s. 341) kunde visa att 

implementeringsgraden av ett affärssystem hade ett positivt samband med graden av 

användandet av systemet. Andra avgörande faktorer för användandet var i samma studie 

graden av tillgängliga tekniska resurser samt passformen av systemet till organisationens 

utformning. Vidare är en låg användning av ett affärssystem direkt kopplat till ett lågt 

förstående av affärssystemet, vilket medfört att företag använder sig av parallella system 

för att arbeta sig runt ett problem snarare än att lösa det (Markus & Tanis, 2000, s. 195). 

Iskanius, Halonen & Mottonen (2009, s. 6) upptäckte i sin studie att småföretag ofta 

försökte hålla kvar vid gamla undermåliga system trots att nya system införskaffats. 

Problemet uppstod enligt samma författare av att de nya systemen ofta inte varit 

tillräckligt anpassade för verksamheten, systemen användes då bilateralt och 

informationskvalitén inom systemen försämrades. 
 

Tidigare forskning inom ämnet affärssystem har som nämnts ovan främst fokuserat på 

själva implementeringen av affärssystem i en verksamhet samt de möjligheter och 

utmaningar som kan uppstå vid genomförandet (Nwankpa, 2015, s. 335-336). Mindre 

forskning existerar dock kring hur ett integrerat affärssystem används i praktiken för att 

skapa beslutsstöd (Teittinen et al., 2013, s. 279) samt om de praktiska möjligheter och 

utmaningar som den dagliga användningen av beslutstödjande informationssystem 

anbringar (Grabski, Leech & Schmidt, 2011, s. 52-53). Samma författare påpekar att det 

finns en brist i befintlig forskning av hur beslutstödjande system används efter 

implementeringen men också vilken effekt det har på beslutfattarens beteende. Enligt Xie, 

Allen & Ali (2014, s. 358-359) är affärssystem av nytta för små- och medelstora företag, 

men författarna efterfrågar mer forskning i syfte att öka förståelsen om hur dessa fördelar 

skapas genom den praktiska användningen av systemet. 
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1.3 Problemformulering 
Problembakgrunden och problemdiskussionen har mynnat ut i en problemformulering 

som kan sammanfattas med en mening: 
 

Hur används affärssystem vid beslutsfattande hos småföretag? 

 

1.4 Syfte, målgrupp och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur småföretag använder affärssystemens 

information vid beslut. Vi vill försöka förstå vilken information som används samt hur 

beslutsfattarna söker, analyserar och värderar den information som upplevs väsentlig för 

deras beslutsfattande. Vi vill även skapa en djupare förståelse över vilken typ av beslut 

som företagsledarna ställs inför. 
 

Syftet kommer att besvaras med hjälp av följande del frågeställningar:  

1. Vilka beslut fattas och hur resonerar företagsledarna för att komma fram till ett beslut? 

2. Hur samlar och värderar företagsledarna olika typer av information av vikt vid 

beslutsfattande?  

3. Hur ser företagsledarna på affärssystemets roll samt dess användning när det kommer 

till att fatta beslut? 

 

1.5 Praktiskt bidrag 
Med vår studie vill vi hjälpa småföretag att få en ökad förståelse för hur deras 

affärssystem kan användas. Detta genom att belysa affärssystemens bidragande 

användningsområden och försöka bringa klarhet i eventuella problemområden som kan 

uppstå vid det praktiska användandet av systemen. Vi menar att detta i förlängningen bör 

kunna kan leda till ett mer funktionellt arbetssätt och beslutsfattande för företagen då det 

kan skapa såväl tids- som kostnadsbesparingar. Vi ser de deltagande företagen som den 

primära målgruppen för studien men strävar samtidigt emot att även kunna vara av 

relevans för andra småföretag genom studiens praktiska inriktning.   

 

1.6 Avgränsning och begränsningar 
Vi har valt att avgränsa denna studie till små byggföretag inom Umeå kommun med fler 

än 10 men mindre än 50 anställda. Vår utgångspunkt är att innebörden av att vara verksam 

som småföretagare, och då speciellt inom byggverksamhet, medför att otaliga viktiga 

beslut behöver fattas. Anledningen att avgränsningen gjordes till just mindre företag 

kommer dels ur vår fascination för småföretagandets praktiska utmaningar samt ifrån 

egna upplevda arbetslivserfarenheter av beslutfattande inom små verksamheter. Att 

underkategorin byggföretag valdes som studiegrupp kom även det ur vårt gemensamma 

intresse för branschen som sådan, men även ur kunskapen att dessa företag representerar 

nära 14 % av alla småföretag i Sverige år 2015 (SCB, 2015). I samma undersökning 

överträffas den andelen endast av småföretag inom handelsbranschen (SCB 

Företagsdatabas, 2015). Vi har valt att utgå från antagandet att antalet anställda är den 

mest användbara särskiljaren för att studera småföretag ur ett styrning- och 

ledningsperspektiv (Burns, 2011, s. 16; Levy & Powell, 2005, s. 20). Enligt Europeiska 

Kommissionen (2016) kan man klassificera småföretag dels genom antalet anställda 

(mellan 10 till 50 stycken) samt genom den årliga omsättningen, som skall understiga 10 

miljoner euro. Då omsättningskriteriet bedömts vara av ringa betydelse för den typ av 

beslutsfattande som ingår studien har endast antalet anställda utgjort vår definition av 

småföretag. I vår mening bör således inte eventuella skillnader i omsättning (ovan eller 



 6 

under gränsen 10 miljoner euro) nämnvärt påverka komplexiteten, antalet eller typen av 

beslut som behöver fattas hos företagen. 
 

Ovan nämnda faktorer anser vi öka studiens förmåga att vara applicerbar i synnerhet för 

företag verksamma inom andra liknande branscher, men även i allmänhet för 

beslutsfattande inom mindre organisationer. Då syftet i denna studie är att ta reda på hur 

småföretag fattar sina beslut kommer inte en jämförelse med stora företag göras. Syftet 

är därmed inte att jämföra småföretag med stora utan att ta reda på vilket sätt affärssystem 

används som beslutsunderlag hos småföretag. 

 

Då det finns ett flertal olika definitioner på vad ett affärssystem är kommer vi i 

undersökningen låta de intervjuade personerna själva definiera vad de anser är ett 

affärssystem för dem och därefter får de ta ställning till hur de använder det som 

beslutsunderlag. Vi kommer i studien att beskriva några olika delfunktioner av ekonomi-

, beslutsstöds- och informationssystem men då detta är ett så brett område kommer den 

gemensamma termen affärssystem användas för samtliga. 

 

1.7 Begreppsdefinitioner 
För att förtydliga grundläggande begrepp i undersökningen förklarar vi nedan vad vi 

menar med begreppen småföretag, beslutsfattande, affärssystem, officiell samt icke-

officiell information. 
 

● Småföretag - Ett företag med mellan 10 och 49 anställda. 
 

● Beslut - Ett avgörande i en viss fråga som fattas på en gång eller i ett sammanhang 

(Nationalencyklopedin, 2016a). 
 

● Beslutsprocess - Den process som föregår ett komplicerat beslut 

(Nationalencyklopedin, 2016b).  
 

● Affärssystem - Med affärssystem menar vi ett mjukvarusystem som stödjer 

företagets affärsprocesser och underlättar beslutsfattande då det bistår med 

information inom olika av företagets affärsområden. 
 

● Officiell information - I studien anses officiell information vara den information 

som affärssystemet bidrar med samt förfrågningsunderlag, produktblad, 

mailutskick, branschinformation eller liknande. 
 

● Icke officiell information - I studien definieras denna typ av information som 

information som inte kan härledas till affärssystemet, vilket innefattar 

egentillverkade underlag och kalkyler samt information spridd genom muntliga 

kontakter eller rykten. 
 

1.8 Vår användning av begreppet affärssystem 
För att ytterligare förtydliga vår hantering och användning av, inom forskarvärlden 

vanliga begrepp rörande ämnesområdet, ges här en förklaring av dessa termer. 
 

Ett ERP-system, Enterprise Resource Planning, är ett affärssystem som hjälper företag 

att organisera och hantera affärshändelser genom att dela information inom alla områden 

i företaget. Det kan innefatta allt ifrån lagervaruhantering, projektplanering, redovisning 
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till personalhantering. Det huvudsakliga syftet med ett ERP-system är att integrera alla 

affärsområden i ett företag till ett enskilt datasystem för att kontrollera och samordna alla 

processer i företaget. (Reid & Sanders, 2013, s. 218)  
 

Decision Support System är en typ av beslutsstödjande affärssystem som mer specifikt är 

utformat för att underlätta beslutsfattande av chefer gällande problemhantering. Systemet 

kan anpassas på många olika sätt och kan exempelvis användas för att stödja strategiska 

beslut, summera data, ge prognoser för framtiden och liknande. (French & Turoff, 2007 

s. 39) 

 

Business Intelligence är en samlingsterm för beslutsstödjande affärssystem med liknande 

egenskaper som Decision Support System. Denna typ av system har syftet var att hjälpa 

ledare att effektivt analysera data för att förstå verksamheten bättre och på så sätt förbättra 

beslutsfattandet. (Golfarelli, Rizzi & Cella, 2004, s. 1) 
 

Vi har här valt att likställa dessa tre internationellt använda begreppen eftersom samtliga 

syftar till att bistå användaren med beslutsunderlag för att underlätta fattande av beslut. 

De tre termerna är därför benämnda som affärssystem i denna studie då deras funktioner 

är snarlika. Vidare kommer definitionen av affärssystem som vi använder även att 

innefatta samtliga programvaror som inte ingår i ett centralt integrerat datasystem men 

som uppfyller olika besluts- och affärsstödjande funktioner inom verksamheten.  
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2. Teoretisk metod 
I detta avsnitt presenteras de metodologiska utgångspunkter som ligger till grund för 

studiens genomförande. Inledningsvis presenteras författarnas förförståelse följt av det 

vetenskapliga förhållningssättet som valts. Här framgår den forskningsansats som valts 

för studiens genomförande. Avslutningsvis beskrivs tillvägagångssättet vid 

litteratursökningen samt diskussion kring källkritik görs.  

 

2.1 Förförståelse 
Denna studie görs av två civilekonomstudenter vid Handelshögskolan i Umeå under deras 

sjätte termin. Vi som författare har både relevant teoretisk kunskapsbakgrund och praktisk 

erfarenhet inom forskningsområdet med sju respektive tretton års arbetslivserfarenhet, 

där vi har arbetat inom bygg- respektive hälsovårdsbranschen. En av författarna har haft 

en arbetsledande position i byggbranschen där beslutsfattande varit en stor del av arbetet. 

Besluten ifråga handlade framförallt om stora projekt där fördelning av kostnader samt 

planering av tid och resurser var av stor vikt. Utifrån denna erfarenhet har författaren i 

fråga upplevt konsekvenser av felaktiga beslut, inhämtande och bearbetning av 

information samt vikten av att väga risker mot eventuella vinster. 
 

De teoretiska kunskaper vi som författare har inom området kommer huvudsakligen från 

studier inom företagsekonomi, där båda studerat kurser i management på grund- och 

avancerad nivå samt andra relevanta kurser så som vetenskaplig metod, statistik och 

liknande. Vi tror att vår tidigare erfarenhet ger oss goda grundkunskaper för att genomföra 

denna studie. 
 

Våra förväntningar baseras på våra egna erfarenheter både praktiskt men även teoretiskt 

genom våra tidigare studier. För att göra en korrekt studie utan förutfattade meningar 

gäller att man är objektiv och värderingsfri (Bryman, 2011, s. 43). Däremot anses 

förförståelse vara en tillgång i en kvalitativ studie, då syftet är att skapa djupare förståelse 

för ett visst fenomen. Då vi själva har erfarenhet från arbetslivet och byggbranschen tror 

vi att vår förförståelse kommer bidra positivt till studien, snarare än att påverka den 

negativt. 

 

2.2 Verklighetssyn 
Verklighetssyn, eller ontologi, rör frågor om “vad som finns” och hur sociala ting ser ut 

eller beter sig. Sättet att se på verkligheten skiljer sig åt mellan olika individer. Ett sätt att 

se på den finns inom objektivismen, vilken beskriver sociala företeelser som en form av 

yttre kunskap som ligger utanför människans intellekt och som inte går att påverka. Ett 

synsätt med objektivism säger att sociala händelser och egenskaper är oberoende av 

sociala aktörer och att endast en sanning finns (Bryman, 2011, s. 36). En annan 

ståndpunkt ses i ett synsätt förknippat med konstruktivism, vilket ständigt ifrågasätter 

objektivismens synsätt då det säger att allt som händer runt oss är något som vi själva kan 

påverka och att verkligheten ständigt skapas och förändras för att senare återskapas 

(Bryman, 2011, s. 37).  
 

Denna studie ämnar gå på djupet i hur affärssystem används som beslutsunderlag hos 

småföretag vilket innebär att vi kommer utgå ifrån de intervjuade beslutsfattarnas egna 

personliga åsikter. Dessa påverkas av den intervjuades egna synsätt och hur arbetet går 

till på den aktuella arbetsplatsen. Målet med studien är inte att generera en objektivistisk 

förklaring av verkligheten utan att försöka förstå och förklara hur påverkande faktorer 
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skapar sammanhanget för de undersökta användarna. Detta spelar in på deras svar och vi 

kommer att lyssna till deras egna berättelser snarare än att förklara den vetenskapliga 

sanningen. Utifrån dessa ställningstaganden kommer vi att anta ett konstruktivistiskt 

perspektiv för att förklara verkligheten, då vi ser den som ständigt förändrande och 

reviderande. Vi vill även belysa betydelsen av att vara oberoende i denna studie, vilket 

har medfört att intervjufrågeställningen kommer ge respondenterna en chans att svara 

med sina egna ord.  

 

2.3 Vetenskapssyn 
Positivism och hermeneutik är två vanliga förhållningssätt till vetenskapen (Patel & 

Davidson, 2011 s. 25). Bryman (2011, s. 30) beskriver positivismen som en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som står för användandet av en naturvetenskaplig metod 

när studier av den sociala verkligheten ska genomföras. Dess huvudinnehåll säger 

exempelvis att bara händelser som kan bekräftas via sinnena är kunskap, att generera och 

pröva hypoteser är det enda sättet att förklara händelser, faktainsamling utgör grunden för 

att uppnå kunskap, att den är objektiv och att endast vetenskapliga påståenden hör till 

teorin då normativa påståenden inte kan verifieras via observationer. Nackdelen med 

denna syn är enligt Patel & Davidson (2011, s. 27) att det har visat sig omöjligt att 

separera teori och observation, då alla individer har ett inbyggt filter av privata synsätt 

och teorier som filtrerar informationen de tar till sig.  
 

Hermeneutiken förklaras av Patel & Davidson (2011, s. 28-29) som en tolkningslära och 

är därmed positivismens raka motsats. Har man tagit en hermeneutisk ståndpunkt så 

försöker man förstå den mänskliga existensen genom att studera och tolka händelser. En 

hermeneutiker vill till skillnad från positivister inte förklara företeelser, utan menar 

istället att genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i både språk och 

handlingar, går det att förstå människor och vår egen livssituation (Patel & Davidson, 

2011 s. 29). Bryman (2011, s. 32) säger att hermeneutiken är en strategi som kan ta hänsyn 

till skillnader mellan människor och naturvetenskap och som kräver att forskaren ska ta 

reda på den subjektiva innebörden av sociala händelser. 
 

I en studie av kvalitativ karaktär som denna krävs det att ståndpunkten författarna tar är 

av ett tolkande slag, alltså en hermeneutisk ståndpunkt (Patel & Davidson, 2011, s. 28-

29). För att kunna ta reda på den subjektiva innebörden i hur beslutsfattare i småföretag 

använder sig av affärssystem som beslutsunderlag krävs det att vi studerar och slutligen 

tolkar dessa företeelser. Den hermeneutiska forskaren studerar ett forskningsobjekt 

subjektivt, med hjälp av sin egen förförståelse. Här ses förförståelsen som en tillgång 

istället för ett hinder som i positivismen, där objektivitet är av högsta betydelse (Patel & 

Davidson, 2011, s. 29). Vidare skriver författarna att den hermeneutiska forskaren gärna 

försöker se helheten i ett problem, istället för att studera det bit för bit. Vi tror här att våra 

tidigare erfarenheter som är beskrivna ovan kommer vara till stor hjälp, då vi har 

erfarenhet från arbetslivet i allmänhet och av byggbranschen i synnerhet. Med denna 

utgångspunkt kommer författarna till denna studie att ta en hermeneutisk ståndpunkt. 

 

2.4 Forskningsansats 
Två vanliga typer av uppfattningar om förhållandet mellan teori och praktik är deduktiv 

och induktiv teori. Det deduktiva angreppssättet innebär att forskaren utgår från 

existerande teorier och ställer hypoteser för att finna empiriskt stöd för en företeelse. 

Induktiv teori utgår däremot ifrån observationer och resultat för att skapa en teori som 

förklarar dessa observationer (Bryman, 2011, s. 26-28). 
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Vi har valt att utgå ifrån befintliga teorier rörande beslutsfattande, information samt 

användandet av affärssystem vilket oftast härleds till ett deduktivt angreppssätt. Att 

deducera hypoteser är däremot förknippat med kvantitativ forskning (Bryman, 2011, s. 

27) och något vi inte väljer att genomföra. Då vi vill skapa en djupare förståelse för hur 

affärssystem används vid beslutsfattande kommer vi istället att diskutera och analysera 

resultatet från studien, som till viss del kan härledas till det induktiva angreppssättet. 

Enligt Bryman (2011, s. 28) använder forskare ofta sig av både ett induktivt samt ett 

deduktivt angreppssätt tillsammans. Då vi har influenser från både induktiv och deduktiv 

teori kan det passa bättre att använda sig av en abduktiv ansats, som innebär en 

kombination av de tidigare nämnda teorierna (Patel & Davidson, 2011, s. 24). 
 

Vi anser att en växlande process mellan empiriska fakta och den teoretiska referensramen 

är det som passar vårt uppsatsarbete bäst. Då vi vill ge vår uppsats en chans att växa och 

utvecklas successivt genom hela forskningsprocessen har vi valt att anta en abduktiv 

forskningsansats i vårt arbete. Vår studie bryter fram ur empirin för att sedan analyseras 

ur ett teoretiskt perspektiv. Vi hoppas därmed finna vilka empiriska data som kan behövas 

ytterligare för att få en ökad förståelse för vårt problemområde och därefter kunna dra 

slutsatser kring våra forskningsfrågor.  

 

2.5 Källkritik 
För att få en djupare förståelse kring beslutsfattande och affärssystem har teorier, 

modeller, metoder i litteratur och vetenskapliga artiklar studerats. Litteraturen som 

använts har till stor del bestått av böcker som är eller har varit kurslitteratur inom Umeå 

Universitets utbildningar inom området management. Litteraturen har därför bedömts 

spegla den generella uppfattningen som finns inom det akademiska rummet och kan 

därför sägas spegla den nu rådande sanningen. Vidare har vi inom vissa betydande avsnitt 

i teorikapitlet samlat ett flertal författares olika hållning, dessa har även sammanställts för 

att ytterligare öka teorikapitlets pålitlighet.  
 

De vetenskapliga artiklar som använts har publicerats i akademiska tidskrifter och 

innehållet har därmed granskats av andra forskare inom samma område. Vi har vid 

studerandet av olika källor haft ett kritiskt förhållningssätt till det som framhållits i 

litteratur och artiklar. Vid insamling och bearbetning av det teoretiska och empiriska 

materialet har vi aktivt försökt att ha ett objektivt förhållningssätt. Detta för att 

exempelvis våra egna föreställningar, politiska och religiösa åsikter inte ska påverka 

bearbetningen och insamlandet av källmaterial. 
 

Vidare grundar sig det empiriska kapitlet på de utförda kvalitativa intervjuerna. Dessa 

intervjuer har genomförts i en semistrukturerad form med hjälp en intervjuguide. Svaren 

i intervjuerna gav oss information som inte funnits tillgänglig på annat sätt och denna 

information har bedömts att inte vara till någon skada för företaget eller individerna vid 

publicering. Då empirin till stora delar bygger på respondenternas egna upplevelser utgår 

vi från att svaren är pålitliga och att personerna är ärliga i sina svar. Vi hade dock kunnat 

kontrollera riktigheten i deras svar genom att utföra observationer direkt i verksamheten, 

men denna process har ansetts allt för omfattande och tidskrävande för att vara möjlig att 

utföra inom ramen för denna uppsats. Vi menar även att ytterligare undersökningsmetoder 

inte skulle förändra forskningens resultat nämnvärt. Dessutom är det problematiskt att 

försöka observera en beslutsprocess rent visuellt samtidigt kan det även vara svårt att få 

tillträde till de rum där besluten sker.  
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Utöver ovan nämnda källor har även elektroniska källor så som webbsidor och statistiskt 

material använts. Vi har i dessa fall varit kritiska kring källornas härkomst samt av vem 

samt när källan är skriven och publicerad. Vi har inom uppsatsen för avsikt att endast 

välja och använda tillförlitliga källor för att undvika att felaktiga uppgifter förekommer. 
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3. Praktisk metod 
I detta avsnitt redogörs för studiens praktiska genomförande. Initialt presenteras den 

kvalitativa forskningsmetod som använts följt av en redovisning av det urval av 

respondenter som gjordes. Detta efterföljs av en presentation av de intervjuer som 

gjordes samt en redogörelse för de förberedelser och den databearbetning som utfördes. 

Avslutningsvis diskuteras de etiska överväganden som gjordes inom studien. 

 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Vi har i studien valt att använda vi oss av en kvalitativ forskningsmetodik för att öka vår 

förståelse om hur beslutsfattare använder sig av affärssystem i sitt arbete. Kvalitativ 

forskning syftar enligt Holme & Solvang (1997, s. 92) till att skapa en djupare förståelse 

av det som ska studeras. Bryman & Bell (2013, s. 391) beskriver metoden som 

tolkningsinriktad, där tyngden ligger på att söka förståelse av den sociala verkligheten 

utifrån hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Det som därmed vill 

förklaras är respondenternas uppfattning av omvärlden eller av ett visst fenomen (Patel 

& Davidson, 2011, s. 82). Denna metod stämmer därför väl in med vårt syfte där 

företagsledarnas egna berättelser utgör det praktiska kunskapsbidraget i vår forskning. 

Sociala beteenden och värderingar är två av grundförutsättningar för beslutsfattarna i den 

verklighet som studerats, då vi menar att det är människan som fattar besluten och inte 

företaget eller affärssystemet i sig självt. Vidare har miljön som individerna befinner sig 

i ansetts vara en naturlig omständighet att ta hänsyn till eftersom småföretagare lever med 

och genom sitt företag och interagerar ständigt med företagsmiljön. Samtliga deltagarna 

i studien arbetar i en verksamhetsledande position med mångårig erfarenhet av 

beslutsfattande inom yrket och kan därför sägas besitta praktiskt kunnande inom det 

avgränsade ämnesområdet.  
 

För att göra en intensiv och detaljerad granskning av en viss situation eller miljö så är 

fallstudie en bra forskningsdesign att använda sig av. Denna typ av studie rör ofta en viss 

organisation, en specifik familj, en speciell skola eller ett visst samhälle (Bryman 2011, 

s. 73-74). Då vi med vår studie vill skapa en djupare förståelse för användandet av 

affärssystemets information vid beslutsfattande hos olika småföretag, och på så vis öka 

överförbarheten, har vi valt att använda oss av ett flerfallsstudieformat. Vi är medvetna 

om att metodvalet inte skapar en lika omfattande bild kring det enskilda företaget som 

vid en traditionell fallstudie. Men då vi inte haft möjlighet att mer ingående följa de 

enskilda företagen anser vi ändå att den samlade bild som flerfallstudieformatet skapat 

givit oss den djupförståelse som efterfrågats med studien.  

 

3.2 Urval och access 
Då vi som författare till denna studie är studenter vid Umeå Universitet har vi av praktiska 

skäl valt att geografiskt avgränsa oss till företag inom Umeå kommun. Urvalet av 

deltagare grundar sig alltså i tillgängligheten till individer som kan vara av relevans för 

studien. Denna typ av urval kan enligt Bryman (2011, s. 194; s. 434) kallas för ett 

målinriktat bekvämlighetsurval, då det görs utifrån en önskan om att intervjua personer 

som är relevanta för forskningsfrågorna och är samtidigt personer som finns tillgängliga 

för oss. 
   
I boken Forskningsmetodik av Holme & Solvang (1997 s. 104) beskrivs olika 

urvalsmetoder för att skapa ett innehåll med största möjliga variationsbredd inom urvalet. 

Författarna beskriver ett sätt att välja ut respondenter som antas ha rikligt med kunskap 
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inom området för att öka informationsinnehållet. Ett annat sätt är även att välja personer 

med olika demografiska skillnader (Holme & Solvang, 1997, s. 104). För att skapa en 

spridning i innehållet har vi därför valt att inkludera olika företag inom byggbranschen 

med något skiftande verksamhetsinriktning samt av varierande storlek inom spannet 10 - 

50 anställda. Exempelvis är ett av företagen mer inriktat mot byggservice medan ett annat 

arbetar i huvudsak med konstruktion och försäljning av nya lägenheter. Den variation 

som finns härstammar således främst i skillnader mellan företagsledarnas erfarenhet, 

arbetsområde och kunder. Vi har medvetet valt att inte beakta andra demografiska 

skillnader annat än kön, ålder, yrkestitel och yrkesbakgrund.  
 

Urvalsprocessen har således bestått av att söka företag som bedriver byggverksamhet och 

som stämmer in med vår definition av ett småföretag. Sökningen för sådana företag 

gjordes sedan genom databasen Retriever Business sökfunktion efter beskrivna 

urvalskriterier och med den geografiska avgränsningen. Därefter kontaktades valda 

företag genom mail och sedan via telefon för att ta reda på om intresse för medverkan 

fanns. De som tackade ja till intervjun har vi senare besökt på deras egna kontor för att 

genomföra intervjun. De företag som studerats är följande: Contractor Bygg i Umeå AB, 

Obbola Byggservice AB, Bjurbäcks Bygg AB samt VNB Byggproduktion AB. 
 

Inom ramen för deltagandet valde en övergripande majoritet av de tillfrågade företagen 

att inte medverka i studien men samtidigt fann vi ett positivt bemötande av de deltagande 

företagen i allmänhet. Vi upplevde dock, trots god framförhållning och erbjudande om 

flexibla tider, svårigheter att avtala tider för intervjuer. Många gånger skedde därför om- 

och avbokningar av planerade möten då företagsledarna upplevde att det hade mycket att 

stå i. Det totala antalet medverkande i studien blev till slut fyra företagsledare för fyra 

separata små byggföretag. Denna datamängd ansågs ändå tillräcklig för att kunna svara 

upp mot kartläggningens syfte, att skapa en djupare förståelse av det praktiska 

användandet av affärssystem hos småföretag.  
 

Studien är med dess kvalitativa utformning och valda urvalsmetodik inte utformad för att 

dra allmänna eller generaliserbara slutsatser utöver den rapportering som görs utifrån 

respondentintervjuerna. Detta eftersom urvalet med stor sannolikhet inte svarar för hela 

populationen (Bryman, 2011, s. 194). Däremot kan studiens resultat bidra med en djupare 

förståelse för användandet av affärssystem vid beslutsfattande i praktiken, vilket genom 

sin överförbarhet även kan vara till nytta för andra liknande verksamheter. Den kan även 

genom dess kopplingar till befintliga resultat vara till grund för fortsatt forskning inom 

ämnet (Bryman, 2011, s. 195).  

 

3.3 Intervjuer 
Patel & Davidson (2011, s. 73) skriver att det finns två typer av tekniker för att samla 

information med hjälp av frågor, antingen genom intervjuer eller enkäter. Intervjuer är 

sådana som är personliga och oftast sker genom en träff med intervjupersonen, men kan 

även ske över telefon.  

 

Vi har i studien valt att samla in data genom att genomföra intervjuer. Det finns dock 

betydande skillnader mellan olika typer av intervjuer menar Holme och Solvang (1997, 

s. 104). Författarna beskriver att i en så kallad respondentintervju ställer forskaren frågor 

till en individ som själv är involverad i det fenomen som ska studeras. Jämförelsevis i en 

så kallad informantintervju är individen inte direkt delaktig i fenomenet men denne 

innehar ändå djup kunskap om det (Holme & Solvang, 1997, s. 104). Då de respondenter 
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som deltagit har kontaktats och valts ut utifrån deras yrkesposition som företagsledare har 

det ansett att de i allra högsta grad varit involverade i företagets beslutsfattande. Vi 

bedömer därför att respondentintervjuer är ett lämpligt och korrekt val av intervjumetod.   
 

Intervjuer kan vara både av kvalitativ eller kvantitativ natur, vilka inom det senare 

området då främst benämns som strukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 413). Enligt 

författaren är tillvägagångssättet i en kvalitativ studie betydligt mindre strukturerat än en 

kvantitativ studie. Dessa skillnader mellan intervjutyperna härstammar främst från 

forskningens syfte, där det inom en kvantitativ studie eftersträvas maximerad reliabilitet 

och validitet. Strukturerade intervjuer används då för att svara upp mot tydligt 

formulerade frågeställningar, medan inom kvalitativ forskning fokuseras det mer på 

generella och tyngden läggs intervjupersonens egna uppfattningar (Bryman, 2011, s. 

413).  

3.3.1 Utformning & utförande 
Intervjuerna i denna studie utförs enligt en semistrukturerad form. I denna form menar 

Bryman & Bell (2013, s. 475) att forskaren bör använda sig av en intervjuguide med 

specifika teman som ska behandlas under intervjun, samtidigt lämnas utrymme åt 

respondenten att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågor som inte ingår i intervjuguiden 

kan dock ställas och frågorna behöver inte nödvändigtvis komma i någon speciell 

ordning. I huvudsak kommer frågorna att ställas i den tänkta ordningen och med den 

ursprungliga ordalydelsen (Bryman & Bell, 2013, s. 476). Till skillnad mot en 

ostrukturerad intervju, som även den kan vara styrd till teman, har intervjuaren inga 

specifika frågor och intervjun kan ta helt andra vägar om intervjupersonen börjar prata 

om annat än det tema som intervjuaren vill diskutera (Bryman & Bell, 2011, s. 415). Vi 

har därför valt den semistrukturerade formen för få ut så mycket som möjligt ur 

intervjuerna på ett sådant sätt att underlaget som skapats samtidigt har kunnat hållas inom 

studiens inriktning. Intervjuguiden vi har använt oss av (se bilaga 2) utformades därför 

med åtanke att kunna samla in empirin på ett så tydligt och strukturerat sätt som möjligt. 

I guiden är de förstkommande frågorna av något enklare karaktär för att underlätta för 

respondenten att känna sig trygg och bekväm med situationen samtidigt som det ger en 

uppfattning om den verklighet som intervjupersonen upplever.  
 

Fisher (2007, s. 170) listar ett antal rekommendationer att tänka på inför en 

semistrukturerad intervju. Författaren menar att uttryck och yttranden bör vara obundna, 

intervjuare bör ställa följdfrågor till respondenten samt att nya frågor bör följa samma 

tema. Vidare hävdar Fisher (2007 s. 169) att intervjuaren bär ansvaret för att intervjun 

ska flyta på bra och att tillräcklig information samlats in inom den avtalade tiden. Vi har 

i intervjuerna försökt följa denna devis och har exempelvis använt oss av följdfrågor för 

att utöka förståelsen ytterligare samt informerat om den beräknade tidsåtgången inför 

varje intervjun startat. I våra intervjuer ställde vi inledningsvis frågor som handlade om 

personen och företaget i sig, som sedan följdes upp av teman i samma ordningsföljd som 

vår teoretiska bakgrund, där vi börjar med frågor relaterade till beslutsfattande, följt av 

information och informationssökning som avslutas med frågor om affärssystemets roll 

som beslutsunderlag.  
 

De intervjuer som utförts har legat till grund för det empiriska materialet i studien. Dessa 

har spelats in på band, och sedan skrivits ner för att öka trovärdigheten vilket även 

underlättar för utomstående att dra egna slutsatser kring sanningshalten i den information 

som presenterats. Detta har även underlättat vårt eget arbete med att sammanställa den 

empiriska delen av studien.  
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För intervjupersonens egen bekvämlighet samt för att intervjupersonen ska känna sig som 

hemma har vi valt att genomföra intervjuerna på respondenterna egna kontor. Under 

själva intervjun har vi även försökt skilja på vem som har innehaft intervjuarrollen och 

vem som skött antecknandet. Detta för att undvika avbrott som annars kan ske när flera 

personer pratar i mun på varandra, samtidigt som intervjupersonen tillåtits fokusera på ett 

samtal med endast en person i taget utan att behöva överrumplas av multipla frågor. Detta 

skapar ett bättre flyt konversationen som sker mellan de delaktiga i samtalet. Innan 

intervjun inleddes presenterade vi oss kortfattat och vad vårt syfte med studien var, då det 

är viktigt att upprepa informationen (Patel & Davidson, 2011, s. 75). Vi har i intervjuerna 

vid komplicerade svar upprepat den information som intervjupersonen delgett oss enligt 

vår tolkning för att förtydliga att vi har förstått svaren korrekt.  

3.3.2 Förberedelser 
Patel & Davidson (2011, s. 86) skriver att det är viktigt att göra noggranna förberedelser 

inför en studie där man bör tänka över innehållet, ifall alla frågor verkligen behövs, om 

frågorna går att missuppfatta och ifall frågorna fungerar för de personer som de är avsedda 

för. Utöver detta behöver även intervjuaren förbereda sig. Det kan vara bra att öva 

intervjuteknik, sätta sig in i området och ifall denne klarar av att hantera 

registreringstekniken som ska användas (Patel & Davidson, 2011, s. 86). 
 

För att förbereda oss inför intervjuerna började vi med att ställa upp vår intervjuguide. 

Där frågor utvecklades utefter det vi ansåg var relevant att veta för studien och vi såg 

även till att avföra onödiga frågor som vi under processens gång kände inte svarade på 

vad vi ville veta. Bryman (2011, s. 419) skriver att grundläggande råd vid skapandet av 

en intervjuguide är att se till att de aktuella teman som finns följer varandra på ett bra sätt, 

att man anpassar frågorna för att underlätta svar på studiens frågeställningar, att inte ställa 

ledande frågor, att använda sig av ett begripligt språk samt att notera bakgrundsfakta om 

intervjupersonen.  
 

Personligen förberedde vi oss genom att ta del av allmänt tillgänglig information kring 

företagen som var aktuella för intervjun. Vi studerade även intervjutekniker och tips inför 

sammanställning av intervjuguiden. För att registrera och dokumentera intervjun har vi 

dels valt att anteckna viktiga nyckelord ur intervjun för att underlätta vid transkriberingen 

och dels genom att spela in samtalen med hjälp av en diktafon och säkerställa en god 

ljudkvalité.  
 

Enligt Patel & Davidson (2011, s. 74) är det viktigt att ge informationen i flera steg. 

Därför valde vi att skicka ut ett mail till alla respondenter innehållandes den intervjuguide 

som vi sedan baserat frågorna på (se bilaga 2 & 3). Där delgavs information ut som 

handlade om syftet med studien, att intervjun skulle spelas in, transkriberas och publiceras 

och samt att personerna och deras företag har möjlighet att vara anonyma i studien om så 

önskas.  

3.3.3 Pilotstudie 
Pilotstudier används i fall där tekniker måste testas eller för att pröva ett visst upplägg 

(Patel & Davidson, 2011, s. 60). Enligt samma författare ska den genomföras på en grupp 

som motsvarar den egentliga undersökningsgruppen och ska då kunna liknas med den 

riktiga undersökningen 
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Innan vi valde att genomföra våra intervjuer valde vi att boka en pilotintervju med ett 

företag som uppfyllde våra krav. Vi använde oss av vår intervjuguide (se bilaga 2) med 

syftet att testa ifall frågorna svarade på det vi ville och ifall det fanns frågor som kunde 

tas bort eller läggas till. Då pilotstudien föll väl ut och inga justeringar av frågor har skett 

anser vi att den uppfyller våra sanningskriterier och därför har vi valt att använda oss av 

pilotstudien som en del i den riktiga undersökningen. 

 

3.4 Bearbetning  
Efter att vi genomfört intervjuerna gjordes som ett första steg en transkribering av 

samtalet till en löpande text. Eftersom intervjuerna i sin helhet varit inspelade har vi 

genom att spela upp materialet i långsamt tempo kunnat återge svaren så ordagrant som 

möjligt. Detta arbetssätt menar Svensson & Starrin (1996, s. 152-154) ger en högre 

autenticitet då metoden, till skillnad från mer traditionella kvalitativa studier tillåter ett 

återskapande av den aktuella verkligheten.  
 

Redan efter transkriberingen startade tolknings- och analysarbetet av materialet med ett 

första urval av det mest relevanta materialet utifrån vår aktuella frågeställning. För att 

säkerställa att ingen väsentlig information utelämnats lästes materialet igenom ytterligare 

en gång i sin helhet. Denna tolkningsprocess fortsatte sedan med ett diskursanalytiskt 

förhållningssätt. Utgångspunkten i tolkningen har varit att språket konstituerar eller 

producerar den sociala verkligheten och vikten ligger då i de versioner av verkligheten 

som respondenterna i den studerade miljön uttrycker (Bryman, 2011, s. 474-475). Utifrån 

detta synsätt har vi valt att lägga fokus på det som sägs och dess innehåll och inte på 

interaktionen mellan oss. Därför var vi valt att bortse från användandet av pauser, 

utfyllnadsord eller liknande vid analysen.  
 

Själva bearbetningen i analysen har strukturerats utefter ett tematiskt tillvägagångssätt. 

Bryman (2011, s. 528) beskriver att i en sådan metod går det ut på att bryta ner den 

insamlade datan i teman eller koder, vilket i sin tur är resultatet av noggrann läsning av 

det utskrivna materialet. Bryman & Bell (2013, s. 580) benämner det som att man i detta 

steg “sätter namn eller etiketter på delar som verkar kunna vara av teoretisk vikt eller av 

praktisk betydelse för de personer som studeras”. Samma författarpar medger att det 

egentligen inte finns någon “rätt” metod för hur man ska göra detta eftersom det existerar 

flera olika typer av koder (Bryman & Bell, 2013, s. 590). Vi har valt att först presentera 

resultaten för varje respondent utifrån de ämnesområden vi valt i vår frågeställning, för 

att sedan sammanställa samtliga intervjuer efter gemensamma drag, avvikelser och 

trender relaterade till huvudrubrikerna från teoridelen.  

 

3.5 Litteratursökning 
Inledningsvis bestod vår litteratursökning i att samla och läsa igenom lämplig 

kurslitteratur inom ekonomistyrnings- och managementkurserna vid 

Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet samt för kursen i Operations Management 

vid University of Western Ontario. Genom detta skapades en grundlig förståelse inom 

ämnena beslutsfattande samt ekonomistyrning. Utöver detta gjordes sökning via Umeå 

universitetsbiblioteks databaser samt via universitets- och stadsbibliotekets 

ämnesindelningar. För att finna ytterligare relevant litteratur och forskning inom området 

söktes vetenskapliga artiklar via Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor, databaserna 

Google Scholar, Business Source Premier och Academic Search Elite. Databasen 

Retriever Business användes även för att få tillgång till specifik företagsinformation.  
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Huvudfokus i vår sökning har varit beslutsfattande, affärssystem, användandet av 

beslutsstödjande system samt småföretag. Vid sökning i databaser och litteratur har 

främst sökord som Decision-making, Problem solving, Information sources, ERP 

(Enterprise Resource Planning), DSS (Decision Support System) och SME (Small and 

Medium Enterprises) använts. Dessa sökord användes sedan i ett antal kombinationer för 

att avgränsa mängden träffar och för att underlätta sökandet efter relevanta artiklar till vår 

studie. Vi har valt att presentera sökorden i en tabell med dess tillhörande resultat (se 

bilaga 1). Aktualiteten i de vetenskapliga artiklarna har i största möjliga mån försökt 

behållas genom användning av artiklar producerade senare än år 2000 i första hand. I 

vissa fall har även äldre källor använts då vi ansett att dessa är essentiella för 

grundförståelsen eftersom de består av grundläggande beslut- och informationsteorier 

som refererats till i senare forskning. 
 

Utifrån handledning och kurslitteratur inom ämnen beskrivna tidigare har vår ökade 

kunskap legat till grund för valen av relevanta teorier och forskning för vår studie. I 

studien har i regel refererande gjorts till grundkällor för att säkerställa att informationen 

inte har förvrängts på vägen till vår användning genom andrahandskällor.  
 

Basen i den metodlitteratur som ingår i studien härstammar dels från Handelshögskolans 

uppsatsmanual och dels i den föreslagna litteraturen samt från litteraturlistan för denna 

kurs. Värt att nämna att urvalet av den använda litteraturen begränsats av tillgängligheten 

via Umeå Universitetsbibliotek då viss del av den önskade litteraturen varit otillgänglig. 
 

Slutligen har webbsidor och elektroniska källor som inkluderas i studien bestått till största 

del av information och statistik producerad av Statistiska Centralbyrån. Dessa källor har 

vi funnits genom sökmotorn Google eftersom vi på förhand haft kännedom om att dessa 

sidor innehåller relevant och trovärdig information. 
 

3.6 Etiska överväganden 
I stora drag handlar forskningsetik om överväganden mellan vad som är rätt och fel. 

Under en studies gång kommer en forskare att behöva göra olika typer av etiska 

överväganden. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 136) finns ett antal områden inom 

forskning där etiska frågeställningar är särskilt viktiga att ta hänsyn till. Dessa är risken 

för att deltagare tar skada, informations- och samtyckeskravet, intrång i privatlivet samt 

falska återgivningar. Samma författarpar poängterar således vikten av att forskare vidtar 

särskilda försiktighetsåtgärder för att säkerställa att deltagarna i en studie inte skadas på 

något sätt på grund av dess medverkan i studien (Bryman & Bell, 2013, s. 144). 
 

Med detta i åtanke har vi i vår studie frågat samtliga respondenter om de eller företaget 

har önskan om anonymitet eller konfidentialitet. Samtliga deltagare har godkänt den 

publicering av namn och företagsuppgifter som sker i samband med presenterandet av 

denna uppsats. Innan medgivande till intervjuerna har medverkandets frivillighet, deras 

rätt till att avbryta eller inte svara på någon fråga betonats. Studiens syfte och bakgrund 

har då presenterats för deltagarna både via telefon och mail. Detta för att försäkra en 

öppenhet kring vem som kommer ha nytta av studien samt att informationen enbart 

kommer att användas i forskningssyfte. Bryman & Bell (2013, s. 147) hävdar att 

presumtiva deltagare ska få så mycket information som möjligt för att säkerställa ett 

informerat samtycke och godkännande. Respondenterna i studien har även informerats 

om och godkänt inspelning av samtalen enligt samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2013 s. 

148).  
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Ett annan aktuellt etiskt övervägande i vår studie berör presentation och analys av 

datamaterialet. I studien har vi använt oss av citat i den empiriska framställningen för att 

betona viktiga poänger. Trost (2010, s. 129) betonar att man som forskare bör vara 

medveten om hur man väljer att presentera direkta citat. Författaren menar att skillnader 

emellan talspråkets utfyllnadsord och ofullständiga meningar kan med fördel förfinas 

utan att förändring av vad personen har sagt görs. Vi har försökt framhålla innehållet i 

vad som sagts och har därför i vissa fall gjort grammatiska korrigeringar i syfte att skapa 

ett korrekt skriftspråk.  
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4. Teoretisk referensram  
I detta kapitel framställs den referensram som vi utgår ifrån i vår undersökning. Här 

utgår vi ifrån tidigare forskning som behandlar teorier inom beslutsfattande, information 

och dess olika källor samt affärssystem och dess användning. Dessa presenteras i var sin 

underrubrik för att få en tydlig överblick över dess roll. 

 

4.1 Beslutsfattande 
Att fatta ett beslut är generellt synonymt med att vid en viss tidpunkt välja mellan ett antal 

olika alternativ. Ett beslut kan enligt Larsson & Bostedt (2000, s. 10) antingen ses som 

ett statiskt resultat av en förhandling eller som en dynamisk process där olika val görs 

stegvis efter dess målsättning. Där görs enligt samma författarpar överväganden av 

alternativa vägar för att slutligen nå målet. Beslutsprocessen består av att beslutsfattaren 

identifierar ett problem, sätter upp mål, undersöker vilka möjligheter som finns för att nå 

målet och slutligen färdigställer eller avslutar processen genom ett aktivt beslut (McGrew 

& Wilson, 1982, s. 4).   
 

O‘Reilly (1977, s. 632) menar att beslutsfattande är ett av de mest grundläggande 

beteenden som pågår inom en organisation, där individer måste ta beslut baserat på olika 

val inom verksamheten. Samma författare beskriver hur individer kontinuerligt bearbetar 

och analyserar information, under påverkan från en rad olika omständigheter. Faktorer 

som påverkar kan vara begränsade resurser, tidspress, uppdragets utformning, osäkerhet, 

risk och riskbenägenhet samt tillgängligheten av återkoppling (Salas et al, 2010, s. 948). 

Enligt Larsson & Bostedt (2000, s. 10) innebär beslutsfattande att göra val mellan olika 

alternativ under rådande osäkerhet rörande konsekvenser av olika handlingsalternativ 

men även rörande vilka alternativ som finns tillgängliga och vilka som är genomförbara 

av politiska, sociala, ekonomiska, kulturella och tekniska skäl. Därför är det lämpligt att 

vi börjar vår beskrivning av området genom att vi förklarar ett antal teorier inom 

beslutsfattande på individnivå. 

4.1.2 Beslutsfattande på individnivå 
Forskningsområdet beslutsfattande har länge dominerats av ett ekonomiskt perspektiv, 

där en vanlig förklaringsmodell till beslut kommer ur en uppfattning att människor är 

rationella individer vilkas beslut verkar för att optimera den egna nyttan. Redan så tidigt 

som på 1600-talet lade Pascal & Fermat fram en grundläggande teori om ekonomiskt 

beslutsfattande, där det förväntade värdet var något alla individuella beslutsfattare skulle 

försöka att maximera. Dessa tankegångar har dock under de senaste årtiondena ifrågasatts 

av empiriska resultat från psykologiska studier som hävdat att ett sådant tankesätt inte 

räcker som förklaringsmodell (Oppenheimer & Kelso, 2015, s. 278). 
 

Begreppet rationalitet ur the Rational choice theory har fått många innebörder av olika 

forskare och kan sägas vara den dominerade utgångspunkten inom beslutsfattande 

(Brunsson & Brunsson, 2014 s. 16, 47). Herbert Simon lade grunden för dessa 

tankegångar genom sin “modell för rationella beslut”. Att vara rationell innebär enligt 

Simon (1955 s. 99) att utifrån ett systematiskt konsekvenslogiskt förhållningssätt försöka 

finna det “rätta” beslutet. För att finna detta bör man klarlägga och rangordna sina 

preferenser, undersöka alla tänkbara handlingsalternativ och konsekvenser för att sedan 

jämföra dessa med sina preferenser (Simon, 1955 s. 99, 1997, s. 87). Argumentet för att 

använda modellen har varit att den garanterat beslutsfattare att de verkligen väljer det 

bästa handlingsalternativet (Brunsson & Brunsson, 2014, s. 17) Problemet har dock varit 

att bemästra de inbyggda svårigheter som kommer av att bedömningar av olika alternativ 
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och konsekvenser måste göras baserat på prognoser, sannolikheter och uppskattningar av 

framtiden. Vidare har beslutsfattare haft svårt att förutse sina egna preferenser då dessa 

inte nödvändigtvis behöver vara detsamma i framtiden som när beslutet fattas (Brunsson 

& Brunsson, 2014, s. 18).  
 

Svårigheterna inom rationellt ekonomiskt beslutsfattande har därför lett fram till den så 

kallade bounded rationality teorin eller på svenska “begränsad rationalitet” (Simon, 1997; 

Lindblom, 1979). Både Simon (1997, s. 118-120) och Lindblom (1979, s. 518) menar att 

istället för att försöka uppnå det optimala beslutsalternativet bör det mest 

tillfredsställande beslutet eftersträvas. Detta eftersom människan har en begränsad 

kognitiv förmåga och inte kan beakta alla influerande faktorer, alla tänkbara alternativ 

och alla möjliga konsekvenser vid ett komplext beslut (Lindblom 1979, s. 518; Larsson 

& Bostedt, 2000, s. 18). Det kan därför konstateras att givet dessa kognitiva begränsningar 

så kommer beslutsfattare att söka efter det bästa beslutet men endast finna det mest 

tillfredsställande. Inte för att man föredrar det näst bästa alternativet, utan på grund av att 

man inte har något annat val (Wang, 2004, s. 377). Människan tar enligt modellen hänsyn 

till vilken information som finns tillgänglig och hur den är strukturerad när de hittar ett 

tillräckligt bra alternativ för att fatta sitt beslut. Däremot riskerar människan samtidigt att 

agera felaktigt på grund av förenklingar som uppstår då för lite information samlats in 

(Brunsson & Brunsson, 2014, s. 28). 
 

I mellanrummet mellan ekonomisk och psykologisk forskning har bland annat den så 

kallade cost-benefit teorin vuxit fram (Beach & Mitchell, 1978). Teorin utgår från att det 

inte finns något optimalt sätt att fatta beslut. Det är istället upp till den enskilde 

beslutsfattaren att utifrån sina förhållanden och övertygelse försöka välja strategier, 

baserade på mängden tid och ansträngning han kan spendera på att avväga 

analyskostnader mot potentiella vinster, som leder till ett korrekt beslut (Beach & 

Mitchell, 1978, s. 440; Wang, 2004, s. 377). Beach & Mitchell (1978, s. 440) ser detta 

övervägande för beslutsfattande som en sekventiell betingad process i sex steg (Se figur 

1.) I steg ett definieras problemet genom att skillnaden mellan nuvarande och önskat läge 

uppmärksammas. I steg två utvärderas sedan problemets natur och dess krav. I steg tre 

sker ett strategival för att lämpligast lösa problemet. I steg fyra börjar sedan insamlande 

och bearbetning av information. I detta steg beskriver författarna hur genvägar och 

tumregler kan användas för att underlätta avvägandet. I det femte steget implementeras 

sedan den valda strategin. Processen avslutas i steg sex där själva beslutet utförs. 

 

 
Figur 1. Allmän modell över individuellt beslutsfattande (Utarbetad av Beach & Mitchell, 1978, s. 

440) 

Vidare föreslår Beach & Mitchell (1978, s. 441) i sin studie en klassificering av 

beslutstrategier i tre kategorier; assisterade analytiska, oassisterade analytiska och icke-

analytiska strategier. Dessa tre skiljer sig i graden av analys, resurskrav samt i mängden 

informationsinförskaffande. Den assisterade analytiska strategin kräver procedurer med 

användning av analysverktyg exempelvis programvara, matematiska kalkyler etc. vid 

övervägandet, då besluten ofta är komplexa och stora mängder information behöver tas i 

beaktning och bearbetas. I den oassisterade strategin däremot används inga verktyg utan 

analysen sker i beslutsfattarens huvud. Icke-analytiska strategier består av enkla 

beslutsregler som går snabbt att använda då lite informations bearbetning krävs. Valet av 
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strategi beror enligt (Beach & Mitchell, 1978, s. 440) främst på karaktären av 

beslutsproblemet och dess kontext samt på beslutsfattaren. Faktorer såsom graden av 

osäkerhet, komplexitet, oåterkallelighet, betydelse av beslutet samt begränsning av tid 

och/eller pengar samt personliga förmågor är exempel på avgörande faktorer.      
 

Detta leder in på en annan viktig aspekt inom beslutsfattande på individnivå, nämligen 

begreppet intuition. Intuition kan ses som människors “tysta kunskap” eller samlande 

erfarenhet från liknande situationer. I situationer där intuitionen används hämtas 

informationen inte från omvärlden utan från minnet (Klein, 2009, s. 71) Ju bättre 

erfarenheter beslutsfattare har desto bättre förutsättningar finns för att intuitiva beslut blir 

bra eller “rätt” beslut. De kan genom detta snabbt skilja ut viktigt och oviktig information 

till den grad att de verkar till synes reflexmässigt utan att det uppfattas som att något 

egentligt beslut behöver fattas (Brunsson & Brunsson, 2014, s. 40). Risken med att förlita 

sig för mycket på sin intuition är att för lite eller ingen analys görs då bägge delar behövs 

för att fatta bra beslut (Klein, 2009, s. 71). Andra risker kan vara att beslutsfattare 

missbedömer situationen, drar slutsatser som fungerat tidigare fungerat men inte längre 

gör det eller att fel antaganden används så att fel beslut upprepas (Brunsson & Brunsson, 

2014, s. 42). Konsekvenserna av intuitiva beslut kan enligt författarna bli att beslut som 

fattas gör att man känner sig nöjd då dessa kan ske snabbt och billigt, eftersom lite dyrbar 

tid behöver ägnas åt att samla in mer information. Däremot är risken ändå överhängande 

att intuitionen leder beslutsfattaren fel då missriktade slutsatser och ställningstagande 

görs (Brunsson & Brunsson, 2014, s. 42).  
 

Beslutsfattande är ett livsviktigt inslag för alla individer som vill prestera väl och vill nå 

sina mål. Det samma gäller för företag och organisationer, där felaktiga beslut kan hindra 

effektivitet och resultera i undermåliga prestationer i alla nivåer av en organisation 

(George & Jones, 2012, s. 462). En del beslutsforskare ser egentligen inte att det är någon 

skillnad mellan individuellt och organisatoriskt beslutsfattande. Resonemanget 

rättfärdigas genom föreställningen om att när organisationer fattat ett beslut så är det en 

eller flera individer som utför själva gärningen på organisationens vägnar (Brunsson & 

Brunsson, 2014, s. 48-49). Ett företags verksamhet kan ytterst sägas består av mänskliga 

aktiviteter. En svaghet är dock att studier på individers beslutsfattande oftast är 

experimentellt utförda i laboratoriemiljö, vilket kan göra de svåra att omsätta i praktiken 

(Brunsson & Brunsson, 2014, s. 48-49). Shapira (2002, s. 4-6) menar att det finns 

distinkta skillnader mellan beslutsfattande på individ- samt organisationsnivå. Vi vill 

därmed förtydliga denna teoretiska distinktion och valt att dela in beslutsfattande i dessa 

två kategorier, följaktligen beskrivs därför beslutsfattande på organisationsnivån. 

4.1.3 Beslutsfattande på organisationsnivå 

Organisatoriskt beslutsfattande är förknippat med otydlighet i information och 

preferenser samt att beslut sker i en mer longitudinell kontext. Skillnader finns även 

gällande incitament hos olika intressenter och risken för konflikter mellan dessa. Med det 

menas att inom organisationen sker beslut på flera nivåer under en sekventiellt betingad 

process i syfte att trygga dess överlevnad. Maktstrukturer har därtill ett stor inflytande 

med potentiell belöning eller konflikt som konsekvenser till ett beslut (Shapira, 2002, s. 

4-6)  
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Figur 2. Allmän modell över nivåer i organisationers beslutsfattande (Utarbetad av Valacich & 

Schneider, 2007, s. 56) 

Vanligen görs en indelning av en organisations beslutsfattande i tre olika nivåer utifrån 

ansvarsområde och behörighet (Se figur 2). I den operativa nivån, där de flesta anställda 

finns, fattas de mest alldagliga besluten för verksamheten. I denna nivå fattas främst så 

kallade strukturerade beslut, vilka följer utformade procedurer efter situationer som kan 

förutsägas i förväg, dessa kan därför ofta programmeras direkt till informationssystem för 

att kunna göras med eller utan liten mänsklig ansträngning. I den taktiska nivån återfinns 

mellanchefer och arbetsledare som styr den operativa nivån och för information vidare 

till högre nivå inom organisationen. Här kan besluten ses som semistrukturerade då de 

inte är lika rutinmässiga utan kräver mer övervägande och expertis för att fattas. De är 

även svåra att specificera i förväg men generella rekommendationer av val kan ändå 

urskiljas. Slutligen i den strategiska nivån finns organisationens högsta chefer som arbetar 

med beslut som gäller företagets framtida och långsiktiga inriktning. Beslut som fattas på 

denna nivå kan kallas ostrukturerade eftersom problemen är relativt komplexa och görs 

på en icke-rutinmässig basis då få eller inga procedurer finns att tillgå. På denna nivå kan 

besluten understödjas av informationssystems som sammanställer trender och prognoser 

för framtiden. (Valacich & Schneider, 2007, s. 56) 
 

En känd teori rörande organisationers beslutsfattande är den så kallade Soptunnemodellen 

eller garbage can model (Cohen, March & Olsen, 1972). Till skillnad från andra 

traditionella modeller ses här inte beslutsprocessen som en sekvens av steg med 

avslutning i att ett beslut fattas. Utgångspunkten för modellen är att beslut i organisationer 

sker under oklara och problematiska omständigheter, vilket författarna kallar för 

organiserad anarki (Cohen, March & Olsen, 1972, s. 4).  Daft (2009, s. 471) menar på 

att modellens struktur kan hjälpa till att bringa klarhet i beslutens komplexa mönster med 

dess skeenden inom olika nivåer i ett företag. I modellen tänker man sig att i en 

organisation finns strömmar av problem, lösningar, beslutsalternativ och deltagare som 

är relativt sett oberoende till varandra. När dessa fyra faktorer “dumpas” och blandas i 

soptunnan skapas ett slumpmässigt resultat, där exempelvis lösningar presenteras till 

problem som inte existerar eller beslut fattas utan att några problem löses. 

Slumpmässigheten får en avgörande roll då besluten som utkommer blir resultatet av ett 

slumpmässigt urval av människor, som vid en slumpmässig tidpunkt, kopplar sina 

lösningar till vissa problem (Cohen, March & Olsen, 1972, s. 2-3). Problem, lösningar 

och deltagare kopplas på så vis samman vid en punkt och ett beslut kan möjligen uppstå 

och ett problem kan eventuellt lösas, men om inte lösningen passar problemet så förblir 

problemet olöst (Daft 2009, s. 470-474). Beslutsfattande sker således slumpmässigt 

snarare än ordentligt och i modellen förutspås därför faktorer såsom tillfälligheter, 

erfarenheter och imitation etc. påverka de beslut uppkommer inom en organisation 

(Cohen, March & Olsen, 1972, s. 4). I och med detta oberoende menar Denrell (2012, s. 

69) att problem, som uppfattats på ett visst sätt från början, kan komma att ändras under 

beslutsprocessens gång. Lösningar och handlingsalternativ som valts vid ett tidigt skede 
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kan komma att förkastas längst vägen fram till det slutgiltiga beslutet fattats. På liknande 

sätt kan distraktion och ändringar i prioriteringar göra beslutsfattare inkonsekventa 

(Denrell, 2012, s. 69). Rådande förhållanden vid en bestämd tidpunkt får därför en 

avgörande betydelse för vilket beslut som fattas (Brunsson & Brunsson, 2014, s. 55).  

 

 
Figur 3. Soptunnemodellen, (Egen utveckling av Cohen, March & Olsen, 1972) 

Lindblom (1959) menar att beslutsfattare i organisationer “krånglar sig fram” till sina 

beslut och istället för att fatta stora dramatiska beslut fattas många små i syfte att pröva 

sig fram och successivt ta reda på de konsekvenser besluten kan få (Lindblom, 1959, s. 

79-80). Beslutet blir på så vis ett sätt att samla information om hur man borde ha resonerat 

och agerat, man tar därmed reda på de faktiska konsekvenserna efter sitt beslut snarare än 

de på förhand påtänkta. Preferenser och avsikter omprövas när insikt om beslutet 

införskaffats istället för att bygga beslut på prognoser och kalkyler om framtiden. 

Erfarenheter får då en central roll då beslutsfattare som krånglar sig fram, efterfrågar 

ordentligt beslutsunderlag men samtidigt utgår man ifrån de erfarenheter de skaffat sig 

från tidigare beslut (Brunsson & Brunsson, 2014, s. 72-73).  
 

4.2 Information 

4.2.1 Informationskällor 
Information är något alla behöver för att kunna fatta välgrundade och rationella beslut. 

Beslutsfattare får sin information från en mängd olika informationskällor, vilka kan bestå 

av såväl andra individer, grupper som av olika typer av media (Hovland, Janis & Kelley, 

1953, s. 19). Hovland, Janis och Kelley (1953, s. 19) beskriver att hur effektiv information 

är beror på flera omständigheter, trovärdigheten har bland annat att göra med dess 

ursprung, vem som är citerad för budskapet eller vilken kanal budskapet går igenom.  
 

I en studie gjord av Roberts & O‘Reilly (1974, s. 324-325) visas att en annan viktig källa 

för information är kollegor inom en organisation, där ett effektivt informationsutbyte 

mellan överordnade och anställda är starkt relaterat till högt förtroende för varandra. 

Studien kom fram till att om informationen är viktig samt positiv förmedlades den gärna 

från de anställda till chefer och överordnande, men ifall informationen var negativ blev 

den ofta blockerad eller föll bort på vägen (Roberts & O‘Reilly, 1974). Enligt Hovland, 

Janis & Kelley (1953, s. 19) är människor mer benägna att övertalas ifall personen som 
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övertalar anses vara trovärdig och kunnig inom området. Båda dessa studier visar att 

trovärdighet och förtroende är viktigt för ett effektivt informationsutbyte mellan anställda 

ska kunna ske. 
 

Informationskällor kan enligt Earl & Hopwood (1980, s. 317-318) delas in i officiell 

respektive icke officiell information. Författarna beskriver officiell information som 

information sprungen ur affärssystem och formella protokoll samt icke officiell 

information som informellt betingad information bunden till personliga kontakter och 

ryktesspridning. Vidare differentierar även författarna informationen utifrån dess 

rutinmässighet. Icke rutinmässig officiell information skapas ur yrkesspecifika 

informationsbearbetningstekniker från vilka uppgifter blir utförda under inflytande av 

interpersonella relationer och kunskaper från erfarenhet (Earl & Hopwood, 1980, s. 317-

318). Den officiella och rutinmässiga informationen ifrågasätts sällan då den betraktas 

som objektiv och korrekt (Bergström & Lumsden, 1993, s. 44). Bergström & Lumsden 

(1993, s. 45) hävdar att för att få tag i inofficiell och icke rutinmässig information kan det 

ofta vara så enkelt som att sätta sig vid ett visst bord i personalrummet, då denna typ av 

information sprids snabbt och är av kvalitativ natur. Hirst et al., (2015, s. 567) beskriver 

även att sociala nätverk kan fungera som viktiga informationskällor inom organisationer. 

Earl & Hopwood (1980, s. 318) beskriver detta fenomen som “djungeltelegrafen” och 

exemplifierar den typ information som något man får vid affärsluncher eller i korridoren 

på företaget. Det är tydligt enligt Mintzberg (1980 s. 66-67) att den fördel chefen har, inte 

ligger i dokumenterad information utan i den icke formella informationen som sprids mun 

till mun på företaget. Cathmoir Nicoll (1994, s. 25) hävdar att en vanlig syn på 

“djungeltelegrafen” som kommunikationsmedel är att den bör undvikas i största möjliga 

mån då den inte går att förlita sig på. Trots detta allmängiltiga råd visas i en studie av 

samma författare hur information i stor utsträckning fortfarande sprids på detta sätt. 

Studien kunde även visa på att två av fem deltagare fick sin företagsinformation på detta 

sätt samt att nästan en tredjedel av deltagarna fick arbetsinformation ofta eller alltid via 

denna informationskanal (Cathmoir Nicoll, 1994, s. 25). 
 

4.2.2 Informationssökning 
I och med informationsteknologins utveckling har information blivit allt mer pålitlig, 

riklig och tillgänglig vilket har underlättat utbytet av kunskaper och faciliterat 

problemlösning inom organisationer (George & Jones, 2012, s. 50). Mintzberg (1980, s. 

67) anser att företagsledare ständigt bör söka ny information som kan hjälpa att förstå vad 

som pågår i organisationen och dess omgivning. Anledningen till att man söker 

information är för att upptäcka förändringar, problem och möjligheter, få mer kunskap 

och för informationshantering vid beslutsfattande.   
 

Mintzberg (1976, s. 255) beskriver i sin studie fyra typer av sökprocesser, där den första 

typen är att man söker ur organisationens minne, antingen personernas minne eller i 

tidigare dokument. Typ två kallas för passivt sökande och står för att man helt enkelt 

väntar på att ett oplanerat alternativ ska dyka upp. Det tredje sättet att söka information 

på beskriver Mintzberg (1976, s. 255) som att man sätter ut fällor, eller sökgeneratorer 

för att på så sätt skapa alternativ. Detta kan innefatta att ringa runt till leverantörer och 

meddela dessa att företaget är på jakt efter speciella produkter eller liknande. Den sista 

typen av sökbeteende är aktivt sökande, vilket är ett direkt sökande av alternativ, antingen 

genom att söka av ett stort område eller fokusera på ett litet specifikt område. 
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Dessa typer av sökmetoder uppvisar en tydlig hierarki i processen, där det generella 

uppfattandet är att beslutsfattaren börjar med att söka i sitt minne och således använder 

ett passivt söksätt. Detta följs ofta av att beslutsfattaren meddelar sina kontakter, så som 

leverantör och dylikt, att han söker efter alternativ. Mintzberg (1976) fann bevis för detta 

i sin studie, samt att sökandet börjar i personens omedelbara närhet av för denne kända 

källor. Studien visade också att återkommande misslyckanden i det initiala sökandet, 

ledde till ett mer aktivt sökande i mer icke familjära och avlägsna sökområden. Slutligen 

kom de fram till att ett misslyckande vid sökning av färdiga lösningar fick organisation 

komma fram till en egen lösning för just det problemet. 
 

Brunsson & Brunsson (2014, s. 32) menar på att behovet av mer information ofta 

motiveras av en osäkerhet hos beslutsfattaren. Mer information kan skapa en större 

säkerhet på vad som händer i framtiden, men vilket direkt värde som informationen har 

beror på vilken slags osäkerhet det är frågan om. Om en beslutsfattare litar på 

informationen samt får en ökad förståelse av situationen tack vare den, så kan ytterligare 

information bli en pusselbit som minskar osäkerheten i beslutet. Om de däremot inte 

känner tillit till den information de kan få tillgång till, eller är osäker på hur information 

ska tolkas samt dess relevans, så kan ytterligare information snarare skapa en större 

förvirring och osäkerhet (Brunsson & Brunsson, 2014 s. 32). Klein (2009, s.130) menar 

på ett liknande sätt att: “Too much information can make things worse. As we add more 

and more information, the value of each successive data point gets smaller and smaller 

while the strain of sorting out all the information keeps increasing. Eventually, we may 

reach a point where the additional information gets in our way”. Detta resonemang visar 

att information, och i synnerhet tillgängligheten och kvalitén på den information som 

beslutsfattare använder, är nära relaterat till hur och vilka beslut fattas. Ett sätt för företag 

att göra den ökande graden av information mer användbar är att använda ett så kallat 

affärssystem (Davenport, 1998). Nästkommande del av denna uppsats kommer att ägnas 

åt att förklara vad ett affärssystem är, dess implementering samt användning. 
   

4.3 Affärssystem 
Ett affärssystem är en mjukvara som från början utvecklats ur behovet att kunna planera, 

hantera och redovisa företagets resurser, detta i syfte att stödja affärsprocesser inom allt 

ifrån ordermottagning, redovisning, inköp till lagerhållning i företaget (Laughlin, 1999, 

s. 32). Den stora förtjänsten med programvaran är enligt ovanstående författare att de 

anställda kan föra in informationen endast en gång och den finns sedan tillgänglig i alla 

företagets olika system samtidigt. Davenport (1998) beskriver hur fragmentering av 

information till olika mindre system inom större företag ofta leder till förlorad 

produktivitet och sämre prestation, centrala datalagringssystem växte därför från början 

fram i syfte att motverka detta. I kärnan av ett affärssystem finns en enda omfattande 

databas som samlar in och överför data till de olika modulära applikationerna som stöder 

affärsverksamhetens aktiviteter (se Figur 4). Denna uppsättning av systemen 

strömlinjeformar informationsflödet inom organisationen och jämte mot dess intressenter 

samt binder samman företagets olika funktioner (Davenport, 1998).  
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Figur 4. Översiktlig modell över affärssystemets användningsområden (Ursprungligen upprättad av 

Davenport, 1998) 

Vidare skriver Davenport (1998) att affärssystemet fungerar som ett integrerat system där 

information angående affärshändelser uppdateras i realtid och datan ger stöd till 

företagets affärsprocesser. Systemet underlättar enligt författaren därmed kontrollen av 

företaget då det möjliggör analys av rapporter rörande alla processer i företaget. Tanken 

med att införa ett affärssystem är således att kunna rationalisera och effektivisera 

företagets affärsprocesser och undvika resursslöseri. (Andersson, 2016, s. 18)  

4.3.1 Implementering 
Småföretag i huvudsak har ofta begränsade resurser till att införa omfattande centrala 

affärssystem men behöver likväl något som sammanför anställda, kunder, leverantörer 

och partners (Malhotra & Temponi, 2010, s. 29). Malhotra & Temponi (2010, s. 29) 

poängterar värdet av sammankoppling av dessa enheter, då det hjälper företaget att lyckas 

integrera affärshändelser med andra affärsverksamheter och på så vis bibehålla sina 

konkurrensfördelar. Samma författare beskriver hur en implementering av ett 

affärssystem påverkar både kunder och leverantörer då den tekniska integreringen av 

mjukvara, hårdvara och processer medför en stor förändring (Malhotra & Temponi, 2010, 

s. 28). Enligt Nwankpa (2015, s. 336) är dock ett problem som användare och forskare 

står inför hur man inser ett affärssystems värde och fördelar. Många företag är snabba och 

vill få en investering i affärssystem att ses som en succé för företaget, då de har ålagt sig 

stora kostnader vid dess initiala implementering. Nwankpa (2015) skriver att utfallet av 

implementeringen skiljer sig stort, där vissa organisationer har lyckats få deras 

verksamhet att bli effektivare medan andra måste anstränga sig hårdare för att få 

implementeringen av systemet att motsvara deras tidigare förväntningar. 
 

Markus & Tanis (2000 s. 189-190) beskriver implementeringsprocessen av ett 

affärssystem i fyra faser som de kallar för project chartering, the project, the shakedown 

och slutligen onward and upward. I den första fasen innefattar de beslut som tas innan 

det slutliga valet av affärssystem görs. Här använder företagen sig ofta av olika 

leverantörer, rådgivare, företagsledning samt IT-specialister för att komma fram till ett 

val. De inblandade i denna fas bygger ett så kallat business case, som kan liknas vid en 

investeringsplan för de olika affärssystemen samt väljer sedan mjukvaran utifrån detta. 

Sedan väljer man en projektansvarig, godkänner en budget och en tidsplan. Resultatet av 

denna fas kan eventuellt leda till ett beslut att fortsätta eller inte investera i just detta 

affärssystem. 
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I andra fasen börjar själva implementeringen av affärssystemet. Här är alltifrån 

projektledare till tekniker involverade i processen att konfigurera, integrera, testa samt 

lära ut programmet till dess användare. Stora problem kan uppstå i samband med detta, 

exempelvis kan utbildningen vara undermålig, personalen förblir okunnig, onödiga 

modifikationer kan göras eller så kan företaget i sig blivit uppköpt och förändrat hela 

organisationen så affärssystemet inte längre passar in i verksamheten. Till slut måste 

företaget antingen anpassa sig till affärssystemet eller rent av ge upp tanken på det och 

avsluta implementeringen, vilket sker i den tredje fasen. (Markus & Tanis, 2000, s. 190-

195)  
 

I den tredje fasen ägnar företaget sig åt att finjustera programmet, fixa buggar samt ge 

ytterligare utbildning till slutanvändarna. I den här fasen har de flesta problem redan 

uppstått och man försöker åtgärda de problem som uppstått i tidigare faser. Trots det finns 

det ett fåtal problem som kan uppstå även här. Om användaren inte förstår programmet 

kan den vara motvillig att använda det. Exempelvis kan användaren jobba runt problemen 

på sitt eget sätt och vägra överge det även om problemet löses, vilket leder till en längre 

implementeringsprocess. Om företaget lyckas nå vad som kan kallas normal verksamhet 

är denna fas över. (Markus & Tanis, 2000, s. 195) 
 

Sista fasen i implementeringsprocessen är enligt Markus & Tanis (2000, s. 195) då 

verksamheten fortsätter sin normala verksamhet tills affärssystemet slutligen blir ersatt 

med en nyare version eller ett helt annat system. Först i detta skede kan en utvärdering 

ske och eventuella fördelar från systemet kan uppmärksammas. Även här är anställda 

inom hela organisationen delaktiga. Det största problemet i denna fas är förlusten av 

systemkunnig personal samt förverkligandet av förbättringen av affärsverksamheten med 

hjälp av det. 
 

Ett affärssystem kan generera både operativa samt strategiska fördelar, om integreringen 

i företaget är lyckad (Iskanius, Halonen & Mottonen, 2009 s. 2). Marshall & de la Harpe 

(2009, s. 2) beskriver i sin studie att om företagsinformation kan bli hämtad från olika 

källor, kombinerad till ett helhetsperspektiv på ett enkelt sätt vid analys, kan den användas 

för att svara på viktiga beslutsfrågor såsom om, hur, vad och varför. För att detta ska 

fungera och bli ett hållbart verktyg bör däremot affärssystemet vara anpassat för 

verksamheten i fråga samt att det kan förändras efter förändringar i omvärlden 

(Andersson, 2016, s. 16).  

4.3.2 Användning 
Marshall & de la Harpe (2009, s. 13) beskriver affärssystem som ett användbart verktyg 

för beslutsfattande då det hjälper till att förmedla information som snabbt och enkelt kan 

analyseras. Affärssystemet fungerar på så vis som företagets ekonomistyrningssystem då 

det bidrar med information till samtliga av de tre grundfunktionerna inom benämningen 

ekonomistyrning; budgetering, kalkylering och redovisning (Samuelson, 1990, s. 14-17). 

Budgetering är ett sätt för företag att planera sin verksamhet inför framtiden utefter 

uppsatta mål. Det kan röra sig om allt ifrån att rekrytera rätt personal, köpa in tillräckligt 

med material eller att investera i rätt utrustning eller liknande. Detta görs ofta för olika 

perioder med flera delbudgetar och inkluderar både uppställning och uppföljning (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2009, s. 204). Kalkylering kan göras för ett flertal olika 

kalkylobjekt såsom produkter, tjänster, projekt eller liknande. Förenklat uttryckt består 

dessa av en sammanställning av konstaterade och/eller uppskattade kostnader och 

intäkter. Exempel på kalkylsitutationer kan vara prissättning, lönsamhetsberäkning eller 
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vid val av verksamhetsvolym. Kalkyler kan upprättas såväl före som efter besluten görs 

(Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 95-98,107). Redovisning har som syfte att möjliggöra 

framtagande av relevant information om företagets ekonomiska resultat och ställning vid 

rätt tidpunkt. Den ska tillgodose behoven av information om företaget som intressenter 

både inom och utanför företaget har. Framtagandet av den interna redovisningen sker 

vanligen i fyra steg, datainsamling, registrering, bearbetning och rapportering för att 

slutligen kunna användas som beslutsunderlag. Intern redovisning utformas efter 

företagets situation och behov utan någon reglerarande lagstiftning och ska möjliggöra en 

bättre styrning och uppföljning av verksamheten, ansvarsfördelning samt hantering av 

interna affärshändelser. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 294-299).  
 

Affärssystemet är därför även ett beslutsverktyg, eftersom chefer och beslutsfattare ges 

möjlighet att fatta ekonomiska beslut tack vare den integrerade informationen i realtid 

(Laughlin, 1999, s. 32). För att detta ska vara möjligt krävs dock att systemet kan 

användas av alla och att informationen som datan bidrar med underlättar vid 

beslutsfattande (Andersson, 2016, s. 18). Rapporter kan exempelvis överskådligt beskriva 

vinstmarginaler samt vilka projekt och/eller produkter som är lönsamma. Tillsammans 

med relevant information om kunder, leverantörer, produkter och personal, samt med 

information kring processer inom ekonomi, produktion, försäljning, fakturering, inköp 

och lager, skapas beslutsunderlag inför strategiska beslut (Andersson, 2016, s. 18).  
 

I en studie av Wang (2004) visas hur ett beslutsverktyg kan användas för att assistera 

beslutsfattare i småföretag till att fatta bättre beslut, både när det gäller mindre eller mer 

omfattande storlek hos beslutsproblemen. Användningen av verktyget tenderade att vid 

mer komplexa problem få beslutsfattarna att lägga ner mer ansträngning och tid för att 

undersöka handlingsalternativ för att fatta bättre beslut. Författaren konstaterar vidare att 

ett väl utformat beslutsstödsystem kan definitivt hjälpa beslutsfattare att både reducera 

ansträngningen i att fatta ett beslut och höja kvalitén på de beslut som fattas (Wang, 2004).  
 

På senare tid har allt fler system tagits fram och anpassats till färdiga standardprogram 

direkt från “hyllan” (Golfarelli, Rizzi & Cella, 2004, s. 1). Författarna beskriver vidare 

att ledare idag har börjat ta IT-leverantörer till hjälp för att implementera nya verktyg som 

klarar av att hantera den föränderliga affärsverksamheten. Iskanius, Halonen och 

Mottonen (2009, s. 6) upptäckte i sin studie att småföretag försökte hålla kvar vid gamla 

system och få alla fördelar som även ett undermåligt system kunde ge och när de väl köpte 

ett nytt affärssystem så var det oftast ett standardsystem. Dessa system hade inte blivit 

skräddarsydda för den specifika verksamheten och var ofta från olika leverantörer.  
 

Ett företags användande av affärssystem beror till stor del på ledarens engagemang och 

hur nöjd han är med systemet (Nwankpa & Roumani, 2014; Muscatello, Small & Chen, 

2003). Nwankpa (2015, s. 335; 341) skriver att ju högre grad av användning av systemet 

desto högre sannolikhet att företaget når målet som implementeringen av affärssystemets 

var tänkt att göra. Problem vid användandet av affärssystemet kan enligt Nwankpa (2015, 

s. 336) underminera de eventuella vinster som förväntas ifrån systemet men också 

användarens förståelse och användande av nya processer som finns tillgängliga i 

affärssystemet. Problemen har sin grund i otillräcklig träning, för lite hjälp till 

slutanvändaren och hur implementeringen gått till (Nwankpa & Roumani, 2014). 
 

Brunsson & Brunsson (2014, s. 58) konstaterar att användandet av informationssystem, 

skapade för att underlätta för beslutsfattare att tolka händelser i deras organisation och 

omvärld, kan leda till missförstånd och feltolkningar om beslutsfattare inte förstår sig på 
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den information de får ut av systemet. Informationssystemet kan leda uppmärksamheten 

åt fel håll genom att traditionella regler kring samlandet av information tillämpas och att 

man därmed missar att fånga upp oväntade händelseutvecklingar och trender (Brunsson 

& Brunsson, 2014 s. 58).  

4.3.3 Sammanfattande teorimodell  
 

 
 

Figur 5. Egen utarbetad teorimodell över den allmänna beslutsprocessen inom småföretag, 

inkluderat affärssystem och erfarenheter 

I syfte att åskådliggöra och sammankoppla de ovan beskrivna teorimodellerna har vi valt 

att skapa en sammanfattande teorimodell (Se figur 5). Med denna modell vill vi försöka 

underlätta förståelsen för hur de valda delarna inom forskningsfälten beslutsfattande, 

information och affärssystem hänger samman. Dessa samband visas i vår modell genom 

interaktionen mellan affärssystem, erfarenheter och intuition inom den allmänna 

beslutsprocessen. Vi inser samtidigt att den breda kunskapsbasen inom respektive 

forskningsfält kan göra sambanden komplexa att förklara. Denna modell ses som ett 

försök till att övergripligt illustrera en kombination av oss studerade delar av 

resonemanget fram till att beslut fattas inom ett småföretag. 
 

Utgångspunkten i vår modell är Beach & Mitchells (1978, s. 440) modell över den 

allmänna processen inom individuellt beslutsfattande. Vår modell har en cirkulär 

utformning, där motsvarande aktiviteter som beskrivits tidigare i teorikapitlet ses inträffa, 

då beslutsfattandet ses av oss snarare som en kontinuerlig och upprepad process än en 

ändlig process. Detta beror på att vi anser att ett beslut skapar nya behov att fatta nya 

beslut, något som bör vara särskilt förknippat med småföretagande.  
 

Inuti modellen finns, på ett sätt som motsvarar företagets inre miljö, informationsgivande 

faktorer samlade i form av affärssystemet och erfarenheter/intuition ur det egna minnet. 

Dessa två olika typer av informationskällor kan sammankopplas till respektive definition 
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av officiell och icke officiell information som Earl & Hopwood (1980, s. 317-318) gör. 

Ur denna information skapas i sin tur erfarenheter och intuitiva genvägar som kan 

avhjälpa beslut och sättet att söka information (Klein, 2009, s. 71-72). Affärssystemet ses 

i modellen agera som en central stödfunktion genom hela processen (Davenport, 1998), 

där beslutsfattaren kontinuerligt kan hämta och föra in information för att ta sig vidare till 

nästa steg i processen.  
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5. Empiri 
I detta kapitel redovisas i skriftlig form den information som framkom genom 

intervjuerna. Inledningsvis kommer företaget samt respondenten att kortfattat 

presenteras, sedan följer en sammanfattning av intervjun som delats in i de tre tidigare 

använda underrubrikerna för att tydliggöra för läsaren. Varje företag och intervjuperson 

presenteras därmed var för sig.  
 

Inledningsvis presenteras en sammanfattande tabell över de utförda intervjuerna (se tabell 

1).  

 
Tabell 1. Sammanfattande tabell över intervjuerna 

5.1 Contractor Bygg i Umeå AB 
Contractor Bygg i Umeå AB hette tidigare Vaska Bygg AB och startades 1989 i Umeå 

och utöver grundarna av företaget så arbetade två snickare i företaget. Företaget har sedan 

haft mellan sex och tio anställda fram till 5-6 år sedan då en av delägarna valde att hoppa 

av och sålde då sin del till en ny delägare. De kommande åren växte företaget till cirka 

20 anställda fram till förra året då de blev uppköpta av företaget Contractor Bygg AB 

med säte i Skellefteå. Företaget blev då del av en större koncern med cirka 200 anställda, 

men fortsätter att göra samma typ av arbeten som består till stor del av byggservice och 

ombyggnationer. Contractor Bygg i Umeå AB hade år 2015 18 anställda och en 

omsättning på 37 530 000 kronor, med en nettomarginal på 3,23 %. 
 

Vår intervjuperson är Tony Nordh som innehar positionen VD på Contractor Bygg i 

Umeå AB. Han är 56 år gammal och har jobbat inom byggbranschen ända sedan han 

slutade skolan. Karriären började han på Hallströms och Nisses som senare utvecklades 

till företaget PEAB, innan han valde att utbilda sig till snickare. Sin första firma startade 

han 1985 då han hade insett att han ville jobba i egen regi. Han hade tidigare jobbat med 

att utföra besiktningar av lägenheter åt Folksam genom en annan firma och ville fortsätta 

på den inslagna vägen. År 1989 startade han och en kollega Vaska Bygg AB som senare 

då blev Contractor Bygg i Umeå AB och han jobbar där än idag. 

5.1.1 Branschen 
Tony beskriver byggbranschen med orden “Alltså branschen i sig är ju omväxlande och 

det är ganska snabba beslut som regel. Från att det planeras ska det skridas till verket 

från en dag till den andra. Från offert till att man satt spaden i jorden går väldigt fort. 

För fort ibland. Sedan medför ju det problem och det är väl ganska känt att det finns 

ganska många frågetecken kring all byggnation… det är sällan så enkelt som på en 

ritning.” Företagets verksamhet är till ungefär hälften riktad mot projektverksamhet som 

då är jobb och projekt på över 1 miljon kronor medan den andra halvan står för 

byggservice och småjobb. För att vinna konkurrensfördelar tror han på att ett 

Företag Intervjuperson Position Längd Kommentar 

Contractor Bygg i 

Umeå AB 

Tony Nordh VD 34 min Beskrivande och 

noggrann 

Obbola Byggservice 

AB 

Henrik 

Sundberg 

Ekonomi- & 

Arbetsledaransvar 

23 min Saklig och 

kortfattad 

Bjurbäcks Bygg AB Andreas 

Perman 

VD 54 min Exemplifierande 

och tydlig 

VNB 

Byggproduktion AB 

Per Linghult VD 1h 20 

min 

Målande och 

utförlig 
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kontinuerligt förbättringsarbete och förtydligar det med att det är viktigt att man ständigt 

motiverar sina anställda och försöker sätta nya mål. “... det är väl moroten i det hela, att 

vi ska komma dit. Att vi är riktigt vass.” 

5.1.2 Beslutsfattande 
Som VD i företaget anser Tony att hans vanligast förekommande beslut i organisationen 

handlar om personalfrågor, “...Vem som ska göra vad, inom vilka projekt, det är väl en 

vanlig fråga. Sedan är det ju utrustning, bilar, maskiner... vilka beställare ska vi jobba 

mot, vilka projekt ska vi se till att vi är med i, i framtiden närmaste månaderna och 

närmsta året.” Hans huvudsakliga uppgift är att se till så företaget verkligen levererar 

efter uppsatta mål och når dit, “Sen är det ju väldigt resultatbaserat, vi måste leverera 

varje vecka, varje månad… och det landar ju ytterst på mig att se till att det fungerar så.” 

Vidare anser han sig själv som högst delaktig i den operativa verksamheten men även när 

det kommer till att sätta strategiska mål. “... Jag är ju verkligen med i produktionen 

fortfarande. Sedan hur det är om fem år det vet jag ju inte...” beskriver han sin del i det 

operativa arbetet. Skillnaden som har hänt sedan företaget blev del i en större koncern är 

att de största besluten har flyttats till huvudkontoret men att han i allra högsta grad är 

delaktig i att påverka, fastän huvudägaren har sista ordet. 
 

Beslutsprocesserna inom organisationen förklarar Tony som “Vi tar ju ganska snabba 

beslut som sagt, det gör man nästan här och nu. Så det är ju fortfarande så när vi är en 

liten grupp här, vi är ju 20 personer så att det ringa långa beslutsvägar så inte, det är 

egentligen från en minut till en annan.” Tidsperioden för att fundera, komma fram till ett 

beslut och tills beslutet är fattat brukar oftast vara mellan en till två dagar.  
 

Han samlar in information relevant för beslutet genom att bolla idéer och tankar med de 

närmaste på kontoret eller genom att prata med någon hantverkare i en MB-grupp. “Det 

kan ju redan vara så att jag har bestämt mig så att jag redan är lite förberedd. Annars 

tar jag ju oftast och bollar med de som är närmast här på kontoret, eller någon av 

hantverkarna som är med i en MB-grupp eller på något vis… att man tillsammans 

resonerar litegrann. Vad tycker du?... Hur ska vi göra?... Jag tror ändå på den vägen där 

man tillsammans försöker lösa saker genom att hjälpas åt istället för att någon har 

bestämt något och så får andra fixa det…” Då diskuteras alternativ och alla hjälps åt för 

att försöka lösa eventuella problem som kan uppstå. Det viktiga enligt honom är “...Att 

företaget har hittat en mall. Ett sätt att jobba som alla tror på… så att vi alla är på samma 

väg. Att vi har något så när samma mål, det är givetvis det viktigaste.” 

5.1.3 Information 
Den typ av information han anser vara den vanligaste är den muntliga typen av 

information, som fås genom samråd med kollegor och anställda. Den typ av skriftlig 

information han använder sig av är oftast mailutskick som kommer från olika 

organisationer de jobbar mot, till exempel Sveriges Byggindustrier (BI). Den viktigaste 

skiljer sig från en gång till en annan enligt honom själv “Det är så olika, det är så mycket 

olika beslut… det kan ju vara från någon organisation som vi jobbar mot. BI exempelvis, 

där kan vi få hjälp. Dom kommer ut med information, allt från säkerhet till beslut som är 

tagna… Det kan vara till exempel brister, faror som man vill undvika, fall från stegar, 

rent på byggarbetsplatsen… Det kan ju också vara så att det kallar till träffar…” Den 

viktigaste informationen anser han vara den skriftliga som går att ta på, även fast den 

muntliga anses vara den vanligaste. 
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När det däremot kommer till ekonomiska beslut så tas ofta de stora besluten på 

huvudkontoret av en ekonom eller controller. Tony beskriver de mindre besluten som “Är 

det mindre beslut så finns det ofta direkt hur vi ska hantera det, så att det finns… färdiga 

mallar och färdiga uppgifter hur vi ska hantera… avtal vart vi ska handla… det finns i 

affärssystemet.” Tony anser att han får tillräckligt med information och att få mer 

information enligt honom “Ja det är klart att man i vissa fall kan få för mycket 

information också. Så att det nästan bara blir galet, sedan kan det vara svårt att tolka 

den information man tar till sig, om det är bra just för oss”.  

5.1.4 Affärssystem 
Tony definierar ett affärssystem med sina egna ord “Där lagras ju allt och där kan vi 

hämta allt”, för att slippa ta fram egna blanketter för tillstånd, offerter eller liknande. Den 

innehåller även all information som finns inom företaget och att alla kan logga in och 

komma åt denna information genom det systemet. “...Förut jobbade man ju lokalt, hade 

allt i sin dator eller i pärmar. Idag ligger det ju på server, så att alla kan komma åt den 

här informationen inom företaget.” Tony beskriver användandet av affärssystemet med 

“Det använder vi ju hela tiden. För som sagt, där ska ju allting lagras, där ska allting 

finnas. Just ifall en person försvinner eller blir långtidssjuk… ska ju någon annan kunna 

ta vid och lätt hitta, vilka projekt jobbar den här personen i.” Det används även för att se 

hur faktureringen skett, vilka uppgörelser som finns, tidsregistrering av de anställda, 

projektkostnader och för att beräkna vissa byggtider.  
 

Affärssystemet är inte speciellt anpassat för företagets egen verksamhet utan Tony säger 

“Nä, det finns ju i andra verksamheter också. Så det går nog att använda i andra 

branscher, det tror jag. Nu är det nytt för mig… men jag håller på att lära mig.” Han 

poängterar samtidigt att man måste ha ett affärssystem som är anpassat till byggbranschen 

då det är en så speciell bransch. Han har tidigare erfarenhet av affärssystem men enligt 

honom själv “...Inte så pass väl genomarbetat som det här. Det här är lite mer anpassat 

till just vår verksamhet ändå. Det är bättre än vad vi hade tidigare.” Affärssystemet 

används ofta vid återkoppling rörande personalfrågor, då genom att välja ut ett par 

punkter som satts ut som mål för att sedan gå tillbaka i systemet och kolla upp hur det har 

gått. Tony beskriver det som “...Så går man ofta tillbaka efter viss många månader och 

tittar, hur gick det?... Lyckades vi med det här? Blev resultatet vad vi hoppades på? Är 

det här något vi ska jobba vidare med eller inte?” Annars används inte systemet så ofta 

för uppföljning utan då är det oftast egna mallar och dokument som han går tillbaka och 

tittar på. 
 

Det viktigaste med ett affärssystem anser Tony är “... Att det är jätteviktigt att du får ut 

de siffror du vill för just den verksamhet du har… För du ska oftast över också från ett 

till det andra, då har man ett problem. Då har man massa pågående projekt och kostnader 

här och intäkter där…” Risken med ett system som inte är anpassat efter verksamheten 

är att man får lägga ner betydligt mer jobb. I framtiden ser Tony att “... Det viktiga är ju 

att man kan komma åt allting vart man än är… Sedan kan det ju vara svårt att göra allt 

i mobiltelefonen… men det är ju jätteviktigt… Vi har tillräckligt många frågetecken och 

problem i alla fall, så man vill ju inte att det ska vara krångligt och inte fungera. Det är 

ju något många människor jobbar med hela tiden i ett företag, det är väldigt viktigt. Inte 

bara priset utan att det verkligen fungerar.”  
 

Rådet han skulle vilja ge till nya chefer på andra byggföretag är att man inte ska ta sig 

vatten över huvudet. Man måste ha en balans och må bra i sig själv, då man syns på alla 
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nivåer i en organisation. Han anser att det är viktigt att kunna lita på de anställda och 

delegera arbetsuppgifter, annars får man göra allting själv till slut. 

5.1.5 Sammanfattning 
Konkurrensfördelar på en omväxlande bransch som byggbranschen är, fås genom ett 

kontinuerligt förbättringsarbete och att ständigt sätta mål, tror Tony på Contractor Bygg 

i Umeå AB. Hans vanligast förekommande beslut rör personalen, investeringar och ifall 

företaget ska ta sig an ett projekt eller inte. Tonys definition av ett affärssystem är att det 

används som en databas för att underlätta vid framtagande av olika blanketter och 

liknande. Affärssystemet används dagligen som stöd för beslutsfattande framförallt 

rörande personalfrågor samt för återkoppling. Det är inte anpassat till verksamheten men 

poängterar att det är av stor vikt att ha ett system som är anpassat för byggbranschen då 

risken är att man annars får lägga ner mer jobb. Han vill ge rådet till andra chefer att inte 

ta sig vatten över huvudet, ha en balans i företaget och privatlivet då det färgar av sig på 

arbetsplatsen. 

 

5.2 Obbola Byggservice  
Obbola Byggservice AB startades 1989 av Mats Sundberg och de arbetar med 

byggreparationer, nybyggnationer, tillbyggnationer och ombyggnationer. De senaste tio 

åren har företaget gått från att ha 3 anställda till att idag ha 16 anställda. Deras omsättning 

år 2015 var 12 876 000 kronor med en nettomarginal på 2,65 %. 
 

Vår intervjuperson är Henrik Sundberg som äger 50 % av företaget tillsammans med sin 

far Mats Sundberg som äger resterande 50 %. Henrik är 31 år gammal och har jobbat på 

heltid i byggbranschen sedan 2002, men startade karriären redan tidigt i sin ungdom med 

sommarjobb och liknande. Han har idag ekonomi- och arbetsledaransvaret i företaget och 

har haft det sedan 2006. 

5.2.1 Branschen 
Byggbranschen beskriver Henrik med orden “Branschen är ganska konkurrensutsatt, det 

finns mycket små och medelstora företag.” För att lyckas i branschen anser Henrik “Det 

viktigaste för att lyckas är väl att hålla konkurrenskraftiga priser och leverera bra 

produkter”. För att skapa konkurrensfördelar lägger sig företaget på en prismässigt bra 

nivå samt lägger stor vikt vid att komma i tid och leverera en bra produkt. Henrik säger 

att deras verksamhet åtminstone är till 90 % projektbaserad. 

5.2.2 Beslutsfattande 
Exempel på vanliga beslut han behöver ta i sin roll i företaget handlar framförallt om 

inköp, vart de ska ske, vem som ska göra det och när man ska lägga inköpen. Det handlar 

även om att strategiskt fördela personal på rätt sätt till olika projekt. Strategiska och lite 

mer långsiktiga beslut fattas gemensamt av Henrik och Mats och beskrivs av Henrik som 

“Det fattar ju jag och min far då, Mats. Vi har möten en gång varje kvartal och diskuterar 

framtiden och vad vi måste stärka och vad vi kanske inte ska hålla på med, som inte har 

den lönsamhet vi tycker. I förhållande till hur mycket jobb det är.”  
 

Projektbaserad verksamhet påverkar beslutsprocessen enligt Henrik “Den påverkar en 

hel del, vilka projekt man har på gång och man vet att man har möjlighet att ta. Det 

påverkar ju vilken personalstyrka man har, vilka inköp man måste fokusera på.”  
 

Överväganden han måste göra när det gäller beslut om huruvida han ska fortgå med ett 

anbud eller projekt är med Henriks egna ord “I första hand måste man ju säga att, har vi 
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ens tid att lägga ner, har vi folk och kapacitet att ta det här projektet. Blir svaret ja på 

den frågan måste man se, vad krävs och vilken ersättningsgrad kan man ha för att ta det. 

Då får man ju den ekonomiska aspekten. Har vi den vinstmarginal som vi behöver för att 

kunna ro hem det här projektet? Så det är väl det som läggs ihop med att, är det här ett 

projekt för oss?” Där överväger han de eventuella konsekvenser som kan ske av att ta 

beslutet att ta sig an ett projekt mot de eventuella vinningar företaget kan få av det. 

5.2.3 Information 
Henrik beskriver informationssökning inför ett beslut som “Mycket får man ju forska 

själv och jaga. Ringa upp leverantörer, antingen kan de svara på det eller så tar de hjälp 

i sin tur. Deras leverantörer som tillverkar produkten får man produktblad ifrån, internet 

är ganska bra också.” Gäller det att ta ett beslut inför ett projekt så ser 

informationssökningen ut enligt honom på följande sätt: “Ja då måste man först ringa 

runt och kolla dels vad det är för typ av projekt, vad ställs för krav, vad är efterfrågan på 

riktigt? Både projektör får man ringa till, beställare och om det är andra entreprenörer 

som kan vara inblandade så måste man prata ihop sig med dem. Se hur dem räknar och 

tänker…” Ofta går han tillbaka och tar ett par olika referensprojekt som han sätter sig ner 

med och jämför resultatet på dessa. “... Vad gick bra här och vad gick dåligt? Vad måste 

vi höja och kan vi ta igen det på något annat? Så man håller ungefär jämn prisbild genom 

allting.”  
 

Den viktigaste informationskällan enligt Henrik skiljer sig från fall till fall. “... I vissa fall 

är det bättre att prata med en kollega som man vet har använt eller varit med om liknande 

situationer. Annars kan det ju vara så att det inte är så många som stött på det problemet 

så då måste man läsa sig fram till det… jag tycker nog det är mest viktigt att prata med 

sina kollegor, diskutera fram en lösning.” När han däremot får frågan vilken information 

som är viktigast, den från affärssystemet eller den från Mats, värderar han affärssystemets 

information högre, men att Mats erfarenhet väger tyngre när det gäller konstruktions- och 

byggmässiga frågor.  
 

Informationen han får anser han vara fullt tillräcklig men ser tillgänglighet till mer 

information som både bra och dålig. “Det är nog både och, vissa produkter och tillfällen 

skulle man gärna vilja ha mer information, men ibland blir det rörigare om man går in 

djupare på det.” Erfarenhet är ett nyckelord som han ofta faller tillbaka på och menar att 

informationssökning ibland inte behövs utan det är bättre att förlita sig på sin egen 

erhållna erfarenhet. 

5.2.4 Affärssystem 
Henriks definition på ett affärssystem är att det finns flera olika typer av system, varav 

deras användning beskrivs som “Just idag sitter vi egentligen på flera olika affärssystem, 

olika grader och olika tillfällen. Vi har dels ett ekonomiskt affärssystem, sedan har vi ett 

för budgetar och ett för kalkyler på jobb och sedan har vi ett kalkylsystem.“ Dessa är 

standardprogram som inte är integrerade med varandra men siffror från kalkylsystemet 

kan läggas in i budgetprogrammet för att räkna ut hur mycket folk och tid det kommer 

krävas för att klara projektet. Idag används systemen dagligen och Henrik beskriver det 

som “... Det är till stor del, cirka 80 % används de till.” Henrik säger även att magkänslan 

är med i de flesta beslut men måste man räkna ut och se den ekonomiska vinningen i ett 

projekt gör man det genom att kolla i affärssystemen. Systemen används dels för att 

beräkna beläggning av personal, hur mycket material som har kommit och exempelvis i 

vilket skede av bygget material kommer att behövas. Henrik värderar hjälpen av ett 
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affärssystem mycket högt och det används till väldigt stor del. Han har aldrig använt något 

annat affärssystem men har lång erfarenhet av just det här systemet. 
 

Henrik jämför ofta med killarna som åker ut på jobb och ser verkligheten och har även 

själv varit ute och jobbat i fält. “Ja jag har ju själv varit ute och jobbat i verkligheten så 

att säga, då har man ju lärt sig, och det ser man ju ganska fort om programmet 

misstämmer med vad man själv tycker, att något tar mycket längre tid i verkligheten än 

vad det säger. Det har man lärt sig att finjustera själv så nu funkar det.” 

 

Möjligheter han ser med affärssystemet är att de får en bra överblick på stora delar av 

organisationen, men att han gärna skulle se att man kunde sätta sig ner och skräddarsy det 

för deras egen verksamhet. Efter ett genomfört projekt går han ofta tillbaka och gör en 

efterkalkyl i systemet för att kontrollera och enligt honom själv “... Att ta lärdom av ifall 

det var någonting som inte gick med vinst, vilken del i projektet var det som gick dåligt 

så att säga.” 

 

Hans råd till nya chefer inom samma bransch är att använda sig av ett användarvänligt 

affärssystem där du lätt förstår informationen du får tillbaka. Han säger att man inte ska 

spendera en massa pengar på svåra program som slutar med att man inte förstår det. Som 

han själv beskriver det “Nä jag talar ju för att man har ett bra affärssystem som är enkelt 

att arbeta i, det ska vara enkelt och lättförstått och du ska lätt veta vad du får för 

information tillbaka. Det finns många som kostar jättemycket pengar och är jättefina är 

alldeles för bökiga att använda om du inte är ett datageni. I vår bransch blir man oftast 

inte praktiker för att man var teoretiskt och tekniskt lagd”. 

5.2.5 Sammanfattning 
För att skapa konkurrensfördelar lägger sig Obbola Byggservice AB på en prismässigt 

bra nivå samt värderar punktlighet och kvalitet högt. De vanligaste besluten Henrik tar i 

sitt yrke handlar framförallt om inköp samt att fördela personal på rätt projekt. Detta görs 

oftast i samråd med den andra delägaren Mats och vid större frågor sätter de sig en gång 

per kvartal för att diskutera mål och strategier för framtiden. Information fås främst 

genom muntliga kontakter samt produktblad och via internet. Den viktigaste 

informationskällan skiljer sig enligt honom mellan fall där han ibland värderar 

affärssystemets information högst men ibland Mats erfarenhet och kunskap. Innan ett 

beslut tas gör Henrik en riskanalys för att se vilka eventuella konsekvenser och vilken 

potentiell vinning ett projekt har. Henriks definition på ett affärssystem är att det finns 

flera olika i alla delar av organisationen, varav de använder sig av olika för ekonomi, 

kalkylering och budgetering. De är inte integrerade med varandra men används dagligen 

i olika syften. Han anser att magkänslan bör vara med i allt men att hjälpen från systemen 

är ovärderliga. Rådet han ger till andra chefer är att prioritera användarvänlighet vid val 

av system och inte spendera stora pengar på svåra system som man inte förstår sig på. 

 

5.3 Bjurbäcks Bygg 
Bjurbäcks Bygg startade som ett enmansföretag 1996 av Ulf Bjurbäck och har idag 25 

anställda. Företaget gör till 70 % arbeten åt privatpersoner såsom villor, utbyggnad och 

ombyggnad samt reparationer. Utöver det har de även ett avtal med Länsförsäkringar där 

deras uppgift är att utföra skadereparationer på deras fastigheter. På senare tid har de 

börjat göra mindre jobb åt privatpersoner och börjat ägna sig mer åt större projekt som 

exempelvis nya lokaler åt företag i Umeå-området. År 2014 hade företaget 17 anställda 

och omsatte 28 405 000 kronor med en nettomarginal på 4,42 % (Retriever Business). 
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VD på företaget och vår intervjuperson är Andreas Perman som är 34 år gammal och har 

cirka 12-14 års erfarenhet i byggbranschen. Hans erfarenhet som företagsledare sträcker 

sig två år tillbaka då han och en kollega köpte företaget av Ulf, som fortfarande finns kvar 

inom företaget men på en annan position. 

5.3.1 Branschen 
Andreas beskriver byggbranschen som en väldigt konkurrensutsatt bransch med många 

små aktörer och som han säger “... Det finns ju säkert 100 nystartade byggföretag varje 

år” som också slåss om byggjobben hos privatpersoner. För att lyckas i just den sektorn 

är det enligt honom “... Kvalité som gäller... 70 % av de jobb vi får, får vi genom 

rekommendationer från andra. Och det handlar ju om att man levererar en bra produkt… 

Kvalité, utan det tar du dig ingenstans på privatsidan.” Vid större projekt anser han att 

“När du börjar komma upp på större projekt så kommer det ju mer till materialinköp och 

underentreprenörer… dem bitarna som är viktiga. Att man har rätt folk man jobbar med 

och att man handlar grejerna till rätt priser… eftersom det blir sådana volymer.” Han 

poängterar att det viktiga idag är att man ser till att man räknar rätt på ett jobb, “... Idag 

handlar det om att räkna rätt. Räknar du litegrann fel är du ju borta med tanke på att nio 

andra också ska lämna in pris och någon lär ju ha fått ihop det.” En annan viktig strategi 

för att vinna branschfördelar handlar om att knyta kontakter, vilket är något han säger att 

de jobbar hårt med. Företagets verksamhet består enligt Andreas nästan enbart av 

projektbaserade jobb och detta innebär att företaget måste räkna och lämna anbud på 

nästintill alla jobb enligt honom. Idag vill kunder ha specificerat pris på allt, vilket har 

medfört att endast cirka 1 av 20 jobb eller mindre sker på löpande räkning. 

5.3.2 Beslutsfattande 
Vanligt förekommande beslut i Andreas position är väldigt många. “Oj, *pust* det är ju 

mycket. Det är allt ifrån om vi ska köpa nya gem till om vi ska investera i ett stort projekt. 

Det är högt och lågt. Men vi är ju en så pass liten firma så det blir ju jag som får ta beslut 

om allt! Eller beslut och beslut, vi är ju flera som samarbetar. Men i slutändan så är det 

jag som ska säga ja eller nej.” Som VD tar Andreas det slutgiltiga beslutet i det mesta, 

men när det gäller större saker så samarbetar han med flera stycken för att komma fram 

till rätt beslut, “Alltså alla beslut som är större sätter vi oss ner och diskuterar igenom 

eftersom vi är två” säger han och syftar då på den andra delägaren. De sätter sig ner 

tillsammans med Ulf som fortfarande är ytterst delaktig i verksamheten för att komma 

fram till något gemensamt. Andreas förespråkar nära kontaktvägar och beskriver det själv 

som “Den här dörren står ju alltid öppen. Mellan mig och den som sopar på bygget så 

är det ju fortfarande bara dörren här emellan som skiljer oss. Vi har ju inte byggt upp ett 

system med platschefer, arbetsledare eller liknande”. Att dörren alltid står öppen är något 

företaget byggt upp och står för, vilket de kallar för “Bjurbäcksandan”.  
 

De överväganden Andreas måste göra när han ska väga alternativ mot varandra beskriver 

Andreas som en stegvis process “Okej, först kollar man igenom förfrågningsunderlaget. 

Viktigt är att se om det går att räkna på jobbet överhuvudtaget… många förfrågningar 

där man inte förstår vad det är vi ska bygga… Om förfrågningsunderlaget är för dåligt 

så kastar vi det i papperskorgen på en gång.” Steg två och tre beskriver han som “... Hur 

ligger det i tiden?... Kan vi få in det i vår projektplanering? Kan vi inte det tvingas vi i så 

fall tacka nej. Sedan får man se vad det är för typ av jobb, det finns jobb där du vet att 

det ska vara kopparklädda gipsplattor på ställen där man inser att det inte kommer gå. 

Det här kan bara gå fel säger instinkten… Har man då kommit förbi alla de här stegen… 

då tar man fram ett pris som man lämnar åt kunden.”  
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Beslutsprocessen hos Bjurbäcks Bygg AB för att exempelvis komma fram till ett 

prisförslag beskriver Andreas “Då sätter vi oss ner, någon av oss tre som jobbar här… 

och tar fram en kalkyl via programmet som vi använder. Vi samlar då in prisuppgifter 

från underentreprenörer och ja, det som behövs för att utföra projektet och sedan gör vi 

då ett anbud som vi lämnar till kunden…” Besluten tas på egen hand av den som 

kalkylerar men Andreas säger “Då brukar vi kolla varandra. Samma sak om jag räknar 

på något större projekt, så där brukar vi prata med varandra när vi är färdiga”. De som 

deltar i beslutsprocessen är Andreas, delägaren Daniel samt den gamla ägaren Ulf som de 

väldigt ofta använder som bollplank då han har stor erfarenhet samt ett gediget kontaktnät. 

Utöver detta har företaget även veckovisa möten med Anita, den ekonomiansvariga på 

företaget där hon presenterar siffror via diagram och staplar så att företagsledningen har 

bra insikt i verksamheten. 

5.3.3 Information 
Andreas använder sig främst av sitt kontaktnät för att samla in information. “Det är väl 

kontaktnätet som är det viktigaste för oss. Det är inte så att någon skickar ett mail till mig 

och säger att det här ska kalkyleras på... Utan det hör man sig för genom kontakter och 

underleverantörer.”. Utan han får oftast muntlig information genom underentreprenörer 

om vad som pågår vid ett visst projekt och ifall de bör räkna på det eller inte. Andreas 

anser inte att skriftlig information är av vikt utan litar fullt på att kontaktnätet ger honom 

rätt information. När det gäller informationsflödet säger Andreas “Nä, men tillräcklig 

information får man aldrig. Det kommer aldrig hända. För det är att vi får veta på en 

gång vad de andra lämnat för pris, det är det ultimata… Du får väl den information som 

du får. Jag ska inte säga att det är lite information, vi får mycket information muntligt 

som vi tycker man kan använda till att bestämma om vi ska räkna eller inte räkna. Men 

jag skulle gärna önska mer information.”  
 

Efter att han har tagit all information i beaktning och bestämt sig för att räkna på ett jobb 

så tar han hjälp av kalkylprogrammet för att se ifall det är genomförbart med deras 

vinstmarginaler, vilket är något han aldrig skulle tumma på. “Ja, vi är för liten 

organisation för att kunna gå vidare om det ska gå åt pipsvängen. Så nej, känner vi det 

då är vi inte med.” Är inte vinstmarginalerna det företaget har kommit överens om att de 

ska vara så tar han sig inte an jobbet. Det är något som enligt honom fungerar för stora 

byggföretag men inte i en liten organisation som deras. 

5.3.4 Affärssystem 
Andreas definition på ett affärssystem är att det är “... De här bra programmen i datorn 

som gör att man räknar rätt… Nej men alltså vi får mycket hjälp av dem. Vi skulle aldrig 

kunna räkna på projekt om vi inte hade dem. Framförallt då Bidcon som är det stora i 

byggbranschen, det är ovärderligt.” Det de använder sig mest av på det företaget är ett 

kalkylprogram vid namn Bidcon, som används framförallt för att kunna räkna på projekt 

och göra produktkalkyler samt titta på alla omkostnader. Andreas säger “... så kan man 

ju justera sina egna marginaler och man kan justera materialpåslag… Där kan man ju 

snurra och skruva lite…” Han värderar det som ovärderligt och tror att alla företag i 

byggbranschen använder samma eller liknande programvara. När det gäller 

ekonomihantering använder sig företaget av Visma som sköter fakturering och andra 

ekonomifrågor. Dessa program är inte sammankopplade elektroniskt utan all 

sammankoppling sker manuellt av den ekonomiansvariga som tar ut siffror från 

ekonomiprogrammet för att göra en efterkalkyl och kontrollera dessa mot kalkylerna i 

Bidcon.  
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Bjurbäcks Bygg AB har med hjälp av ett dataföretag tagit fram ett system som hanterar 

tidsregistrering, löner och faktureringsuppgifter. Där har de utgått från ett befintligt 

system men tagit fram ett eget koncept som används dagligen. Andreas beskrivet det själv 

“Där först och främst alla anställda kan sköta sina löner då, direkt i telefonen. Det 

programmet använder vi mycket för att fakturera, för där får vi även tider och sådant. 

Man kan skriva in om man har tagit extrajobb, eller material.”  
 

För att planera framtiden, budgetera och sätta ekonomiska mål studerar företagsledningen 

ekonomiprogrammet Visma för att titta hur det gick förra året, då många av målen baseras 

på resultatet från föregående år. Därefter har de ett ägarmöte och diskuterar utifrån denna 

information vilka mål de ska sätta för kommande år. Informationen från ekonomisystemet 

används enligt Andreas “... I att sätta mål, sedan ska jag inte säga att vi sätter budget. 

Men vi sätter mål… det har inte att göra bara med ekonomi. Vi sätter mål hur vi ska sköta 

oss, hur vi vill utvecklas. Vi sätter mål för allt, men allt görs egentligen oldschool med 

papper och penna”. I efterkalkyler används båda systemen på så sätt att de kan titta i 

Visma om det gått bra eller dåligt i ett visst projekt och sedan gå tillbaka till Bidcon för 

att se ifall de gjort något annorlunda än tidigare. “... Många av de målen baseras på 

föregående år. Så det är klart, Visma är viktigt på så sätt, för då kan vi ju se allt hur det 

har gått året före.” 

 

Andreas har tidigare varit arbetsledare i ett företag där de enbart använde papper och 

penna för att räkna på projekt. Det beskriver han som “... Det var kaos alltså. Jag skulle 

aldrig sätta mig i den sitsen igen i mitt eget företag. Att ha den typen av sätt att räkna på 

jobb eller sköta ekonomin på det sättet, aldrig. För det kan bara gå åt skogen. Det är för 

mycket pengar för att ta fram miniräknaren för att få ihop det, tyvärr.” Bjurbäcks Bygg 

AB hade redan för fem år sedan samma program som stöd som han har idag. Andreas 

säger “Ja och vill man då dit vi vill, mot de här större drakarna så finns det ju inget 

alternativ. Vi har investerat jättemycket pengar i just den biten. Det finns inget 

alternativ.” Vidare förklarar Andreas “Ja alltså, vi har ju köpt det från hyllan från första 

början, sedan tillhandahåller de utbildning som vi också har köpt då. Så vi har ändå gått 

från scratch men vi utbildar ju oss själva i det programmet också… För att vi ska kunna 

utnyttja det optimalt…”  
 

Andreas förespråkar magkänslan till viss del och ger som exempel “Alltså det är ju det 

här med kopparklädda gips till exempel, då får man kanske en magkänsla att det här, det 

här kan ju bara strula. Eller till exempel att utföra jobb för en privatperson som knappt 

kan skriva ett förfrågningsunderlag, då får man kanske en magkänsla, det här kanske inte 

är… det här kan ju bara gå åt skogen...” Andreas anser att magkänslan är bra men att det 

samtidigt är viktigt att ta in information, “Ja naturligtvis måste man ta in information, så 

är det ju. Från andra håll, för i slutändan ska det ju fortfarande vara svart på sista raden. 

Vare sig du har en bra magkänsla eller inte.” 

 

Om Andreas fick ge ett råd till nya chefer i samma situation som honom skulle det vara 

att våga chansa istället för att fundera för mycket. “Man har inte riktigt den tiden och 

möjligheten att fundera allt för mycket, för byggbranschen är också en väldigt snabb 

bransch… känns det rätt då gör vi så sedan får vi se om det var rätt i slutändan eller 

inte.”  
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5.3.5 Sammanfattning 
För att vinna konkurrensfördelar ser Bjurbäcks Bygg AB till att ha hög kvalitet på sina 

jobb och åker hellre tillbaka en extra gång för att göra kunden nöjd. Dessutom lägger de 

stor vikt vid att knyta kontakter då många jobb fås genom kontaktnätet. Beslutsprocessen 

sker oftast genom diskussioner i företagsledningen där de gemensamt kommer överens 

om en handlingsplan. De samlar in information för beslutsfattandet genom muntliga 

kontakter och lägger mindre vikt vid skriftlig information då han litar fullt ut på den 

information han får genom kontaktnätet men skulle gärna se att mer information fanns 

tillgänglig. Företaget använder sig av ett kalkylsystem kallat Bidcon, som en stödfunktion 

när det gäller att göra kalkyler. Däremot används inte detta system när det gäller 

långsiktiga strategiska beslut utan då används Visma som grund för att sätta nya 

ekonomiska mål. De har även ett system tillverkat internt för tidsplanering och för 

faktureringsunderlag vilket används kontinuerligt. Andreas råd till andra chefer är att lita 

på magkänslan och våga ta välavvägda risker. 

 

5.4 VNB Byggproduktion 
Företaget grundades 1985 under namnet AB Vännäsbyggarna och bytte namn till VNB 

Byggproduktion AB år 2014. De utför byggprojekt både som entreprenad men även i 

egen regi, vilket de har börjat fokusera mer på under senare år. Idag har företaget 46 

anställda och omsatte 153 297 000 kronor år 2015 med en nettomarginal på 1,96 %. 
 

Vår intervjuperson är Per Linghult och är idag VD på företaget. Han var med och köpte 

företaget år 2011 tillsammans med en kollega som han tidigare drev ett fastighetsbolag 

ihop med. När de köpte företaget var de cirka 12 stycken anställda och har sedan 

utvecklats till att bli 46 idag, som är en dryg fördubbling sedan år 2015 då företaget hade 

26 stycken anställda. Per är utbildad inom drift och underhåll i fastighetsbranschen och 

har nästan varit egenföretagare hela livet. Innan han gav sig in i byggbranschen drev han 

ett verkstadsföretag och ett fastighetsbolag. 

5.4.1 Branschen 
Den största förändringen Per ser i byggbranschen är att det idag krävs oerhört många 

tjänstemannatimmar för varje yrkesarbetartimme. Då kraven i upphandlingen numer 

brukar innefatta upprättande av personalliggare, certifikat och liknande i större 

utsträckning än tidigare har detta inneburit “... En massa tjänstemannaanställningar 

sedan också en hel del yrkesarbetare…” Dessutom anser han att byggtakten skruvats upp 

mer då “Det spelar ingen roll om du bygger 100 kvadrat eller 6000 kvadrat, det ska ändå 

vara färdigt på samma tid”. 
 

Per delar upp konkurrensen i två olika områden, dels när man pratar egen regi och dels 

när man pratar konkurrensutsatta jobb på entreprenad. För att lyckas behöver man enligt 

honom “Det är ju också två olika delar, det ena är ju den man pratar om i egen regi, är 

att få mark... Konkurrensfördelar för att få mark om man pratar kommunal mark... Där 

ska man ju på något sätt dels ha ett “record” av vad man har gjort men också bygga 

bra... Vad vill politiken? Och så försöka bygga så nära deras önskan som man kan vara.” 

När det istället handlar om konkurrensutsatta jobb så säger Per “... Då är det ju till 99 % 

pris som gäller… Lägst pris”. 

5.4.2 Beslutsfattande 
Per beskriver beslutsprocessen som en gemensam process, “... När det handlar om 

beslutsfattande så sitter vi ofta ner tillsammans. Och diskuterar det. Sedan gör vi någon 
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sorts mål och handlingsplan…” Då sätter sig Per ner med sina produktionschefer och 

diskuterar fram vad som känns bra och kommer överens gemensamt. Anledningen till den 

gemensamma processen beskriver han “... Det är egentligen utifrån att vi är flera ägare 

som jobbar i företaget. Och det är inte alldeles enkelt det här med olika kepsar…” Då 

företaget har flera ägare som jobbar aktivt i det dagliga arbetet och ingen stor extern ägare 

som det ska rapporteras till, sker ofta diskussionerna på alla nivåer samtidigt. Per säger 

“Jag gör väl min omvärldsbevakning på något sätt och försöker tänka, vart vill jag att 

det ska gå?... Sedan tillsammans med de andra, tycker de likadant, har vi samma 

uppfattning eller inte. Och har man det då bestämmer man sig att, ja men då kör vi, då 

är det dit vi ska.” De vanligaste besluten som tas handlar framförallt om personalfrågor 

och huruvida företaget ska lämna in ett anbud på ett projekt eller inte. 
 

Andelen av verksamheten som är relaterad till projekt säger Per “Ja, men det är bara 

projekt… Ja, vart ska man dra gränsen, jag menar vi har ju någonstans en 

ekonomianställning som håller reda på allting… Alltså utan projekten har vi ingen 

inkomst…”. Det viktiga med projektbaserad verksamhet anser Per vara att man ska vara 

beredd på det mesta. “Lämnar man tre anbud då ska man veta att antingen så har vi inget 

jobb, eller så kanske vi har tre gånger fjolårets omsättning framför oss. Då måste man 

ju… vara med på tåget allihop…”. Detta medför påfrestningar på personalomsättningen 

då de måste ta beslut att anställa mer personal eller att bli tvungen att låta personal gå. 

Han beskriver den upplevelsen som “Man får inte ligga sömnlös över att man inte kan se 

lösningen direkt utan man måste tro på att det hinner ordna sig.”. Inför varje beslut utgår 

han även ifrån en "worst case analys", där han analyserar vad det värsta som kan hända 

om de inte vinner anbuden men samtidigt vad som händer om de får jobben. Det svåra är 

att se till att ha en jämn bemanning för att klara av den olika mängden ordrar. 
 

Inför att lämna ett anbud beskriver Per ett flertal steg som sker. “Ja men det första man 

tittar på… Hur ser personalkurvan ut... När kommer det här i tid, stämmer det hyfsat med 

när vi har något projekt som är på väg att avslutas. Har vi kapacitet att ta jobbet?”. 

Dessutom måste projekten utvärderas, är det något de är bra på eller är det för stor risk då 

företaget aldrig sysslat med den typen av jobb tidigare. Slutligen försöker de lämna en 

prisbild som ligger någorlunda i mitten för att inte vara för dyra men inte för billiga så de 

går med förlust heller. Per anser att erfarenhet är viktigt här, då man lär sig eftersom hur 

man räknat på tidigare jobb och vad som gått bra eller inte. Pers egna ord är “Man får 

inte vara borta för länge för då tappar man känslan för prisbilden”, vilket visar hans syn 

på vikten av att hålla sig uppdaterad. 

5.4.3 Information 

Den information Per till störst del använder sig av som beslutsunderlag för att exempelvis 

lägga anbud är att granska förfrågningsunderlaget från beställaren för att se vilka krav 

som ställs. Han beskriver processen för att hantera information med “Det kan vara 

jättemycket och då kollar vi i första hand, uppfyller vi kraven som ställs? Kan vi leverera 

det dem beställer? Så att vi inte blir diskade ur urvalet direkt. Det är kostsamt utifrån att 

vi kanske lägger ner tre veckors arbete på att räkna på ett jobb och då är det ju bara att 

stoppa det i papperskorgen, det är ju som kapitalförstöring”. Är det något de inte har 

gjort förut så är det större chans att de avfärdar jobbet, vilket även är beroende av hur det 

gått tidigare när de jobbat på det sättet. Känns det inte bra med dessa bitar lägger de inte 

ner flera veckors arbete på att räkna på ett jobb för att ändå kasta det i papperskorgen i 

slutändan.  
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Ett annat sätt Per samlar information är med hans egna ord “Om man bortser från det 

som är skriftligt så är det då att man skulle åka ut till en byggplats fysiskt och titta på de 

förhållanden som råder. Är det något vi inte ser på ritningarna eller något sådant?”. 

Även muntlig kontakt med beställare och upphandlare för att kanske få direkt information 

som finns i det finstilta i förfrågningsunderlaget. På så sätt slipper de läsa igenom flera 

hundra sidor för att på sista raden se att det inte passade företaget. Skillnaden på Per och 

de andra i företagsledningen är enligt honom själv “... Jag ligger cirka 1-2 år fram i tiden 

och de andra ligger nu eller kanske sex månader före. Det är de som tänker på de 

praktiska bitarna. Exempelvis om vi ska ha leverans av fönster efter semestern så kan 

man inte vänta tills efter semestern för att lyfta luren. Utan då förväntas det av 

platschefen att det finns en leveransplan, en tidsplan…”. Per fokuserar mer på de 

långsiktiga planerna, som vilken väg han vill att företaget ska ta och liknande. Han anser 

att den information som finns tillgänglig för honom idag är fullt tillräckligt och han tror 

inte att mer information skulle förändra hur han fattar beslut något nämnvärt. 

5.4.4 Affärssystem 
Per definierar affärssystem som ett övergripande system som sammanflätar en 

organisations alla verksamhetsområden. Det VNB Byggproduktion använder sig av 

definierar inte han som ett affärssystem i sig utan beskriver dessa som “ett ekonomisystem 

och ett projektsystem, det finns ingen samkörning mellan dem. De pratar inte alls med 

varandra…”. Ibland går det så långt att han inte litar fullt ut på siffrorna som bokföringen 

visar, utan gör istället sin egen analys av hur projekten går. Då projektbaserad verksamhet 

ständigt sysslar med successiv vinstavräkning tror han att man kan bli lurad av hur det 

har gått och måste därför göra egna kalkyler för att dubbelkolla siffrorna. 
 

Ekonomisystemet används främst för avstämning då det hela tiden förändras och 

gårdagens siffror blir inaktuella eftersom det ständigt händer nya saker. Per beskriver 

hanteringen av siffror med “... Vi kör ju ganska elementär bond-matte… vad har vi lagt 

ner? Vi har gjort egna Excelkalkyler som hämtar den data vi vill… sedan kan vi sitta och 

värdera projekten...”, där de helt enkelt tittar på vad de har spenderat på ett projekt. 
 

Projektsystemet beskriver Per som ett dokumentsystem som bara är till för att spara alla 

dokument. Detta anses vara en informationsbas med hjälp för att göra kalkyler, räkna på 

jobb, planera tider men det är framförallt till för dokumentlagring. Kalkylerna som görs i 

programmet används inte konkret som beslutsstöd utan enligt honom “... Kan man ändå 

lika gärna säga att om det kostar ungefär 10 000 kronor plus moms… Och så säljer vi 

för X, den matematiken klarar man i huvudet ändå.”, men att den kan användas som 

jämförelse och för att kunna få fler personers synpunkter på hur han räknat. 
 

Systemens roll i hans beslutsfattande värdesätter han lågt då systemen inte ger den typ av 

feedback som han behöver. Systemen används inte för att knappa in data och se ifall något 

kan göras annorlunda för att tjäna mer pengar. Anledningen till att de har systemet är 

enligt honom själv “... För att vi är flera stycken som måste kunna titta i det, vi vill jobba 

under samma paraply så att alla har insyn i en annans projekt…” Per vill inte ha det“... 

Som att komma hem till en privatperson för att lyckas leta fram en bok… Någon har ju i 

bokstavsordning, någon har ingen ordning alls, och någon har efter författare eller 

så…”. Syftet är enligt honom att ha ordning på alla papper för lätt överkomlighet av alla 

i organisationen.  
 

Då företaget är certifierat för kvalitet och miljö ställs vissa krav på ett ledningssystem, 

rutiner och policys vilka gör att systemen behövs för att uppfylla dessa krav. Det påverkar 
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enligt Per som “... Det ställer vissa krav för att man ska ha ett ledningssystem, vi ska ha 

rutiner och policys, det ska finnas en viss uppföljning, vi ska ständigt förbättra oss och 

det ska finnas dokumentation”. Han lägger vikt vid att det främsta systemen bidrar med 

gällande beslutsfattande är att kunna gå tillbaka och titta på tidigare projekt. Ifall ett 

bostadsprojekt gick dåligt tittar de på vad de gjort fel just då eller ifall det finns 

utomstående faktorer som inte går att påverka i just dessa typer av projekt. Vid 

avstämning är det mer egna nyckeltal de tittar på enligt Per, som beskriver det som “Det 

är inte så att vi öppnar upp här och slår upp projektorn och sätter oss här framför och 

tillsammans vrider och vänder på̊ parametrar i programmet för att få lite olika möjliga 

resultat, vad har vi för debiteringsnetto och hur ser det här ut då? Det är ju prognoser 

av verkligheten vi saknar… Det är för mycket bedömningsdelar som man inte bara kan 

öppna och titta på̊, utan alla måste lägga ner ganska mycket jobb innan. Och då plockar 

vi fram prognosen tillsammans, då vi tagit fram våra typer av nyckeltal…” 

 

I framtiden ser Per ingen större skillnad gällande affärssystem utan hans egna ord på det 

är “Jag tror att det sitter ihop med att det ändå är en bedömningssport… någonstans ska 

ändå en mänsklig faktor komma in…” Han tycker att titta på nyckeltal inte ger en 

spegelbild av verkligheten. Enligt honom påverkar betydligt mer faktorer ett projekts 

framgång eller inte, vilket skulle kunna vara något som en kulturkrock om beställaren är 

ett utländskt företag exempelvis.  
 

Slutligen anser Per att man som beslutsfattare måste sluta vela och faktiskt fatta beslut. 

“Möteskulturen är en förbannelse” enligt honom, där ingenting bestäms. För att komma 

framåt i en organisation beskriver Per som “Det är bättre att fatta felaktiga beslut än att 

inte fatta några alls”. Vidare tycker Per att “...Man måste ju alltid göra någon sorts 

riskbedömning ändå, de som springer helt huvudlöst in i saker, det går ju ofta (dåligt) 

ändå”. Han beskriver vidare “... Det är lätt att man bara ser problem för det finns ju 

alltid problem, men det är ju så... Problemen löser sig i regel…”. 

5.4.5 Sammanfattning 
Företaget använder sig av kontaktnätet och försöker vara prismässigt bättre än 

konkurrenterna för att vinna konkurrensfördelar. Beslutsprocessen inom företaget är av 

kollektiv natur och uppkommer genom diskussioner och färgas av Pers mål och 

omvärldsbevakning. De vanligaste besluten handlar framförallt om personalfrågor och 

ifall företaget ska räkna på ett jobb eller inte. Informationen som framförallt används vid 

beslutsfattande kommer genom förfrågningsunderlag, muntliga kontakter men även 

genom fältstudier och är enligt honom fullt tillräcklig. Pers definition på ett affärssystem 

är att det är grundat i ekonomisystemet som i sin tur är kopplat till organisationens alla 

delar. Systemen VNB Byggproduktion AB använder sig av beskrivs av Per som “Det är 

mer som ett stöd i vissa delar men inte egentligen för beslutsfattandet i sig.” 
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6. Analys 
I detta kapitel följer en analys av den insamlade empirin. Vi kommer här att knyta an 

empirin med den teoretiska referensram vi har i studien. Analysen kommer att 

presenteras efter tidigare valda kategorier, beslutsfattande, information samt 

affärssystem för att analysera de olika delarna separat. 

 

6.1 Beslutsfattande 
I vår studie visas att det finns en hög grad av samstämmighet mellan företagsledarna när 

det kommer till vilka typer av beslut som de ställs inför i sin vardag. De 

ställningstaganden som görs är bland annat vilka förfrågningsunderlag som skall 

kalkyleras och läggas anbud på, vilket pris som ska sättas, vilka investeringar som skall 

göras, vilka personer som ska göra vad, vilka inköp som ska göras och av vem, samt vilka 

mål och strategier som ska användas. Besluten som förekommer ligger således på 

samtliga av de tre beslutsnivåer som Valacich & Schneider (2007, s. 56) menar existera 

inom en organisation. De mest alldagliga operativa besluten för företagen, exempelvis 

vilka inköp av material eller inventarier som skall göras, kan ses som strukturerade beslut. 

Medan till taktiska semistrukturerade beslut hör exempelvis anbudskalkylering och vilka 

priser som ska sättas, då dessa kräver ett större inslag av expertis och övervägande. 

Slutligen gör respondenterna även ostrukturerade mer komplexa beslut på den strategiska 

nivån, vilka rör företagets framtid och långsiktiga inriktning (Valacich & Schneider, 

2007, s. 56). Sammanfattningsvis kan sägas att de mest förekommande områdena som 

beslutsfattarna säger sig behöva fatta beslut inom är anbuds-, personal- samt 

strategifrågor.  
 

Resultatet av vår studie visar att företagsledarna varierar i sin syn på sitt beslutsfattande. 

Av respondenternas svar går att utläsa att såväl rationella (Simon, 1955) som begränsat 

rationella (Simon, 1997, s. 118-120; Lindblom, 1979, s. 518) samt intuitiva resonemang 

(Klein, 2009 s. 71; Brunsson & Brunsson, 2014, s. 40) förekommer på vägen fram till att 

de slutgiltiga besluten fattas. Henrik förklarar till exempel hur han i största möjliga mån 

försöker fatta det mest korrekta beslutet vad gäller pris i ett anbudsövervägande. I relation 

till de egna preferenserna och förutsättningarna, undersöker han möjliga 

prissättningsalternativ utifrån dess konsekvenser för vinstmarginaler och fattar sitt beslut 

efter det. Detta tillvägagångssätt stämmer väl överens med Simons teori om rationella 

beslut (Simon, 1955), där utgångspunkten är de egna preferenserna och varefter alla 

tänkbara handlingsalternativ och konsekvenser utvärderas jämte mot dessa preferenser.  
 

Samtliga respondenter inser dock begränsningen i ett sådant resonemang då de medger 

att mer information om olika alternativ skulle, i motsats till Simons teori, göra besluten 

svårare istället för lättare. Per beskriver till exempel att det inte går att utföra några 

perfekta kalkyler och Andreas förklarar hur han försöker ha med alla faktorer i sina 

kalkyler men att det aldrig finns tillräckligt med information. Beslutsfattandet för dessa 

personer stämmer i den bemärkelsen bättre överens med teorin om begränsad rationalitet 

(Simon, 1997, s. 118-120; Lindblom, 1979, s. 518), som beskriver hur människans 

begränsade kognitiva förutsättningar leder till att alla influerande faktorer inte kan 

beaktas i ett resonemang. Beslutsfattarna i vår studie verkar vara medvetna om dessa 

begränsningar då flera av dem har för vana att ta hjälp av andra medarbetare och kollegor 

för att få en ytterligare utvärdering av de beslutsgrundande kalkyler som utförts. 
 

Vidare beskriver samtliga av respondenterna hur intuition (eller magkänsla) påverkar dem 

i dem i deras beslutsfattande. Klein (2009, s. 71) och Brunsson & Brunsson (2014, s. 40) 
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beskriver intuition som tidigare erfarenheter som kan användas för att skilja mellan viktig 

och oviktig information för att snabbt fatta beslut. Det sätt som detta visas i vår studie är 

att samtliga deltagare rådgör med sina medarbetare för att skaffa sig mer samlad 

erfarenhet att utgå ifrån, vilket även för tre av fyra respondenter gör att många av besluten 

uppfattas som en kollektiv aktivitet. Både Andreas och Henrik beskriver till exempel hur 

de utifrån tidigare erfarenhet kan finna avvikande information i förfrågningsunderlag och 

bestämma sig snabbt för att förkasta dessa i syfte att spara tid. På liknande vis beskriver 

både Per och Andreas hur magkänslan kompletterar kalkyler för att anpassa den 

slutgiltiga prissättningen. Tony beskriver att i vissa beslut så går han enbart på 

magkänslan, då han kan ha bestämt sig i förväg och ytterligare information snarare 

används för att bekräfta eller förkasta hans tidigare uppfattningar. Dessa beskrivningar 

visar i vår mening hur beslutsfattarna, likt hur Lindblom (1959, s. 79-80) och Brunsson 

& Brunsson (2014, s. 72-73) föreslagit, “krånglar sig fram” genom att både använda 

ordentliga, bearbetade beslutsunderlag samtidigt som erfarenheter från tidigare beslut ges 

ett stort utrymme. 
 

Resultaten visar även hur majoriteten av de svarande beskriver beslutsfattandet vid 

semistrukturerade beslut som sekventiellt betingat med stegvisa avvägningar. Beach & 

Mitchell (1978, s. 440) beskriver en sådan beslutsprocess som en sekvens i sex steg, där 

övervägande mellan kostnaden för informationssökande ställs mot potentiell förtjänst 

under processen gång. Beskrivningen som dessa tre företag uppger kring sitt resonemang 

om anbudshanterande kan ställas i relation till Beach & Mitchells (1978, s. 440) 

beslutsfattandemodell (se figur 1). 
 

I steg ett handlar det om att definiera problemet genom att förstå skillnaden mellan 

nuvarande och önskat läge. Exempelvis beskriver Andreas hur förutsättningen för att 

kunna ta ställning till en anbudsförfrågan är att man måste förstå vad kunden efterfrågar 

så att man ska kunna leverera en bra produkt och samtidigt göra en vinst. I steg två börjar 

sedan utvärderingen av uppdraget och dess krav. Här beskriver tre respondenter hur de 

sorterar bland förfrågningar utefter de specifika krav som ställs samt efter de tillgängliga 

kunskaper och resurser som behövs för att kunna ta sig an projektet.  
 

I nästa steg väljs en av de tre tidigare beskrivna analysstrategierna för att på bästa sätt 

angripa problemet utifrån analys-, resurs- och informationskrav. I vår studie beskriver 

respondenterna exempel på användning av alla dessa strategier. När den assisterade 

analytiska strategin valts används generellt projektkalkyleringsprogram och egna kalkyler 

som stöd. Vid val av oassisterade strategier görs, precis som Per beskriver, enklare 

matematiska kalkyler i huvudet. I den icke-assisterade strategin används snabba enkla 

beslutsregler, vilket tidigare beskrivits av bland annat Tony och Andreas. 
 

I steg fyra börjar sedan inhämtning och bearbetning av information. I detta steg beskriver 

respondenterna hur de hämtar information genom officiella och icke-officiella källor 

såsom underleverantörer, kollegor, kontakter och dokument från affärs- och datasystem. 

I detta skede används även, precis som lyfts fram i Beach & Mitchells (1978, s. 440) 

modell, snabbvägar och tumregler av respondenterna före användningen av den valda 

strategin. I det näst sista steget implementeras sedan strategin och en lämplig pris- och 

kvalitetsnivå uppförs. Slutligen i steg sex utförs själva beslutet och anbudet lämnas till 

kunden. Utifrån de beskrivningar som intervjupersonerna uppger inom de olika stegen 

finns en hög överensstämmelse med teorimodellen som författarna presenterar och vi 

delar uppfattningen om att karaktären och kontexten av beslutsproblemet är avgörande 

för av strategivalen som görs. Vi anser att i denna kontext bör faktorer som komplexitet, 



 46 

begränsningar i tid och resurser hos användarna samt deras personliga förmågor vara av 

störst betydelse för de strategival som görs.  
 

Vår studie kan visa på, liksom Cohen, March & Olsen (1972, s. 4) med sin 

soptunnemodell föreslagit, hur beslutsfattandet som respondenterna beskriver sker under 

påverkan av kringliggande faktorer. Därtill hör sådana tillfälligheter som 

omvärldsfaktorer, imitation, samt som vi beskrivit ovan, deras egna och andras 

erfarenheter. Två omvärldsfaktorer som samtliga beslutsfattare beskriver rör vikten av 

rätt kontakter och medvetenhet för prissättning i förhållande till konkurrenter. Bland 

annat beskriver Andreas vikten att höra sig för via kontakter innan och sedan besluta om 

rätt prisnivå i förhållande till vart andra har satt deras. Per pekar på vikten av att ha insyn 

i vad politiker vill samt att lägga det lägsta priset för att vinna projektet. Henrik beskriver 

hur han ofta kan gå tillbaka och studera tidigare referensprojekt för att skapa prisbeslut 

på jämnare nivå. Dessa beskrivningar av beslutsfattandets resonemang och sammanhang 

menar vi visar på hur yttre omständigheter och organisatoriska faktorer influerar 

beslutsfattarna till att fatta beslut som inte alltid följer den stegvisa metodologiska 

sekvens som författarna Beach & Mitchell (1978, s. 440) föreslagit.  
 

Den beskrivning som Cohen, March & Olsen (1972, s. 4) gör av organiserad anarki anser 

vi stämma väl överens med de oklara och problematiska omständigheter som 

respondenterna speglar i sin beskrivning av byggbranschens förutsättningar. 

Soptunnemodellens struktur bör därför rimligtvis kunna tillämpas för att synliggöra 

mönster inom det organisatoriska beslutsfattandet (Daft, 2009, s. 471). Vi kan dock 

utifrån den insamlade empirin inte ta ställning till om huruvida besluten uppstår 

slumpmässigt genom det oberoende förhållande mellan problem, lösningar, 

beslutsalternativ och deltagare som beskrivs i modellen (Cohen, March & Olsen, 1972). 

Detta då vi saknar observationsdata och endast kan analysera respondenternas egna 

beskrivningar av sitt beslutsfattande och därmed saknas möjligheten att till fullo kartlägga 

de strömmar som influerar besluten inuti organisationerna enligt modellen.   

 

6.2 Information 
Resultaten från vår kvalitativa intervjustudie visar att för samtliga personer beskrivs det 

initiala informationssökandet som ett inhämtande från personens minne men även genom 

användande av företagets databaser. Denna beskrivning stämmer överens med 

Mintzbergs (1976) teori om sökprocesser. Samtliga av intervjupersonerna beskriver att 

de går in i företagets databaser för att undersöka tidigare projekt att jämföra mot samt hur 

de använder sig av egen förvärvade erfarenhet, detta motsvarar den första typen av 

sökbeteende. Alla intervjupersoner svarar att de också söker information av kunniga 

kollegor med mer erfarenhet, vilket exempelvis Henrik gör när han frågar sin far eller 

Andreas som ofta frågar den tidigare ägaren om hjälp. Även detta korrelerar med 

Mintzberg (1976, s. 255) som fann att den primära sökningen skedde i beslutsfattarens 

närhet. Henrik visar även tecken på att använda sig av Mintzbergs (1976, s. 255) tredje 

och fjärde typ av sökande. Detta då han beskriver hur han aktivt ringer runt till 

leverantörer, samt då han säger sig söka information via internet om inte tillräckligt med 

information finns att tillgå på annat sätt. Även Per visar tecken på ett aktivt sökande då 

han åker ut till byggplatsen för att samla information samt att han lägger ut så kallade 

sökfällor när han ringer leverantörer för att be om information. Dessa beskrivningar 

överensstämmer med Mintzberg (1976, s. 255) som beskriver att ett aktivt sökande ofta 

sker i avlägsna sökområden.  
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Majoriteten av deltagarna anser att den vanligaste typen av information som de använder 

sig av är av muntlig och icke officiell karaktär då den införskaffas av kollegor, 

leverantörer eller liknande. De skriftliga och officiella informationskällorna vanligen 

beskrivs av deltagarna är förfrågningsunderlag, ritningar, branschtidningar, produktblad 

från leverantörer eller liknande. Detta stämmer överens med Hovland, Janis & Kelley 

(1953, s. 19) som säger att informationskällor framförallt består av individer, grupper och 

media. Hovland, Janis & Kelley (1953, s. 19) skriver också om att hur effektiv 

informationen är har dels med dess trovärdighet att göra samt dels med vilken kanal det 

går igenom. I vår studie ser vi framförallt att den källa som har högst trovärdighet är 

kollegor och övriga anställda, exempelvis förklarar Andreas att trots ett bra 

förfrågningsunderlag kan ett anbudsförslag förkastas ifall han får ett tips från muntliga 

kontakter att inte ta sig an projektet. Detta stämmer överens med studier av bland annat 

Bergström & Lumsden (1993, s. 45), Hirst et al., (2015) & Cathmoir Nicoll (1994) som 

alla beskriver icke officiell information som en vanligt förekommande informationskälla 

inom företag. 
 

Alla företagsledare värderar dock informationen olika, där till exempel Henrik värdesätter 

information från affärssystemet högst efterföljt av erfarenheten från sin far, tillika 

företagets andre delägare Mats. Earl & Hopwood (1980, s. 317-318) beskriver denna 

information som officiell och rutinmässig, och anses av Bergström och Lumsden (1993 

s. 45) som viktig och pålitlig då den är objektiv. Henrik värdesätter systemets 

användarvänlighet när det kommer till att funktionellt kunna bruka och tolka de siffror 

som kommer ut. Detta överensstämmer med Brunsson & Brunsson (2014, s. 58) där 

författarna beskriver att användandet av sådana system kan leda till missförstånd och 

feltolkningar om beslutsfattaren inte förstår informationen som härstammar från 

systemet. Tony anser däremot att skriftlig information från branschorganisationer är 

viktigast, medan Andreas anser att den absolut viktigaste informationen är den muntliga 

och icke officiella typen. Per beskriver även han hur mycket muntlig och icke officiell 

information används men han värderar ändå den skriftliga och officiella informationen 

från förfrågningsunderlag högre. 
 

Samtliga av de intervjuade företagsrepresentanterna, med undantag för Andreas, anser att 

de får tag i tillräckligt med information. Samtidigt beskriver två av dessa tre personer att 

ännu mer information skulle göra besluten mer omständiga. Detta överensstämmer med 

Brunsson & Brunsson (2014, s. 32) samt Klein (2009 s. 130) resonemang om att för 

mycket insamlad information snarare kan bidra till att skapa förvirring och osäkerhet. Å 

andra sidan säger Mintzberg (1980, s. 67) att en chef ständigt bör söka efter ny 

information för att kunna agera effektivt, vilket stämmer in på hur Andreas resonerar om 

att det aldrig kan finnas för mycket information. 

 

6.3 Affärssystem 
De intervjuade företagsledarnas definitioner av vad ett affärssystem är uppvisar en bred 

variation. Exempelvis definierar Tony det som ett system där information och dokument 

kan lagras och hämtas av alla inom organisationen. Henrik däremot definierar ett 

affärssystem som en uppsättning av flera olika program med olika funktioner för till 

exempel kalkylering, budgetering och personalhantering. Andreas definition har 

ytterligare en annan syn på vad ett affärssystem är då han ser det mest som ett 

räkneprogram. Dessa beskrivningar stämmer endast delvis med den definition som 

Laughlin (1999, s. 32) beskriver, då Andreas har en alltför simplifierande beskrivning då 

fler funktioner inkluderas i ett affärssystem än endast kalkylering. Henriks definition 
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stämmer däremot bättre med Laughlins (1999, s. 32) definition. Lägger man där till hur 

Davenport (1998) beskriver det, som hur kärnan i ett affärssystem är en central databas 

som samlar in och överför datan till dessa olika modulära affärsstödsapplikationer, så 

stämmer Tonys och Pers beskrivningar bättre in på den teoretiska förklaringsmodellen av 

vad ett affärssystem innebär. Per ger förklaringen att affärssystemet kan ses som ett 

övergripande program som sammanbinder alla verksamhetsområden inom organisationen 

genom samkörning av information. Tillsammans visar deras olika definitioner att en 

begreppsförvirring råder hos några av användarna samt att en meningsskillnad finns 

mellan forskningens definition av systemet och hur företagen i vår studie ser på systemets 

förtjänster.  
 

Vidare beskriver intervjudeltagarna en avsaknad av ett enhetligt centralt 

datalagringssystem på det vis som både Davenport (1998) och Andersson (2016, s. 18) 

betonar som en nödvändighet. I dessa studier framhölls integrationen mellan olika system 

genom en gemensam databas som en avgörande faktor för att ett affärssystem ska fungera 

på ett optimalt sätt. Tony och Per beskriver visserligen hur information och dokument 

kan sparas och delas genom systemet för att alla ska kunna ta del av den inom 

organisationen, men samtliga av användarna berättar om att systemen som används inte 

koordineras genom ett centralt datalagrings- och överföringssystem. Malhotra & 

Temponi (2010) skriver i sin studie om att småföretag ofta saknar tillräckliga resurser för 

att införa den typen av databas, vilket kan tänkas vara anledningen till detta resultat. Detta 

stämmer även överens med resultatet i Iskanius, Halonen & Mottonen (2009) studie av 

affärssystems användande i småföretag. I studien visades hur endast två av fjorton (ca 14 

%) av de deltagande företagen lyckats införa en central gemensam databas för samtliga 

olika informationskrävande system inom företaget.  
 

För att vidare anknyta till bristen i de använda affärssystemen hos företagen som 

beskrivits i föregående stycke kan vår studie utläsa hur tre av fyra deltagare befinner sig 

i den sista implementeringsfasen (även kallad onward and upward) i modellen föreslagen 

av Markus & Tanis (2000, s. 189-190). Organisationen har i fasen implementerat 

systemet i sin normala verksamhet och systemet används praktiskt och kan därmed 

utvärderas. Detta påstående stämmer väl med att samtliga deltagande företagen förklarar 

hur de använder sig av olika mjukvarusystem avsedda att utföra specifika uppgifter inom 

verksamheten. Contractor Bygg i Umeå AB kan enligt Markus & Tanis (2000) 

teorimodell däremot sägas vara i den andra fasen, då de nyligen blivit uppköpta och håller 

på att implementera och lära sig att använda ett nytt affärssystem. Vidare kan dock tolkas 

hur både Andreas och Henrik fortfarande gör aktiviteter förknippade med tredje steget i 

författarnas beskrivna implementeringsprocess, detta eftersom båda beskriver hur de 

kontinuerligt finjusterar programmets parametrar för att bättre anpassas till verkliga yttre 

och inre förhållanden. Detta visar att det är svårt att få ett system fullständigt anpassat till 

sin egen verksamhet, då ständiga förbättringar och justeringar görs under 

implementeringen. Vi ser att i de fall implementeringen blivit lyckad har det genererat 

fördelar till organisationen, exempelvis genom bättre kalkyler och liknande, vilket är en 

förutsättning som beskrivs av Iskanius, Halonen & Mottonen (2009, s. 2) samt Nwankpa 

(2015).  
 

Resultatet från vår studie visar att de olika delarna av affärssystemet som användarna 

beskriver hos företagen fyller olika funktionella roller inom verksamhetens styrning och 

kontroll. Studien visar att olika system används för en rad olika uppgifter; målstyrning 

och budgetering, redovisning och rapportering (intern och extern), projektkalkylering 
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samt för användning inom HR-funktioner och bemanningsfrågor. Vi kommer i följande 

avsnitt beskriva dessa roller var för sig och för att förtydliga dessa olika 

användningsområden kommer vi inledningsvis utgå från Ax, Johansson och Kullvéns 

(2009, s. 14-17) tre grundfunktioner inom ekonomisk styrning; budgetering, kalkylering 

och redovisning. 
 

Till att börja med används olika typer av ekonomiprogram till att planera framtiden, sätta 

mål och göra budgetar. Exempelvis beskriver Andreas hur han gör upp årliga budgetar 

baserade på siffror inhämtade från programmet, sedan sätts både ekonomiska som icke 

ekonomiska mål upp tillsammans med kollegorna. Programmet bidrar på så vis med 

underlag för beslut men detta kompletteras med egenhändigt utförda kalkyler. På ett 

liknande sätt beskriver Tony hur upprättande av mål och uppföljning utförs med siffror 

ifrån ekonomisystemet. Henrik säger sig ha ekonomisystemet främst för upprättandet av 

budgetar som han dessutom kan följa upp genom programmet. I Ax, Johansson och 

Kullvén (2009, s. 204-209) beskriver budgeteringens syfte vara att utifrån förväntningar 

planera verksamheten för kommande perioder, vilket i sin tur kan delas in strategisk, 

taktisk eller operativ planering beroende på den tidshorisont som används. I vår studie 

beskrivs likt författarnas indelning främst hur taktisk planering utförs på årsbasis utifrån 

företagens interna förhållanden. Även en viss operativ planering sker inom företagen med 

hjälp av en kombination av ekonomi- och projektkalkyleringsprogram i syfte att planera 

det löpande arbetet för den närmaste perioden.  
 

Nästa funktion som Ax, Johansson och Kullvén (2009 s. 294-299) inkluderar inom 

ekonomistyrning är redovisning. Redovisning ska tillgodose behoven av information om 

företaget som intressenter både inom och utanför företaget har. Både Andreas och Per 

berättar att ekonomisystemet används av medarbetare med ekonomiansvar. Andreas 

beskriver hur en sådan person samlar in, sammanställer och rapporterar relevant 

information som kan användas som beslutsunderlag inom verksamheten. Per berättar hur 

informationen från de olika systemen tas i beaktning när det gäller uppföljning och 

utvärdering av ekonomiska nyckeltal i företaget. Henrik beskriver hur systemet bidrar 

med användbar redovisning som ger en bra överblick över organisationens olika delar. 

Även Tony betonar vikten av att få ut den information som anses nödvändig genom 

affärssystemet och använder därför programmet som en dokumentsamlingsplats som gör 

redovisningen tillgänglig för alla inom organisationen. Denna syn om att systemen kan 

användas som en dokument- och informationsplattform delas även av Per som har som 

mål att göra denna typ av redovisning tillgänglig för alla i företaget samt att den ska kunna 

delas vid yttre inspektion för certifieringsändamål. Dessa resonemang visar att de olika 

ekonomisystemen som används utgör en viktig informationskälla för såväl intern 

redovisning som extern redovisning, då både yttre och inre intressenter kan hållas 

informerade genom dessa samt att informationen kan användas som underlag för olika 

typer av beslut, planering samt utvärdering (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 294-299). 
 

Vidare beskriver intervjupersonerna att en av uppgifterna som systemen har är att 

underlätta och utföra kalkyleringar av olika slag. Dessa kan beskrivas genom Ax, 

Johansson & Kullvéns (2009, s. 95-98) förenkling; en sammanställning av konstaterade 

och/eller uppskattade kostnader och intäkter. Den vanligaste formen av kalkyler för de 

deltagande företagen rör projektkalkyler. Samtliga personer ger i intervjuerna exempel på 

detta användningsområde. Exempelvis beskriver Andreas hur programmet Bidcon 

används både för att skapa kalkylerna och för att undersöka omkostnader och Henrik 

beskriver hur han med kalkylsystemet samlar priser på material, beräknar omkostnader 
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för antalet arbetstimmar och beräknar byggprojektets dimensioner för att få ut vilken 

prissättning han ska lägga mot kund. I de förklaringar som personerna ger ingår dessa 

kalkyler i utrönandet av såväl lämplig prissättning, lönsamhetsberäkningar och val av 

verksamhetsanvändande. Det kan även användas för att följa upp projekt under 

processens gång. Både Per och Henrik beskriver till exempel hur de med siffrorna från 

programmet kan göra utvärderingar och egna kalkyler för avstämning längst med 

projektens löptid. Andreas poängterar att programmet tillför stort värde i det operativa 

arbetet och Tony använder programmet dagligen för fördelning av verksamhetens 

resurser mellan pågående projekt.  
 

Vår studie kan även visa hur affärssystemen som används hos deltagarna uppfyller en 

funktion inom HR- och personalfrågor. Till exempel beskriver Tony i detta hänseende 

hur programmen används för att kontrollera och styra bemanning hos pågående projekt 

vid sjukdom inom personalstyrkan. Vidare beskriver både Henrik och Per hur 

programmen har en viktig roll när det gäller fördelning av personalstyrkan. Andreas har 

inom sitt företag infört en tidsregistreringsapplikation som de anställda kan använda för 

att förmedla information vidare till fakturering och lönesättning. Denna information kan 

även användas till att registrera kostnader för material och extraarbete direkt till projektet. 

I Laughlins (1999, s. 32) artikel beskrivs gemensamt med vad vår studie kan visa, att 

affärssystem kan användas för att underlätta en lämplig bemanning vid projekt relaterat 

arbete.  
 

Vidare visar resultaten i vår studie på skillnader mellan företagsledarna vad gäller synen 

på hur affärssystemen används inom beslutsfattande. Vad som tydligt framkommit, och 

som beskrivits i tidigare stycken, är att affärssystemen har olika informationsförmedlande 

och beslutsgrundande roller inom bland annat projektkalkylering, målstyrning och 

budgetering inom den dagliga verksamheten hos företagen. Samtliga av företagen 

beskriver generellt sett att systemen som används på något sätt bidrar till verksamhetens 

måluppfyllelse. Det går samtidigt att utläsa skillnader i intervjusvaren på frågan om dess 

direkta roll i beslutsfattandet. Per förklarar hur han ser systemets bidrag till 

beslutsfattande som lågt då han saknar prognoser och att mänsklig bedömning krävs 

oavsett, han ser inte hur kalkyler från systemet kan användas som beslutsstöd utan han 

föredrar att göra sina egna manuellt. Förtjänsten av systemet ser han istället mest i 

underlättandet av informationsdelning, vilket också är den stora fördelen enligt Tony, 

med tillägget att det underlättar ett enhetligt arbete inom organisationen. En 

kontrasterande bild beskrivs av både Andreas och Henrik som värderar programmens 

bidrag positivt. Andreas anser att projektkalkyleringsprogrammet har en viss påverkan på 

besluten men att det är ekonomiprogrammet som bidrar mest då det hjälper 

beslutsfattande vid investeringar eller liknande. Henrik beskriver hur han får mycket hjälp 

av programmen han använder i sitt beslutsfattande både vad gäller projekt, 

personalbeläggning, inköp och investeringar.  

 

Om man ställer detta resultat i relation till vad Nwankpa & Roumani (2014) och 

Muscatello, Small & Chen (2003) skriver så beror användandet av ett system till stor del 

på ledarens engagemang och nöjdhet över systemet. Detta resonemang stämmer väl med 

det synsätt som deltagarna i vår studie beskriver. Per uttrycker exempelvis sin skepticism 

mot den processade information som han får från både kalkyl och ekonomisystemet 

medan Henrik till och med värderar den processade informationen från systemet högre 

än den information han får från kollegor. Markus & Tanis (2000) beskriver att låg 

förståelse av systemet ger en låg användning och därför övergår användningen till så 
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kallade skuggsystem, för att komma runt och lösa problemet. Vi kan notera att ett 

användande av parallella system, antingen databaserade (exempelvis Microsoft Excel) 

eller i form av kalkyler med papper och penna förekommer hos företagen, trots att en 

fulländad implementering har skett med en kombination av affärsfrämjande system. 

Exempelvis beskriver såväl Tony som Per hur de använder sig av manuella kalkyler på 

sidan av de övriga mer avancerade systemen för att göra kalkyler och upprätta budgetar 

och Tony beskriver själv sin kunskap om systemet som låg. 
 

Slutligen kan den användning av affärssystem som beslutsunderlag som vår studie visar 

kan även bero på hur väl systemet är anpassat till företagets verksamhet (Iskanius, 

Halonen & Mottonen, 2009; Nwankpa, 2015). Iskanius, Halonen & Mottonen (2009, s. 

6) beskrev hur småföretag som inte använde skräddarsydda program fick en lägre 

användningsgrad då andra undermåliga metoder istället brukades och problem med 

informationskvalitén mellan systemen uppstod. I vår studie använde sig alla fyra företag 

sig av olika typer av standardsystem som inte är speciellt anpassade till just deras 

verksamhet. Däremot använder företagen kalkylprogram som är specifikt anpassade för 

byggbranschen. Denna eventuella missanpassning till verksamheten kan ge en förklaring 

till den varierande användningsgraden av systemen vid beslutsfattande. Nwankpa (2015, 

s. 336) menar att en högre användning av systemet ger en högre sannolikhet att företaget 

når implementeringens mål. Att använda systemet kan därför ses som en förutsättning för 

att positiva effekter av systemet ska kunna uppstå. Detta förklarar delvis hur de som inte 

använder systemet på det sätt som det är tänkt upplever den minsta förtjänsten av systemet 

i vår studie.  

  



 52 

7. Slutsatser och diskussion 
I följande avsnitt presenterar vi våra slutsatser, diskuterar resultaten av studien samt 

svarar på vår problemformulering med en återkoppling till vår teorimodell. Här 

diskuterar vi även valet av metod och svarar för studiens sanningskriterier. 

Avslutningsvis presenterar vi förslag till fortsatt forskning.  

 

7.1 Slutsatser 
Småföretag är beroende av att personer fattar goda beslut som främjar organisationens 

mål och syften, detta är ett oundvikligt faktum. Risken finns att felaktiga beslut från 

företagsledare och chefer kan komma att riskera hela verksamhetens fortsatta existens. 

För att undvika detta är det av största vikt att besluten som fattas är korrekt övervägda 

och välgrundade genom att företagsledare har tillgång till tillräcklig och relevant 

information samt att sättet som informationen inhämtas på har validitet. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur småföretag använder affärssystemens information vid 

beslutsfattande. Författarna har även velat försöka förstå vilken information som används 

samt hur beslutsfattarna söker, analyserar och värderar den information som de anser 

väsentlig för deras beslutsfattande.  
 

Den delfrågeställning som används för att svara upp mot syftet har varit: 

1. Vilka beslut fattas och hur resonerar företagsledarna att komma fram till beslut? 

2. Vilken information används vid beslut? Hur samlar och värderar företagsledarna denna 

information vid beslutsfattande? 

3. Hur ser företagsledarna på affärssystemets roll samt dess användning när det kommer 

till att fatta beslut?  
 

Nedan följer en redogörelse för var och en av delfrågeställningens frågor. 

7.1.1 Vilka beslut fattas och hur resonerar de för att komma fram till ett beslut? 
I studien framkommer att företagsledarna upplever liknande områden som de behöver 

fatta beslut inom i sina respektive verksamheter. Besluten, som sker på samtliga tre 

organisationsnivåer, är mest relaterade till områdena anbuds-, personal- samt 

strategifrågor. För att resonera sig fram till dessa beslut använder sig företagsledarna av 

såväl rationella, begränsat rationella och intuitiva tankegångar. Detta visas speciellt i den 

stegvist utförda beslutsprocess som förekommer vid semistrukturerade 

projektkalkyleringsbeslut. I studien konstateras att olika strategier används av 

beslutsfattarna under denna process där såväl enkla beslutsvägar och tumregler, såsom 

enklare huvudräkning, upp till avancerade mjukvarustödda kalkyler används inom dessa 

strategier. Tänkbara faktorer som påverkar strategivalen kan i vår mening vara 

komplexiteten av problemet, personliga förmågor samt begränsningar i tid och resurser. 

Studien kan även visa hur resonemanget påverkas av beslutsfattarnas kontakter, kollegor 

och medvetenhet kring prissättning, vilket kan komma att ändra de slutgiltiga besluten 

avsevärt.  
 

Slutsatsen som dras ur dessa resultat är att erfarenhetsbaserade faktorer i hög grad 

påverkar de resonemang som beslutsfattarna gör samt de beslut som fattas. Författarna 

anser därför att en linjär sekventiell modell över beslutsfattandeprocessen, såsom den av 

Beach & Mitchells (1987), inte lämpar sig för att till fullo fånga de ständigt tillkommande 

erfarenheter som kontinuerligt kan komma att påverka de framtida resonemang som görs 

och beslut som fattas. 
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7.1.2 Vilken information används som hjälp i beslutsprocessen & hur samlar och 
värderar företagsledarna denna information? 
Vår studie visar att den huvudsakliga information som företagsledarna använder sig av är 

av icke officiell och muntlig karaktär. Den samlas i huvudsak in genom passiv sökning 

från personens eget minne, men även genom företagets databaser där tidigare projekt och 

resultat används som hjälp. Därefter samlas information in genom kontakter med 

leverantörer, kollegor samt beställare och om det inte räcker ser vi att ett aktivt sökande 

sker, där besök på arbetsplatsen samt sökande på internet förekommer. Alla respondenter 

beskriver att information hanteras gemensamt på företaget, där man sätter sig ner och 

diskuterar informationen för att kontrollera att den uppfattats lika. Det kan röra sig om 

både officiell samt icke officiell information som man vill förankra hos de andra i 

organisationen för att kontrollera att informationen är väsentlig. Den officiella 

informationen består av förfrågningsunderlag, ritningar, branschtidningar, produktblad 

och liknande. Detta visar att företagsledarna använder sig av många olika typer av källor 

för att samla information och gärna jämför dessa mellan varandra.  
 

Denna studie visar att trots att icke officiell information beskrivs som vanligast 

förekommande så uppges skriftliga och officiella informationen vara den viktigaste inför 

ett beslutsfattande. Den officiella informationen värderas vanligen också högst när 

respondenterna får en direkt fråga om det. Detta tror vi kan bero på att man ofta använder 

sig av den muntliga informationen tillsammans med den skriftliga för att testa dessa mot 

varandra och se ifall informationen överensstämmer.  

7.1.3 Hur ser företagsledarna på affärssystemets roll samt dess användning när det 
kommer till att fatta beslut? 
Resultaten i vår studie visar på en splittrad bild i respondenternas syn på affärssystemets 

roll vid beslutsfattande. Detta då hälften av deltagarna på den direkta frågan om 

affärssystemets roll tillskriver ett begränsat värde av affärssystemet till verksamhetens 

funktion samtidigt som andra hälften av respondenterna uppger en positiv inverkan av 

systemet. Vid beskrivning av systemets förtjänst för beslutsfattandet uppger dock 

samtliga av deltagarna att systemen bidrar till verksamhetens funktion på något sätt. Vi 

tolkar uppgifterna som att företagsledarna själva har en begränsad insikt över 

affärssystemens alla användningsområden och att det finns ett utrymme för förbättring av 

systemens praktiska användning. Detta kan även härledas till den oklarhet som råder 

mellan respondenternas egna synsätt på vad ett affärssystem innebär, kontra vad det 

innebär för oss som författare och den definition som används inom övriga 

forskarvärlden. 
 

Vår studie kan visa att affärssystem framförallt används som stöd vid uppföljning av 

tidigare beslut samt vid projektkalkylering. Affärssystemet beskrivs ofta som en 

stödfunktion i alla steg av företagsledarnas beslutsprocess. De två funktionerna som 

används mest är kalkylsystemet samt ekonomisystemet. Ekonomisystemet används för 

långsiktiga, strategiska beslut som att sätta mål och handlingsplaner, medan 

kalkylsystemet används i det dagliga arbetet för att göra projekt- och byggkalkyler. Vi 

ser även att affärssystemen används som en databas för dokumentlagring avsedd att 

tillhandahålla företagsledarna med blanketter, avtal och mallar. 
 

Vi kan utifrån empirin dra slutsatsen att de olika systemen som används i respektive 

företag har stort inflytande på deras beslutsprocess, även om respondenterna själva inte 

tror det. Flera respondenter beskriver affärssystemets bidrag som lågt men när de får 

utveckla hur användningen av systemet ser ut ger de något motsägande svar som visar att 
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de faktiskt använder sig av det. Där ser vi att alla använder sig av informationen från 

affärssystemet i någon del av beslutsprocessen. Det kan handla om att använda sig av det 

för att räkna ut vinstmarginaler, lösa personalproblem, ta fram blanketter eller exempelvis 

för uppföljning och som underlag för framtida mål.  

7.1.4 Hur används affärssystem vid beslutsfattande hos småföretag? 
Vid sammanställning av studiens resultat finner vi att affärssystemet används vid 

beslutsfattande som en viktig informationskälla och som ett komplement till övrig 

information inom de undersökta småföretagen. Affärssystemets primära 

användningsområde är i vår studie att fungera som en stödfunktion genom 

beslutsprocessen. Användningen av systemet kan i viss mån underlätta beslutsfattandet 

vid uppgiften att sätta mål samt handlingsplaner, förtydliga redan befintlig information 

och bidra med kunskaper till uppföljning. Vilka i sin tur som genererar nya lärdomar ur 

tidigare resultat och projekt. Detta kan ligga till grund för framtida beslut och övergår då 

från att vara officiell information till att bli en del av den information som beslutsfattarna 

söker i sitt eget minne efter.  
 

Trots att systemet ofta används som stödfunktion inom företagens olika områden, finner 

vi att det finns lågt förtroende för systemet då alla användare även baserar sina beslut på 

egenhändiga kalkyler och icke officiell information samt från egna erfarenheter. Ingen 

använder enbart systemet som grund för ett beslut, utan alla delar måste samspela för att 

ett övervägt beslut ska tas. Vi ser även att samtliga använder sig av flera sorters delsystem, 

vilket i många fall är deras egen definition på vad ett affärssystem är. Däremot använder 

ingen av respondenterna sig av ett integrerat affärssystem med en central databas som 

samlar all information för alla verksamhetsområden. Alla system används inom ett eget 

verksamhetsområde och sammankopplas manuellt av användaren själv. 
 

Vår egen utformade teorimodell utvecklades från början för att förklara affärssystemets 

roll i beslutsprocessen. Vi har dock ur empirin funnit att denna modell kan förbättras 

ytterligare för att försöka förklara hur information från affärssystemet samt övrig 

information används i beslutsprocessen. Vår studie visar att utvärdering och uppföljning 

är en stor del av beslutsprocessen och att affärssystemet används som stödfunktion för 

just detta. Därav behöver vår modell kompletteras med steget “Utvärdering av lärdomar” 

som förklarar vad som sker efter att ett beslut är taget. Vi ser även ur empirin att yttre 

omständigheter så som tillgång på tid och resurser, politiska beslut, information från 

branschorganisationer, förslag från kollegor eller liknande påverkar beslutsprocessen till 

hög grad. Detta påverkar i sin tur användandet av affärssystemet som hjälp vid 

beslutsfattandet (Se figur 6). 
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Figur 6. Vidareutvecklad teorimodell över den allmänna beslutsprocessen, inkluderat affärssystem 

och erfarenheter med utvärdering av lärdomar samt yttre omständigheter. 

7.2 Metoddiskussion 
Vi anser att vi med den kvalitativ metod som valdes skapat en djupare förståelse om hur 

de intervjuade företagsledarna använder sig av affärssystem i beslutsprocessen. Vi 

upplever även att vi fått förståelse av hur respondenterna upplever situationen i sin 

verklighet. En kvantitativ metod hade dock eventuellt inneburit en högre svarsfrekvens 

för oss, då flera av respondenterna har upplevt sig ha ont om tid. Hade en enkät skickats 

ut hade det potentiellt kunnat underlätta medverkan för vissa när svaren inte 

nödvändigtvis behövt vara lika utförliga och svaren hade då kunnat ges när de själva haft 

tillfälle. Däremot hade vi då troligtvis gått miste om det djup i undersökningen som vi 

ämnade få, detta då en kvantitativ metod hade gjort det svårt för respondenterna att återge 

det målande beskrivningar av problemområdet som vi eftersträvat. 
 

Accessen till företagsledarna har varit problematisk för oss som författare. En majoritet 

av de från början tillfrågade företagen valde att inte svara eller neka deltagande i studien. 

Den låga svarsfrekvensen på våra utskickade förfrågningar, tror vi kan bero att 

företagsledare för denna typ företag i allmänhet har mycket att göra eller har ett bristande 

intresse för det valda ämnesområdet. Detta upptäckte vi även under våra intervjuer då två 

av respondenterna upplevdes som stressade och antingen hade kunder eller kollegor 

väntandes utanför kontoret under pågående intervjuer. Detta partiella bortfall hade kunnat 

undvikas genom att ännu tydligare procedurbeskrivningar för intervjuerna delgivits 

deltagarna på förhand. Ett annat tillvägagångssätt hade även kunnat underlätta den initiala 

kontakten med företagen då vi såg en högre svarsfrekvens när företagen andra gången 

kontaktades via telefon eller via textmeddelanden. Möjligtvis kan tiden på året då studien 

genomfört ha påverkat accessen till företagen negativt eftersom merparten av byggprojekt 

vanligen startar på våren eller sommarhalvåret. Att genomföra denna studie på hösten 

hade därför troligen kunnat underlätta accessen till dessa personer. 
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Vidare anser vi att om vi istället valt att besvara den aktuella frågeställningen genom att 

söka svaren genom en annan respondentgrupp, exempelvis affärssystemens leverantörer, 

så hade med största sannolikhet undersökningens resultat påverkats. En överdrivet positiv 

bild av affärssystemets roll vid beslutsfattande hade troligen framkommit i ett sådant fall, 

då studiepopulationen då haft ett egenintresse med att medverka i studien. Detta hade 

bidragit med en utomstående syn på affärssystemets roll men inte gett oss en lika 

sanningsenlig bild av företagens upplevelse av systemet. Vi anser att vi gjort ett korrekt 

val av målgrupp då vi försökt fånga användningen hos slutanvändaren och upplevelsen 

av den kan avsevärt skilja sig mellan leverantörer och brukaren.   
 

Intervjuernas utformning har varit av en semistrukturerad form, där vi använt oss av en 

intervjumall under intervjutillfällena. Detta tror vi har underlättat vår datainsamling 

särskilt i situationer där respondenten gett oss korta svar trots att öppna frågor ställts och 

utrymme givits för eftertanke. Vid ett sådant tillfälle underlättades intervjun av att vi 

kunnat utgå från frågemallen, både för att säkerställa att viktiga frågor och ämnesområden 

ändå behandlat samt för att skapa ett bättre flyt i konversationen. Hade istället en helt 

ostrukturerad intervjumetod valts hade det kunnat leda till en mer ansträngd konversation. 

Detta då vi som författare saknar den erfarenhet som krävs av en sådan intervjumetod, 

vilket annars riskerat att skapa irrelevanta svar för studiens ändamål samt att en mer 

omfattande transkribering krävts. En strukturerad intervju hade å andra sidan troligen gett 

oss en alltför odetaljerad data, särskilt eftersom vi velat lägga stor vikt vid 

respondenternas egna uppfattningar av den sociala verkligheten. Att följa en helt 

strukturerad intervju tror vi hade påverkat vår förståelse av deras uppfattning negativt, då 

vi inte hade fått det djup som fås av att låta de själva berätta relativt fritt om ett fenomen. 
 

Vi är medvetna om att respondenterna i vår population endast består av män, som befinner 

sig i ett relativt stort åldersspann (> 20 år). Innebörden av detta kan vara att de 

beskrivningar som ges påverkas färgas av deras könstillhörighet och kanske av den 

jargong som kan finnas i branschens och företagens kulturer. Då åldersspannet även är 

uttalat kan olika generationer inom populationen beskriva sin kunskap och erfarenhet av 

exempelvis ny teknik på olika sätt. Detta är faktorer som vi förstår kan spela in på 

respondenternas beskrivningar. Dock kan vår egen erfarenhet av branschen varit till 

fördel i detta avseende men någon övrig beaktning har inte kunnat göras inom denna 

studies begränsade omfattning. Ålder eller kön har därför ansetts vara av sekundär 

betydelse i sammanhanget då användandet som sådant varit av intresse oberoende av 

användarens personliga egenskaper. 

 

7.3 Sanningskriterier 
En del forskare anser att kvantitativa kriterier som validitet och reliabilitet inte ska 

användas inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 352). De fyra kriterierna 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera beskrivs 

istället kunna motsvara de kvantitativa forskningskriterierna (Bryman, 2011, s. 354). Av 

denna anledning har vi valt att använda oss av dessa fyra kriterier för att diskutera 

tillförlitligheten i vår studie. 

7.3.1 Trovärdighet 
Bryman (2011, s. 354) beskriver trovärdighet med att forskaren säkerställer att 

forskningen utförts efter de regler som finns samt att resultaten rapporteras till de personer 

som är en del av studien. Detta är enligt Bryman (2011, s. 354) för att se till att slutsatserna 

som presenterats, har uppfattats korrekt men även ifall de är rimliga. 
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Under intervjuerna har intervjuaren sammanfattat respondentens svar på en fråga för att 

säkerställa att intervjuaren har förstått svaret rätt. Har detta svarats med ett accept har vi 

gått vidare med intervjun, annars har personen fått förtydliga det tidigare uttalandet. Detta 

anser vi medföra en hög trovärdighet då respondenten dels har möjlighet att förklara sin 

verklighet själv samt omedelbart fått lyssna på vår tolkning av svaret och haft möjlighet 

att förtydliga om nödvändigt. 
 

De intervjuade företagen har alla haft möjligheten att vara anonyma i denna studie men 

ingen har valt detta alternativ. Det tror vi bidrar till en högre trovärdighet då man får en 

person och ett företag bakom, som står för ett påstående. Studien får här en ökad 

transparens där resultatet kan kontrolleras genom en ny kontakt med de medverkande 

företagen. 

7.3.2 Överförbarhet 
Kvalitativa resultatet fokuserar enligt Bryman (2011, s. 355) på meningen hos eller 

betydelsen av den aspekt som studeras av den sociala verkligheten. Det är därför enligt 

samma författare viktigt för kvalitativa forskare att fokusera på att göra detaljerade och 

noggranna beskrivningar. Görs sådana beskrivningar kan dessa i sin tur användas, likt en 

databas, för andra personer till att själva kunna utvärdera huruvida ett resultat är 

överförbart till en annan miljö eller inte (Bryman, 2011, s. 355). 
 

I studien har vi valt att studera ett fåtal företag i en omfångsrik bransch med målsättningen 

att djupgående förklara hur just dessa företag använder sig av affärssystem vid beslut. Det 

finns en oerhörd mängd småföretag i Sverige, vilket innebär att våra respondenter bara 

utgör en liten del av dessa. Vårt huvudsyfte är inte att dra slutsatser som tillåter en allmän 

överförbarhet till andra miljöer. Istället inriktar sig vår studie på att skapa en kontextuellt 

unik beskrivning av affärssystemets roll i de studerade småföretagen. Inom själva 

populationen har vi sedan upptäckt likheter mellan företagen vilka kan tyda på 

gemensamma drag i användningen hos småföretag. Då de intervjuer vi utfört enbart varit 

hos företag inom byggbranschen kan detta medföra svårigheter att direkt överföra 

resultaten till andra branscher. Däremot har alla företag varit inriktade mot en 

projektbaserad verksamhet vilket bör innebära en större överförbarhet till andra branscher 

med ett liknande arbetssätt. Vi kan med bakgrund av detta påstå med viss återhållsamhet 

att denna undersökning är överförbar till andra miljöer. 

7.3.3 Pålitlighet 
Bryman (2011, s. 355) beskriver detta som att forskaren av en studie måste anta ett 

granskande synsätt för att kunna uppfylla kriteriet för pålitlighet vid en bedömning av en 

undersökning. Detta innebär att forskaren måste presentera en utförlig och komplett 

redogörelse för hur forskningsprocessen har gått till (Bryman, 2011, s. 355) 

 

Förestående kriterium anser vi har beaktats i studien genom att vi under arbetets gång 

överskådligt beskrivit de delmoment som förekommit. I vårt metodkapitel har vi tydligt 

redogjort för hur forskningen gått till samt försökt i att störta möjliga mån att vara 

transparenta i bland annat beskrivningen av tillvägagångssättet för intervjuerna. Vi anser 

därför att vi har uppfyllt kriterierna för pålitlighet som beskrivits ovan genom att vi gett 

en fullgod insyn i studiens metodologiska utförande. 
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7.3.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Det fjärde och sista kriteriet innebär enligt Bryman (2011, s. 355) att forskaren försöker 

säkerställa att denne inte medvetet låtit personliga värderingar påverka utförandet av 

studien samt de slutsatser som dragits. Då det inte går att få total objektivitet i samhällelig 

forskning, ska forskaren se till så att denne har agerat i god tro (Patel & Davidson, 2011).  
 

Insikten av att vi som forskare omedvetet kan ha påverkats av den förförståelse och de 

erfarenheter som vi haft inom området samt av vår teoretiska utbildning inom ekonomi 

har funnits hos oss. Vi har genomgående arbetat för att förbli opartiska i vårt 

förhållningssätt. Något som har underlättats av att vi varit två författare och därför har 

kunnat diskutera förväntningar och värderingar med varandra under arbetets gång. De 

förväntningar som vi hade inför respondenternas svar införlivades inte på det sätt som vi 

tänkt oss. Detta kan ses som en indikation på att vi lyckats förbli öppna för alla typer av 

resonemang och beskrivningar från respondenterna i vår studie. 

 

7.4 Samhälleliga och etiska aspekter 
Då denna studie har en hög grad av transparens i den bemärkelsen att alla deltagande 

företag samt intervjupersoner är namngivna, kan denna undersökning i viss mån avslöja 

dessa företags beslutsprocesser. En potentiell negativ påverkan skulle därför kunna 

uppstå för det enskilda företaget samtidigt som samhället i stort kan ges en nytta av att 

andra företag får veta hur affärssystem används praktiskt av ett namngivet företag och 

därför lättare kan ta ställning till om företagets kapital bör investeras i liknande system 

eller inte. Detta har aktivt beaktats i studien genom att alla deltagare har tillfrågats och 

gett oss sin tillåtelse att publicera deras namn i studien och därmed avslagit erbjudandet 

om att få vara anonyma. Vi har i studien avstått från att publicera känsliga samtal mellan 

kollegor och från att avslöja andra komprometterande uppgifter, såsom vilka eventuella 

projekt företagen räknat på, vilka priser som satts eller andra uppgifter, som kan vara av 

intresse för konkurrenter och som därför kan ha en negativ påverkan på respondenterna. 

Vi har därför även valt att skydda deltagarnas personuppgifter genom att endast publicera 

deras namn och ålder. 

 

7.5 Förslag till framtida forskning 
Den förståelse inom forskningsområdet som studien bidragit med har gett oss nya 

infallsvinklar som framtida forskning inom ämnena beslutsfattande och affärssystem kan 

dra nytta av. Vår studie har exempelvis enbart intervjuat manliga företagsledare vilket 

gör det intressant för kommande studier att jämföra genusskillnader hos företagsledare 

när det kommer till upplevelsen av affärssystemets roll i beslutsfattandet. Inverkan av 

ålder hos företagsledare eller användare är en annan aspekt som vore intressant att 

studera. Där kan exempelvis en undersökning om hur unga företagsledare gentemot äldre 

företagsledare med annan erfarenhet uppfattar systemets roll.  
 

Då vår undersökning endast studerat svenska småföretag inom byggbranschen råder 

troligen vissa kulturella och branschspecifika förutsättningar. Det skulle därför vara 

intressant att undersöka andra branscher för att hitta eventuella skillnader, men även att 

studera utländska företag som kanske har andra kulturella värderingar och synsätt när det 

kommer till teknologiska beskaffenheter. En jämförande studie mellan små och stora 

företag inom samma bransch skulle givetvis också vara intressant för framtida forskning 

i vår mening. 
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Vidare skulle det vara intressant att undersöka småföretag som har lyckats implementera 

ett centraliserat datasystem som sammanbinder verksamhetens alla områden och 

undersöka hur detta har påverkat deras organisation efter införandet. Detta kan i sin tur 

jämföras med studier som använder sig av områdesspecifika system med manuellt 

överförande av information. I den bemärkelsen tror vi att för- och nackdelar efter en 

fullständig implementering kan åskådliggöras på ett sätt som andra småföretag kan ha 

nytta av. 

 

Även att anta ett leverantörsperspektiv och rikta sig mot att hjälpa dessa leverantörer av 

affärssystem att förstå användandet och på så sätt kunna optimera deras produkter efter 

kundernas önskemål. Här är det intressant att undersöka ett och samma affärssystem och 

gå ut till deras kunder för att undersöka vilka problemområden som finns och hur systemet 

faktiskt används. 
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Bilaga 1. Tabell över sökordens användning och resultat 

  

Kategorier Sökord Antal 
träffar 

Vetenskapliga artiklar 

Beslutsfattande Decision making + information 
seeking + expected utility. 
Garbage Can Model + organizational 
behavior + problem solving. 
Muddling + problem solving + 
decision making. 
Rational choice theory + decision 
making + business enterprises. 

10 
 
3 
 
7 
 
52 

A contingency model for the selection of 
decision strategies. 
A garbage can model of organizational 
choice. 
Still muddling, not yet through. 
 
A behavioral model of rational choice. 

Information Decision making + unstructured 
decisions + business planning. 
Information sources + supervisors + 
communication in organizations. 

30 
 
13 

The structure of "unstructured" decision 
processes. 
Supervisors and peers as information 
sources, group supportiveness, and 
individual decision-making processes. 

Affärssystem Enterprise systems + implementation 
process + information processing. 
ERP + information technology + 
industrial management + business 
planning + business software. 
ERP system usage + ERP benefits. 
 
Social networks + grapevine. 
 
Decision making + DSS + SME. 
 
 
Enterprise resource planning + SME + 
small enterprises + ERP use 

853 
 
74 
 
 
29 
 
14 
 
34 
 
 
28 

The Enterprise systems experience - 
From adoption to success. 
An ERP game plan. 
 
 
ERP System usage and benefit: A model 
of antecedents and outcomes. 
Heard it through the grapevine: Indirect 
networks and employee creativity. 
An empirical study on using Decision 
Support Systems to solve very large 
choice decision. 
Experiences of ERP use in small 
enterprises. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Inledande frågor  

Kan Ni berätta lite om er själv och hur länge Ni har arbetat i branschen? 

Vad är din position i företaget?  

Kan Ni beskriva företaget lite kort? 

Hur ser er bransch ut? Vad anser Ni är viktigt för att lyckas? 

Vilka strategier använder Ni er av för att vinna konkurrensfördelar? 

 

Beslutsfattande 

Kan Ni ge några exempel på vanligt förekommande beslut Ni behöver ta i ert arbete? 

(strategiska/taktiska/operativa)  

Hur ser beslutsprocessen ut för dessa typer av beslut? 

Vilka personer (interna och externa) deltar i beslutsprocessen? Hur påverkar inflytandet 

från dessa personer beslutsprocessen?  

Vilka generella överväganden gör Ni vid värdering av olika alternativ vid 

beslutsfattande?  
 

Information 

Hur samlar Ni in och hanterar information som är relevant för beslutsfattandet? 

Vilken typ av (skriftlig respektive muntlig) information används som beslutsunderlag?  

Vilken sorts information tycker ni är viktigast? (Officiell/Icke Officiell) 

Upplever Ni att Ni får tillräckligt med information? 

Hur tror du att tillgång till mer information skulle påverka dina beslut? (eller Tror Ni att 

era beslut förbättras med hjälp av data från affärssystem?) 
 

Affärssystem 

Hur skulle Ni definiera ett affärssystem? Kan Ni beskriva de/det affärssystem ni 

använder er av?  

Vilken roll skulle Ni säga att affärssystemet har i er beslutsfattandeprocess? I vilken 

utsträckning används systemet som beslutsunderlag? 

Vilka tidigare erfarenheter har Ni i användandet av affärssystemet för att skapa 

beslutsunderlag?  

Vilka möjligheter och utmaningar ser Ni med ett affärssystem? 

Finns det några brister eller funktioner Ni saknar i det affärssystem som används idag?  

Följer Ni upp era beslut genom att analysera dem i affärssystemet i efterhand?  

Hur ser Ni på ert framtida användande av affärssystem?  
 

Avslutningsvis, utifrån era erfarenheter av beslutsfattande vilket råd skulle Ni vilja ge 

andra chefer i liknande verksamheter? 
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Bilaga 3. Mail till deltagare 
 

Hej (företag X), 
 

Vi är två studenter vid Handelshögskolan i Umeå som just nu skriver vårt 

examensarbete inom ämnet Management. Vi kontaktar just nu företag inom 

Byggbranschen i Umeåregionen för att söka deltagare till vår studie, vilket är 

anledningen att vi kontaktar just ert företag. 
 

Syftet med vår studie är att studera hur småföretag använder sig av affärssystem som 

stöd för att skapa underlag vid beslutsfattande samt försöka förstå vilka andra faktorer 

som kan tänkas påverka de beslut som fattas.  
 

Genom studien hoppas vi kunna dela med oss av vår kunskap om hur ett affärssystem 

kan användas vid beslutsfattande samt hjälpa till att belysa eventuella styrkor och/eller 

utvecklingsmöjligheter. 
 

Vi hoppas att denna studie kan vara av intresse för er och vi vill gärna att ni delar med 

just era erfarenheter och kunskaper till oss i form av en intervju. Personen vi söker bör 

helst ha en operativ och strategiskt beslutsfattande roll (ex. VD, projektchef eller 

liknande). Denna intervju beräknas ta mellan 30 - 60 minuter och sker med fördel hos 

er. Du och ditt företag kan välja att vara anonym i studien om så önskas. Vi vill 

genomföra intervjun så snart som möjligt och den kan genomföras när som helst på 

dygnet. 
 

Hör gärna av er till oss om ni är intresserade av att vara med i studien eller om ni vill ha 

veta mer om studiens upplägg. Inför intervjun kommer vi att skicka ett utdrag på 

frågorna vi söker svar på. Om så önskas ringer vi gärna upp er och berättar mer eller så 

kan vi nås på 070 – XXXXXXX eller 070 - XXXXXXX samt här via mailen.    
 

Tack på förhand! 
 

Med vänliga hälsningar, 

Marcus Smedsén och Jonas Svanberg 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet 
 

 

 

Inför intervjun: 

Konversationen kommer att spelas in 

Du kan välja att vara anonym i studien 

Du får ta del av studien i sin helhet och även transkriberingen om du önskar det 

Du har möjlighet att i efterhand göra ändringar eller tillägg i dina svar  

Om det är någon fråga du inte vill svara på så hoppar vi över den 

Du får avbryta under intervjuns gång om du önskar det  
 

 


