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Förord 
 
Vi har skrivit en kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning på 
verksamhetsstyrning, vilket har varit en krävande men lärorik process. Det gav oss 
möjlighet till att undersöka vad som påverkar kvalitén på information och som ligger 
till grund för besluten inom ett företag. Uppsatsens inriktning har varit mycket 
intressant och vi har under uppsatsens gång fått mycket ny och lärorik kunskap inom 
det fördjupade ämnesområdet. Uppsatsen har skrivits under vårterminen 2008 på 
sektionen för Ekonomi och Teknik vid Högskolan i Halmstad. Vi hoppas att du som 
läsare ska tycka uppsatsen är intressant. Med detta förord vill vi tacka de personer på 
Alfa AB som har gjort det möjligt för oss att genomföra denna uppsats och som har 
varit samarbetsvilliga under uppsatsen. Samtidigt vill vi tacka respondenterna som har 
varit till hjälp under uppsatsen med deras information och kunskap. 
 
Vi vill även tacka vår handledare, Lars-Göran Persson, för hans stöd under hela 
uppsatsprocessen.  
 
Halmstad 2008-05-28 
 
 
 
____________________   ____________________ 
 
    Sanja Mirosavljevic    Anna Orest 

 



Sammanfattning 
 
Ett företag är i stort behov av tillförlitlig information för att kunna ta effektiva beslut. 
Information får de flesta företag ifrån deras affärssystem som är 
verksamhetsövergripande. Vår uppsats handlar om vad som påverkar kvalitén på 
informationen för besluten i företaget. Syftet med uppsatsen var att undersöka 
kvalitén på informationen som finns i företagets affärssystem och att analysera hur 
användbar informationen är som underlag till beslutsfattande. Till största del har vi 
använt oss av O´Briens (2006) informationskvalitetskub för att undersöka hur bra 
kvalitén är på informationen till besluten. Metoden vi valde var av kvalitativ ansats 
där vi utförde en undersökning på Alfa AB. Resultatet från undersökningen visade att 
informationskvalitén påverkas utifrån kuben som mäter informationen genom tid –, 
innehåll - och formdimension. Undersökningen på Alfa AB visar till exempel att det 
är viktigt att man får rätt information med så lite fel som möjligt att företaget har ett 
affärssystem som klarar av att lagra informationen och att man får informationen i rätt 
tid för att kunna ta ett bra beslut. En viktig faktor som också spelar in är att man tar 
hjälp av kollegor som har större erfarenhet och rutin och att kommunikationen 
fungerar mellan de olika personerna så att beslutet får positivt påverkan på företaget. 
 
Nyckelord: Affärssystem, Beslutsfattande, Informationskvalité 
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1. Inledning 
 
 
 

 

Kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrunden till problemet. Därefter följer en 
problemdiskussion som leder till uppsatsens problemformulering. Kapitlet beskriver 
även syftet med uppsatsen samt en disposition för att få en överblick över uppsatsen. 
 

 

1.1 Problembakgrund 
 
Förutsättningarna för företag förändras i snabb takt och trycket på förändring har 
aldrig varit så stort som nu (Mattson, 2001). Den främsta orsaken till 
förändringstrycket är en alltmer ökande konkurrens som den främsta drivkraften. De 
förändrade förutsättningarna ställer krav på förändring i verksamheten. Det anses som 
självklart att företag måste klara av att förändra sig kontinuerligt och i snabbare takt 
bland annat för att ge ett ökat kundvärde och för att hålla sig kvar på marknaden. 
 
När företag står stilla och hamnar i kris så beror det praktiskt taget alltid på att de inte 
kunnat möta utvecklingen på rätt sätt och att de inte kunnat anpassa sin verksamhet 
till förändrade förutsättningar (Mattson, 2001). Det är därför av stor betydelse att en 
verksamhet utvecklas av god framförhållning, hög beredskap och anpassningsförmåga 
för att kunna behålla en bra position på marknaden. 
 
När många företag förändras och expanderar så väljer de att byta eller införskaffa ett 
nytt affärssystem eftersom det gäller för företagen att vara med i utvecklingen för att 
inte bli utkonkurrerade av konkurrenterna (Computer Sweden, 2007). Ett affärssystem 
innehåller data och information från företagets verksamhet och det används som 
underlag för att fatta beslut om verksamheten.  
 
Beslut fattas dagligen i olika verksamheter och när beslut görs behöver personen som 
tar dessa inte alltid någon speciell eftertanke eftersom de tas snabbt och ibland tas 
besluten genom vana och intuition (Rollof, 1999). Beslut som är viktiga för företaget 
måste man lägga ner energi på så att det inte innebär några negativa konsekvenser för 
företaget. 
 
Price och Sharks (2005) menar på att ett företag är beroende på vilken information de 
har tillgång till för att kunna fatta effektiva beslut för företaget. Ett företag ska 
betrakta informationen som en tillgång och känna till värdet som informationen 
medbringar i beslutstagandet när det gäller marknaden, kunderna och olika produkter 
där kvalitén på informationen ger en konkurrensfördel (Chapparo & Medina, 2008). 
Beslutsfattaren måste kunna ta snabba beslut på kort tid eftersom konkurrensen blir 
allt hårdare (Samuelsson, 2004). Informationskvalitén är därför av ytterst stor 
betydelse för effektivt beslutstagande. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Många undersökningar och litteratur visar att informationen ska ha relevant innehåll, 
form och vara i rätt tid för att vara användbar för beslutsfattande (O´Brien, 2007). Det 
är viktigt att känna till vilken data som lagras i affärssystemet från början eftersom 
man då är insatt i vilken information det finns tillgång till i systemet (Computer 
Sweden, 2008). Det är viktigt att inte lagra information som är gammal och 
irrerelevant för det medför bara svårigheter och tar längre tid för beslutsfattaren att 
hitta rätt information bland allt som finns lagrat. 
 
Det samlas alltid in mer information än vad beslutsfattaren sedan använder sig av. Hur 
mycket information som än samlas in så anser beslutfattaren att den har tillgång till 
för lite information. En stor del av den informationen som samlas in är inte ens 
relevant för beslutet och en stor del av informationen samlas även in efter att beslutet 
har tagits (Svane, 1998). 
 
Förekomsten av knapp eller dålig information kan leda till höga kostnader för 
företaget (Wang, 2005). Det som kostar är när ett misstag har skett på grund av för lite 
information men även för att få tillgång till den rätta informationen som behövs för att 
kunna utföra uppgiften igen.    
 
I en undersökning visar det att 82 procent av företagets beslutsfattare uppger att de 
inte har tillgång till hög informationskvalité, konsekvent och användbar information 
till företagets beslut (MacInnis, 2006). En annan undersökning visar också att 86 
procent tror att ett bättre beslutsunderlag med information ur affärssystemet skulle 
underlätta besluten som ska fattas (Computer Sweden, 2004). Price (2005) menar på 
att ett företag är beroende av kvalitén på informationen eftersom det möjliggör 
effektiv arbetsgång och besluttagning. Oftast finns informationen i systemet och 
svårigheten som beslutsfattarna möter är att hitta informationen och kunna 
sammanställa den när informationen behövs (Computer Sweden, 2004).  
 
Det här är ett relevant område att forska kring eftersom många beslut fattas dagligen i 
alla företag. Men vi funderar över hur beslutstagaren uppfattar informationen som den 
har tillgång till och hur gynnsamt underlaget är för att kunna ta beslut. 
Informationskvalitén är av stor betydelse för att kunna fatta effektiva beslut för 
företaget. Med hög kvalitet på information som finns i affärssystemet skapas nya 
affärsmöjligheter och medarbetarna blir mer motiverade till att ta beslut för företagets 
bästa (Computer Sweden, 2004). 
 
Utifrån den här diskussionen har vi tagit fram följande frågeställning: 
 

Vad påverkar kvalitén på informationen besluten i företaget? 
 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte med uppsatsen är:  

 Att undersöka kvalitén på informationen som finns i företagets affärssystem.  
 Att analysera hur användbar information är som underlag till beslutsfattande. 
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1.4 Disposition 
 
  

1. Inledning – ger en kortfattad bakgrund 
till ämnet med en efterföljande 
diskussion, vilket sedan mynnar ut i en 
problemformulering och vårt syfte med 
uppsatsen. 

1. Inledning 
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(Fig. 1 Dispositionen, Mirosavljevic & Orest, 2008) 

 
2. Teoretisk referensram – förklarar 

sambandet mellan 
verksamhetsstyrningen, informationen i 
affärssystemen och besluten utifrån det. 

2. Teoretisk referensram 

 
3. Metod – hur vi har gått till väga vid 

datainsamlingen, vilka val vi har gjort 
och vad dessa valen innebär. Vi gör även 
en redogörelse för realiteten och avslutar 
med validiteten. 

 
4. Empiri – presenterar vårt företag och 

deras system som de arbetar i. Det 
redogörs även för de intervjuer vi har 
gjort med anställda på företaget. 

 
5. Analys – jämför empirin utifrån den 

teoretiska referensramen.   
 

6. Slutsatser – diskuterar och drar 
slutsatser utifrån analysen och 
återkopplar problemformuleringen och 
syftet. Vi avslutar med förslag till fortsatt 
forskning. 

 
 
 

3. Metod 

4. Empiri 

5. Analys 

6. Slutsatser 



2. Teoretisk referensram 
 
 

Det här kapitlet inleds med den huvudsakliga teorin som vi kommer att använda oss 
av i den här uppsatsen. Där inleder vi med verksamhetsstyrning, fortsätter med en 
kort beskrivning av affärssystem, sedan förklaras informationskvalité och kapitlet 
avslutas med beslutsfattande. 
  

 

2.1 Verksamhetsstyrning 
 
Verksamhetsstyrning skulle kunna sägas vara företagens manöverorgan för att 
påverka arbetet eller rörelsen (Johansson & Skoog, 2007). Att styra handlar om att ge 
stöd så att företaget undviker att något går fel. Verksamhetsstyrning ska omfatta och 
kunna riktas mot icke materiella resurser i form av mänskliga relationer. 
 
Tyngdpunkten i verksamhetsstyrning är processorientering och det innebär att 
verksamheten bedrivs i processer (Johansson & Skoog, 2007). Processorienteringens 
syfte innebär således en ökad uppmärksamhet åt viktiga relationer som kundfokus, 
medarbetares deltagande och kontinuerlig utveckling. Detta sker genom att insynen i 
verksamheten ökar eftersom processorientering lägger större uppmärksamhet åt 
sådana frågor som handlar om hur det faktiska arbetet utförs i företaget (Lindvall, 
2001). Att vara kundfokuserad innebär att stor uppmärksamhet läggs vid kundens 
önskemål till exempel att produktionen inte startar förrän det har kommit fram till vad 
kunden önskar. En av de viktigaste tankarna i verksamhetsstyrningen är förtroendet 
för medarbetarnas aktiva deltagande. Medarbetare ska få tillgång till den information 
de behöver eftersom med rätt information kan de utföra ett skickligare arbete snabbare 
och billigare. Desto tidigare man får tillgång till information desto större blir 
handlingsfriheten och möjligheterna att skapa något gynnsamt.  
 
Enligt Stigendal (2004) menar han på att processer finns och har alltid funnits. Värdet 
för företaget och anställda skapas i processer. När ett företag tillämpar 
processorienteringssynsättet innebär det att man uppmärksammar processerna och har 
de som grund för styrning och utveckling av verksamheten. Stigendal (2004) menar 
också på att effektivisering av en verksamhet innebär att processer i arbetet som inte 
är värdeskapande tas bort och att förbättra informationsflödet och kommunikationen 
mellan de berörda medarbetarna. 
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2.2 Affärssystem 
 
Ett affärssystem är en form av informationssystem som används för att samla in, 
sprida och bearbeta data (Alter, 1996). Informationssystem används av merparten av 
svenska företag för att kunna hantera sin information inom företaget (Samuelsson, 
2004). Många företag har under 90-talet bytt till affärssystem för att vara mer 
konkurrenskraftiga på marknaden.  
 
Ett affärssystem är verksamhetsövergripande vilket avser att systemet stödjer och ger 
en översikt och kontroll över hela verksamhetens data (Magnusson & Olsson, 2006).  
När affärssystemet är verksamhetsövergripande ska det vara lätt att få ett saldo som är 
aktuellt eller att kunna se statistik för den period som önskas. Det ger systemstödet 
full insyn i verksamheten som möjliggör effektiv styrning i företaget. För att 
beslutsfattaren ska kunna fatta effektiva beslut så eftersträvar dennas totala tillgång på 
information angående det som beslutet ska fattas kring. 
 
Affärssystemet påverkar besluten som tas i företaget eftersom kvalitén på de är 
beroende på vilken information beslutsfattaren har tillgång till innan beslutet 
(Magnusson & Olsson). Systemet kan ordna informationen på rätt sätt för användaren 
så att den kan hantera informationen och det medför att den slipper hantera all 
information som förekommer i systemet. Den ser också till att data finns bara på ett 
ställe och det innebär att tillförlitligheten höjs. Eftersom ett system är 
verksamhetsövergripande så innebär det att beslutsfattaren får fram mer och bättre 
information snabbare än tidigare och information från alla delar av företaget 
(Samuelsson, 2004). Detta är ytterst viktigt för att kunna fatta beslut som är 
ändamålsenliga inom företaget som ska resultera i optimal kvalitet och informationen 
måste göras tillgänglig för hela verksamheten. Information som tillhandahålls från 
systemet ska vara i realtid och fullständig (Magnusson & Olsson). På det sättet kan 
systemet ge beslutstagaren mer aktuell information i form av försörjningsstatistik och 
öka effektiviteten.  
 
 

2.3 Informationskvalité 
 
Man kan säga att begreppet information utgår från tre dimensioner för att beskriva 
kvaliteten och dessa är tid, innehåll och form. Inom varje dimension finns ett antal 
attribut som tillsammans bestämmer kvalitetsnivån (Svane, 1998). Här nedanför 
förklaras kvalitetskuben och innebörden av de olika begreppen som finns i den. 
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(Fig.2 Informationskvalitékuben, O´Brien, 2008) 

 

2.3.1 Tidsdimension 
 
Tidsdimension redogör för tidsperioden som informationen tilldelas och med vilken 
täthet informationen tillhandhålls (Bocij, Chaffey, Greasly & Hickie, 2002). 
 

 Tidsmässigt 
Informationen bör vara tillgänglig när den behövs (Bocij, Chaffey, Greasly & Hickie, 
2002). Om den är tillgänglig för tidigt så kan det innebära att den inte längre är aktuell 
när informationen är avsedd att användas. Om den däremot levereras för sent kommer 
den inte att vara användbar eftersom den inte längre är relevant för 
användningsområdet. 
 
 Löptid/Gångbarhet 

Det är viktigt att informationen bör kunna reflektera aktuella förhållanden när den 
levereras (Bocij, Chaffey, Greasly & Hickie, 2002). Informationen bör också vara 
tydlig och kunna ändras vid den tidpunkten när informationen används.  
 
 Förekomst 

Information ska kunna vara tillgänglig när den behövs som beskrivet ovan och det 
innebär att informationen bör levereras i regelbundna intervaller, till exempel 
veckovis – eller månadsvis rapportering. (Bocij, Chaffey, Greasly & Hickie, 2002).  
 

 Tidsperiod 
Det är av ytterst stort betydelse att informationen täcker korrekt tidsperiod (Bocij, 
Chaffey, Greasly & Hickie, 2002). En chef eller ansvarig bör ha framkomlig 
information som berör nutidsprestationen och beräknad framtida prestation.  
 

2.3.2 Innehållsdimension 
 
Innehållsdimensionen beskriver omfattningen och innehållet i informationen (Alter, 
1996). 
 
 Noggrannhet 

Noggrannheten i informationen beror på om den representerar det som det är avsett att 
representera (Alter, 1996). Det kan kopplas ihop med informationen men innehåller 
den fel har det bara ett begränsat värde för ett företag.  
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 Relevans 
Informationen som levereras bör vara relevant för en specifik situation och bör möta 
mottagarens behov för att vara användbar (Bocij, Chaffey, Greasly & Hickie, 2002). 
 
 Fullständighet 

All information som begärs för att möta informationsbehovet hos mottagaren är 
viktigt att kunna tillhandahållas (Alter, 1996). Det är ibland mycket svårt att kunna 
tillhandahålla fullkomlig information på grund av andra faktorer som måste 
tillgodoses. Det kan vara till exempel att ett beslut måste kunna tas så omedelbart att 
det inte finns tid till att få tillgång till all information innan beslutet tas. 
 
 Kortfattad 

Bara information som är relevant för mottagarens informationsbehov bör överlämnas 
(Bocij, Chaffey, Greasly & Hickie, 2002). Information bör sändas i en så kortfattad 
form som möjligt, till exempel försäljningsinformation som normalt är utförda i grafer 
eller tabeller. Det hade varit onaturligt om de istället hade stått eller presenterats som 
text.  
 
 Omfattning/omfång 

Informationens omfattning ska vara lämplig för mottagarens behov av information 
(Alter, 2002). Beroende på mottagarens informationsbehov kommer det att avgöra om 
informationen bör beröra företaget från externt eller internt fokus. Många företags 
affärssystem fokuserar på den interna fokusen men det är viktigt att även ha externt 
fokus för att kunna fokusera utåt mot kunderna och marknaden och inte bara inåt i 
företaget. 
 

2.3.3 Formdimension 
Formdimensionen beskriver hur informationen är presenterad för mottagaren (Bocij, 
Chaffey, Greasly & Hickie, 2002). 
 
 Tydlighet 

Informationen bör vara presenterad i den form som är mest lämpligt för den avsedda 
mottagaren (Bocij, Chaffey, Greasly & Hickie, 2002). Det ska gå snabbt och enkelt att 
hitta det som eftersöks i informationen och att förstå innebörden av den.  
 

 Detaljer 
Det är viktigt att informationen innehåller tillräckligt mycket detaljer för att tillgodose 
mottagarens krav av informationen (O´Brien, 2006). I några situationer är det 
behövligt med detaljer för att återge innebörden men ibland är det tillräckligt med en 
sammanfattning. 
 
 Ordning 

Information bör förses i en viss ordning till exempel en rapport till en chef är oftast 
uppställt med en summering i början (Bocij, Chaffey, Greasly & Hickie, 2002). Detta 
ger chefen möjlighet att få sig en uppfattning om vad rapporten handlar om innan 
personen börjar gå in på djupet med den. 
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 Presentation 
Det är av ytterst stor betydelse att informationen ska kunna presenteras i en form som 
är lämplig för mottagaren (Alter, 1996). Om informationen är presenterad i felaktigt 
format eller om den innehåller för många detaljer kan det vara svårt för mottagaren att 
absorbera informationen. Det finns olika former som den kan presenteras i för att vara 
enkel för mottagaren att förstå, till exempel kan den vara av grafisk eller numerisk 
form. 
 
 Media 

Det ska vara möjligt att tillhandahålla information i utskrivet pappersdokument men 
också olika sorters media som till exempel video (O´Brien 2006). 
 
 

2.4 Informationsöverflöd 
 
Under arbetets gång som användaren ska samla in, hantera och organisera information 
uppkommer risken att användaren upplever sig ha för mycket information som den 
ska hantera (Svane, 1998). Situationen kan upplevas som svår att överblicka och det 
kan bli svårt att göra något bra när det finns tillgång till överflödig information. 
Användaren kan tycka att det plötsligt finns så mycket material att ta hänsyn till att 
det medför om ytterliggare ny information tillkommer att den kan försämra den 
sammanlagda informationskvalitén.  
 
Information är relevant när mottagaren kan använda den för att prestera mer effektivt 
än hur den hade presterat om den hade varit utan informationen (Bentley 1998). Det 
kan vara information som är producerad ofta eller information som är efterfrågad för 
något speciellt fall. Hur viktig informationen är beror på vilken effekt den får för 
mottagaren till det som den är avsedd att användas till. 
 
 

2.5 Beslutsfattande 
 
Hundratals besluts fattas dagligen både i hemmet och på jobbet eller i liknade 
organisationer (Rollof, 1999). När det är beslut som dagligen tas behöver personen 
som gör dem inte någon speciell eftertanke eftersom de tas snabbt och det är lätt att ta 
besluten genom vana och intuition.  Beslut som är viktiga för företaget måste man 
lägga ner energi på så att det inte blir några större konsekvenser för företaget.  Större 
beslut som tas i företaget har stor betydelse för många människor och under en längre 
tid. Det är viktigt att skilja på viktiga och svåra beslut för det är inte samma sak. Svåra 
beslut kan variera från person till person vilket menas med att ett beslut kan vara svårt 
för en person men lätt för en annan. Foster (2002) menar att det är viktigt att fokusera 
på det som är viktigast för att kunna ta det bästa möjliga beslutet och att som 
beslutsfattare måste man tänka själv men kunna ta in andra synvinklar från 
medarbetare, men i slutända är det du som ska göra det avgörande beslutet.  
 
För att öka kvalitén på besluten ska beslutsfattaren lägga ner en extra ansträngning 
innan de tas och tänka efter vad beslutet får för konsekvenser för företaget och deras 
anställda (Rollof, 1999). Man ska skapa en effektiv process i företaget för då sparar 
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man tid och kostnad till senare beslut som liknar dem som redan är tagna samt att 
goda beslut ofta leder till effektivare arbete i det vardagliga arbetet som utförs.  Ett 
viktigt bidrag till ett bra beslut med kvalité är att vara engagerad och att 
beslutsfattaren har klart för sig varför den tar beslutet och till vilken nytta för företaget 
(Andersson-S, 1986). 
 
Rollof (1999) tar upp i boken, Effektivare beslut, steg som är bra att tänka på när 
beslutsfattaren genomför olika beslut: 

 Definiera vad beslutet avser vilket menas med vad som ska åstadkommas, 
vad som är motivet till att beslutet ska fattas. 

 Bra informationsunderlag. 
 Fastställa tidpunkt när beslutet ska tas. 
 Utveckla alternativ. 
 Analysera möjliga konsekvenser av alternativen som har tagits fram. 
 Välja ett av alternativen och sedan fatta beslutet. 

 
Enligt Rollof (1999) så är en orsak till att besluten inte blir som företaget har tänkt sig 
att man inte kommunicerar på rätt sätt i företaget och pratar om besluten. Som 
beslutsfattare måste han/hon ägna mycket tid åt beslutet som tas och det är bra att ha 
en strategi för det. Den som är beslutsfattare måste tro på beslutet så att den kan 
övertyga andra som är skeptiska till det. Den som ska fatta beslutet ska ha både 
befogenhet och kompetens till att göra det och den ska även ha resurserna. 
 

2.5.1 Pyramiden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Fig. 3 Pyramiden, O´Brien, 2006) 
 

 
Pyramiden visar hur mycket ansvar och vilken form av beslut som de olika personerna 
får ta för företagets räkning. O´Brien (2006) delar in pyramiden i fyra nivåer där den 
strategiska nivån tar fram mål för företaget och ska knyta nya kontakter med 
omvärlden.  
 
Nästa nivå i O´Briens (2006) pyramid är den taktiska nivån där personalen tar fram 
framtidsutsikter för företaget, de har hand om produktionen och anskaffning av nya 
produkter/tjänster för företaget. Personalen på denna nivå har även hand om 
investeringsmålen för företagets räkning.  
 
På den operativa nivån har personalen hand om schemat för att arbetet ska fungera 
och att order/investeringsregistreringen fungerar som den ska i företaget på 
verkställningsnivån.(O´Brien, 2006).  
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Verkställningsnivån har ansvar för att ordercirkeln fungerar som den ska och med det 
menas att de ska registrera ordern när den kommer till företaget och att se till att den 
blir utförd till kunden. De som jobbar på denna nivå har även hand om 
materialinköpen till företaget (O´Brien, 2006).  
 
Jäghult, Philip och Selin (2002) menar att beslut som tas på de olika nivåerna är tagna 
med avseende på den bakgrundsfakta och information samt kunskap som personen 
har. En person som har de förutsättningarna kan vara med och påverka beslutet och 
för att det ska bli ett bra och effektivt beslut bör beslutsfattaren ta till sig av vad andra 
personerna har för information.  
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3. Metod 
 
 

Detta kapitel kommer att behandla en diskussion kring den valda ansatsen. Sedan 
beskrivs litteraturstudien, empirisk studie och tillvägagångssätt för undersökningen 
samt bearbetning av den. Vi avslutar med en metoddiskussion där reliabilitet och 
validitet tas upp .  
 

 

3.1 Val av ansats 
 
Vår studie gick ut på att undersöka vad som påverkar kvalitén på informationen i 
företagets affärssystem som användes till olika beslut för företagets räkning. Enligt 
Jacobsen (2002) så lägger kvalitativ metod vikt vid detaljer och det unika hos varje 
uppgiftslämnare men att den även ger en djupare förståelse för problemområdet. Men 
att en sådan ansats gör det troligt att information framkommer som inte hade förväntas 
framkomma annars. Utifrån vad Jacobsen (2002) tog upp för argument om kvalitativ 
ansats valde vi att utföra en sådan underökning eftersom vi vill ha reda på hur 
informationskvalitén är i företaget. Vidare tar författaren upp att öppenhet i en sådan 
studie handlar om att den som ska undersöka har bestämt vad han/hon ska leta efter i 
förväg innan studien påbörjas. Ett ytterligare argument för att välja kvalitativ ansats 
var att vi i förväg visste vad vi ville ha fram av studien men vi ville även undersöka 
att kvalitén påverkar informationen i ett företag som i sin tur påverkar besluten.  
 
En kvalitativ fallstudie kan utformas intensivt eller extensivt enligt Jacobsen (2002) 
och den intensiva studien har sin styrka i att få fram relevant data och att 
informationen inte blir ofullständig från sitt samband. Studien inriktar sig på många 
detaljer och går på djupet i studien så att en fullständig bild skapas av situationen. 
Nackdelen med den intensiva fallstudien kan vara att den enbart inriktar sig på en 
speciell enhet. Vi valde att göra en intensiv studie eftersom vi enbart inriktade oss på 
en enhet där vi undersöker och går på djupet i intervjuerna för att få reda på vad i 
kvalitén som påverkar informationen på besluten. 
 
Brister med den kvalitativa ansatsen är att den inte ger en fullständig bild av intervjun 
vilket kan innebära att det skapas ett falskt intryck (Jacobsen, 2002). Oavsett hur 
öppen intervjun än är får inte undersökarna med allt som sker under den. 
Undersökarna har inte kunskapen till att veta vad man ska leta efter vid intervjun 
därför är det inte möjligt att samla in all information. 
 
 

3.2 Litteraturstudie 
 
Innan uppsatsskrivningen påbörjas är det viktigt att ta del av tidigare skrivna 
uppsatser om ämnet och vad som har tagits fram tidigare enligt Backman (1998). För 
att få fram vad som tidigare har skrivits om informationskvalitén i affärssystemet har 
vi sökt information i litteratur, vetenskapliga artiklar, affärsartiklar och på Internet.  
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Ämnesområdet affärssystem är omfattande och stort och det har visat sig var svårt att 
hitta ett avgränsat område som vi vill studera. Till en början har vi läst litteratur för att 
läsa in oss generellt om affärssystem och därefter har vi sökt genom artiklar om 
affärssystemets informationskvalité. Det har forskats en liten del om 
informationskvalitén i affärssystem men det var för ett par år sedan, vilket kan 
innebära att det har kommit en del nya saker inom området som kan vara intressant att 
undersöka för oss. 
 
I litteraturen har det tagits upp om affärssystemets informationskvalité men vi har 
ändå undersökt ämnet i vetenskapliga artiklar. Vi har valt att inrikta oss på både 
litteratur och de veteskapliga artiklarna för att få fram de bästa fakta om 
ämnesområdet.  
 
Till en början har vi sökt på svenska databaser på Halmstad Högskola för att få en bra 
grund innan vi utökat sökningen på engelska databaser. Det har vi valt eftersom 
engelska databaser är mycket mer omfattande än de svenska. Databaserna vi har 
använt oss av är Artikelsök, Affärsdata, Mediearkivet och ABI/Inform. Sökorden som 
vi har använt oss av affärssystem, användning, beslutsfattande, ERP, 
informationskvalité, information overload, informationssystem, informations quality 
och kommunikation. Vi har även sökt olika kombinationer av orden för att få fram fler 
artiklar som är relevanta för undersökningen. 
 
Genom att studera litteratur och artiklar granskar man problemområdet vilket gör att 
vi får olika perspektiv på problemet. Granskningen ger också information om hur 
tidigare uppsatsarbeten har lagts upp och genom det får vi inspiration till vår egen 
uppsats.  
 
 

3.3 Empirisk studie 
 
Jacobsen (2002) menar för att få fram empirisk studie måste undersökaren gå ut på 
företag och observera, prata med folk med mera för att få fram ny kunskap. Härefter 
presenterar vi hur vi har gått tillväga när vi har valt företag, tillvägagångssättet för 
intagning av empiri och hur bearbetningen har gått tillväga. 
 

3.3.1 Val av företag 
 
Vi har valt att begränsa oss till att undersöka ett stort svenskt företag som har över 
500 anställda. Definitionen på ett medelstort företag i EU har mellan 50 och 249 
anställda och en omsättning på 50 miljoner euro (EU upplysningen, 2007). Med den 
definitionen kan vi konstatera att vårt undersökningsföretag är ett stort företag 
eftersom Sverige är medlem i EU. Vi valde att göra undersökningen på ett stort 
företag för oftast så tas fler beslut i mindre företag av samma person och då får vi inte 
fram hur bra kvalitén är på informationen. Detta eftersom en person tycker att sin 
information är bra som den använder sig utav men i ett större företag är det fler 
personer som ska använda samma information till olika beslut. Där tycker vi att det 
kan skilja sig på uppfattningen om informationskvalitén.  
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Valet av företag skedde naturligt för oss eftersom vi har haft kontakt och samarbetat 
med dem tidigare. Det innebar att vi har bakgrundsfakta om företaget sedan tidigare 
och då behövde vi inte ställa de grundläggande frågorna till företaget. Kvale (1997) 
menar på att det är bra att vara insatt i grundläggande frågor om företag innan och 
författaren menar att de frågorna inte behöver ta tid av undersökningen utan man kan 
lägga vikten på det som ska undersökas. Det föll sig naturligt för oss med valet av 
företag eftersom det uppfyller våra kriterier med att vara ett stort företag med många 
inblandade i beslutsprocessen. 
 
Företaget har haft affärssystemet en längre tid och det innebär att de är bekanta med 
det och har kunskap i systemet. Det tycker vi är bra för om systemet hade varit 
nyimplementerat hade det inte varit lika relevant att undersöka informationskvalitén 
för då hade personalen inte varit lika bekanta med systemet. Vi har valt att presentera 
företaget anonymt i uppsatsen eftersom vi anser att undersökningen kommer att 
inbringa oss en djupare inblick i studien.  
 

3.3.2 Val av respondent 
 
Jacobsen (2002) menar på att information som framkommer i undersökningen ska 
styra valet av respondenter och att det är viktigt att veta vad respondenterna är för 
personer till exempel utbildning, ålder och erfarenhet. 
 
Respondenterna kommer att utgöras av 5 – 10 personer som kommer att besvara 
undersökningen. Personerna kommer att befinna sig på operativ och taktisk nivå i 
företaget och tar en del olika beslut utifrån samma information som finns i 
affärssystemet. Vi har valt att undersöka de nivåerna eftersom de tar beslut som är 
relevanta för vår studie. Besluten de tar är bland annat vardagsbeslut som påverkar 
företaget ekonomiskt och de besluten berör företagets omsättning och resultat som 
måste tas utifrån den information som tillhandahålls i affärssystemet. Undersökningen 
kommer att ske inom en verksamhet i respondentsföretaget där vi kommer att 
intervjua Skåne - och Mellersta kontoret.    
 

3.3.3 Intervjuguide 
 
När man ska intervjua respondenter är det viktigt att formulera frågorna så att de 
förstår frågan på rätt sätt (Bell, 2006). Bell menar att man kan välja att ha en 
strukturerad och ostrukturerad intervju där den strukturerade intervjun innebär att man 
har med sig ett frågeformulär och markerar svaren som respondenterna ger. Fördelen 
med den metoden är att man lättare kan sammanfatta och analysera intervjun i 
efterhand. Genom en ostrukturerad intervju ställer undersökarna en del frågor men 
låter sedan respondenten prata fritt utifrån frågan.  
 
Vi använde en intervjuguide som stöd under intervjun för att ha tillgång till 
huvudfrågorna som vi vill ha svar på men vi hade även följdfrågor där vi ville ha reda 
på svaren något djupare. Vi lät respondenterna prata fritt så vi blandade den 
strukturerade och ostrukturerade intervjumetoden för att få fram de bästa svaren som 
möjligt. Vi hade lagt upp guiden i olika delar där varje del handlade om sitt 
ämnesområde till exempel informationskvalité. Det gjorde vi för att det ska bli enklare 
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för respondenten att följa med i intervjun samtidigt som att vi som undersökare inte 
hoppar emellan olika frågor och det visar även att vi är förberedda för intervjun innan 
vi kommer till dem.  
 
Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden till respondenterna innan intervjun för att vi 
ville att de skulle komma med sitt första intryck eller svar på vår fråga. Om vi hade 
skickat iväg guiden innan hade dem hunnit tänka igenom svaren och på så sätt hade vi 
inte fått fram deras syn på det utan en framtänkt syn som låter bättre än vad det 
kanske är. 
 

3.3.4 Intervjuprocessen 
 
Intervjuerna gick till så att vi åkte ner till kontoret som finns i Skåne där alla våra 
respondenter arbetar. Vi hade valt att intervjua en verksamhet inom företaget för att få 
en bra och relevant analys. Vi skulle även ha gjort telefonintervjuer med kontoret som 
arbetar med samma verksamhet fast i Mellersta. Efter en diskussion med en av 
respondenterna och med vårt egna beslut valde vi att inte intervjua dem eftersom då 
skulle inte resultatet av undersökningen bli relevant på grund av deras kunskaper i 
systemet är bristande.  
 
Vi valde att intervjua en respondent i taget för att inte deras svar skulle påverkas av 
varandra men även för att dem andra skulle kunna fortsätta arbeta under tiden. Själva 
intervjun gick till så att vi ställde en fråga i taget och antecknade under tiden. Vi valde 
att inte ha diktafon med och spela in på eftersom vi ansåg att en del av respondenterna 
inte skulle känna sig bekväma under intervjun och att det kanske skulle påverka deras 
svar. 
 

3.3.5 Bearbetning av intervjun 
 
Patel & Davidson (2003) menar att en osorterad och obearbetad information kallas för 
rådata. Det första som görs för att kunna bearbeta informationen är att samla och 
ordna upp det i en frekvenstabell. En frekvenstabell utformas för att veta vilka 
variablerna är. 
 
Bearbetningen av intervjuerna gick till så att när vi kom hem och hade dem färska i 
huvudet samt anteckningarna vi hade gjort under intervjuerna så skrev vi rent det vi 
hade fått fram. Vi skrev ner varje fråga och små ord men även kommentarer från 
respondenterna i ett dokument vilket utmynnade i en frekvenstabell. Detta var för vår 
egen skull för att inte missa något vid inskrivningen av empirin i uppsatsen.     
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3.4 Metod för analys 
 
Kvale (1997) menar att om fler respondenter svarar på intervjun så kan vi med hjälp 
av deras svar komma fram till den gemensamma tolkningen av intervjun. 
 
Undersökningen visade att respondenterna tolkade och svarade olika på frågorna 
beroende på vilken position de har i företaget. Analysen av teorin och empirin 
hanteras genom att vi tar fram likheter och skillnader som finns mellan dem. Den 
baserar sig också utifrån informationskvalitéskuben som O´Brien (2006) har tagit 
fram för att mäta kvalité på informationen som samlas in.  
 
 

3.5 Metod för diskussion 
 
Enligt Jacobsen (2002) ska undersökningen som genomförs gå ut på att samla in 
empiri och bortsett från vilken sorts empiri det handlar om ska den uppfylla två krav. 
Första kravet den ska uppfylla är att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig 
(reliabel) och det andra kravet är att den ska vara giltig och relevant (valid). 
 

3.5.1 Reliabilitet 
 
När man ska undersöka ämnesområdet med hjälp av intervju är det viktigt att 
tillförlitligheten är kontrollerad så att intervjun handlar om det man vill undersöka 
(Jacobsen, 2002). Det är även viktigt att undersökningen är relevant för det man vill få 
fram av intervjun och att det är tillämpat till den metoden som undersökarna använder 
sig av.  
 
I en intervju som är vår metod är det enligt Jacobsen (2002) viktigt att allt som 
framkommer i intervjun som till exempel personliga synpunkter och andra synpunkter 
på förhållanden ska betraktas lika mycket i bearbetningen av intervjun. 
 
Utifrån vad vår undersökning har visat så är underökningsämnet relevant från de 
svaren vi har fått fram ifrån respondenterna. Vi tog hänsyn till kommentarerna som 
framkom i intervjuerna och på det sättet blir undersökningen tillförlitlig eftersom det 
är respondenternas svar som framkommer i empirin och inte vår tolkning av det. 
 
En av uppsatsskrivarna har arbetat i företaget på somrarna och det innebär att hon 
känner till respondenterna sedan innan men även grundfakta om företaget. Det 
innebär att de frågorna inte behöver ställas vid intervjuerna. Men samtidigt har inte 
personen arbetat med den verksamheten så att svaren från intervjuerna inte kan ha 
påverkas av hennes uppfattningar sen innan.  
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3.5.2 Validitet 
 
Validering syftar till att kritiskt granska urvalet av enheter och vi kan fråga oss själva 
om vi har valt de rätta enheterna och om de har framfört en sann information till oss 
(Jacobsen, 2002).  
 
Jacobsen (2002) skiljer mellan intern och extern validitet. Den interna validiteten 
innebär om studien mäter det som den är tänkt att mäta. Extern validitet benämner 
författarens överförbarhet som innebär om resultatet från en viss tidpunkt är giltigt i 
andra samband.  
 
Respondenterna har vad vi kan konstatera gett oss ärliga och sanna svar på frågorna 
under intervjun. Det är svårt att mäta om svaren ifrån undersökningen är relevanta för 
andra undersökningar men det som vi har fått fram är användbart för vår 
undersökning.  
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4. Empiri 
 
 

I empirikapitlet kommer det att presenteras information som vi har samlat in från vårt 
fallföretag som kommer att vara grunden för analysen. Empirin är uppdelad med först 
en presentation av företag och deras affärssystem och avslutas med varje respondents 
svar från intervjun. 
 

 

4.1 Beskrivning av företaget 
 
Företaget Alfa AB är ett företag som till 100 % ägs av börsföretaget Beta AB. 
Företaget uppkom när det skulle slå samman ett 50 – till 60 – tal olika företag där 
deras verksamhetsstyrning påbörjade en utveckling och processorientering inom olika 
branscher. Både Alfa AB och Beta AB är etablerade i hela Sverige i branscherna 
produktion och försäljning av färdigbetong, grus- och bergtäkter, kranverksamhet och 
betongdistribution. Beta AB finns inom fler branscher än Alfa AB och ett exempel är 
inom asfaltläggning. 
 
När företaget startade fanns det sex olika regioner som företaget var uppdelat i men de 
bestämde sig för cirka fem år sedan att förändra antalet regioner för att de krockade 
och konkurrerade med varandra men även för att bli mer verksamhetsstyrda. Ett antal 
olika bolag började konkurrera med Alfa AB och för att bli starkast på marknaden 
slogs dessa sex regioner samman till tre vilket ledde till att företaget blev större på 
marknaden och det medförde att det kunde bli mer processorienterade mot sina 
kunder. Det blev region Nord, region Mellersta och region Syd där Syd är den största 
delen med störst verksamhet. Nord sträcker sig över Dalarna och uppåt, mellersta är 
från Dalarna ner till Skaraborg, Östergötland och Syd är från Skarborg och neråt. Det 
finns cirka 50 betongfabriker och cirka 300 grus- och bergtäkter runt om i landet. 
  
Företaget har cirka 450 anställda i Alfa AB – koncernen. Alfa AB:s huvudkontor som 
är det administrativa kontoret finns beläget i Nordvästra Skåne och här sitter VD, 
ekonomi-, marknads- och personalansvariga. Varje region har en egen regionchef som 
ansvarar för att regionen fungerar och tar beslut i den aktuella regionen i samråd med 
VD. Regionen har även en controller som hjälper kontoren i regionerna med all 
ekonomi och man kan säga att det är ett affärsstöd för regionens avdelningschefer och 
för de anställda i regionen. Controllern är anställd av ekonomichefen för att underlätta 
dennas arbete.  
 
Företagets omsättning är cirka 2,5 miljarder kronor och den största omsättningen är i 
region Syd. Företaget budgeterar fyra gånger per år och det sker i detalj från lastbil 
och upp till koncernnivå. 
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4.1.1 Beskrivning av respondenter 
 

Respondent A  
 avdelningschef för betongdistributionen i hela Sverige  
 har ansvar för ekonomin för betongen och personalen  

 
 
Respondent B 

 platschef och har ansvar för Syd inom betongdistributionen  
 även för att produktionen fungerar med personal, fordon och kunder  

 
Respondent C och D 

 är transportledare och leder och fördelar arbete för betongbilar och 
betongpumpar i region Syd  

 
Respondent E  

 transportledare i Syd men har även ansvar för materialinköp och fakturering av 
försäljning 

 
 

4.2 Beskrivning av företagets affärssystem 
 
 
 

 
  CONCORD 

 
TRANSWARE 

        SEBA 
 

  QLICKVIEW 

   INDUSTRI-  
    BASEN

 
 
 
 
 
 

(Fig.4 Affärssystemen, Mirosavljevic & Orest, 2008) 
 
Informationen som finns i SEBA och Qlickview förs över till Transware för 
bearbetning av transportledarna. Det som dem lägger in och lagrar i Transware förs 
vidare till Concord där ekonomerna hanterar information till det som dem vill ha 
fram. Den informationen som Beta AB vill och behöver ha reda på förs sedan vidare 
in i Industibasen.    
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4.2.1 Concord 
 
Företaget använder sig av ett affärssystem som heter Concord och som de har haft i 7-
8 år. I det systemet fakturerar dem, lägger upp order, registrerar nya kunder, 
kundkrediter och har kundräntor.  
 
Ekonomerna i Alfa AB använder affärssystemet Concord för att få fram de 
statistikuppgifter som de behöver. Concord behandlar funktionerna som till exempel 
lager, avskrivningar, kunduppläggning och kundkrediter. Begränsningar i systemet är 
att flera system måste finnas i företaget för att det ska fungera inom företaget och med 
ägarna.  
 
Alla i företaget använder Concord mer eller mindre men användarna har olika 
behörigheter. Ekonomerna tar bland annat fram olika rapporter och beräknar volymer 
för hur mycket en viss kund ska köpa, de som sitter i driften registrerar order, lägger 
upp nya kunder och fakturerar. 
 

4.2.2 Transware   
 
Transware är transportledarnas affärssystem där de planerar för lastbilarna men där de 
även fakturerar, lägger in order och nya kunder.  
 
Transware har färre funktioner än Concord och funktionerna som finns handlar om 
transporter istället för statistik. Systemet är inget undersystem till Concord utan är 
transportledarnas eget system. Informationen som lagras i Transware förs över till 
Concord för att bearbetas av ekonomerna. Transware är ett gammalt system och 
hanterar enbart transporter och en del funktioner i det systemet är inaktiva på grund av 
åldern på systemet. Ekonomerna går ibland in i Transware för att kunna kontrollera 
vad varje fordon har gjort för att få en mer klar bild över hur det går för det fordonet.  
 

4.2.3 SEBA, Qlickview och Industribasen 
 
SEBA är ett system för försäljningen av Alfa AB:s grustäkt som är kopplat till en våg 
som finns på platsen där försäljningen sker. Dessa uppgifter registreras till Transware 
där det sedan faktureras till Concord och uppföljning sker genom Concord där de har 
kontroll på hur mycket som finns kvar i lagret.  
 
Qlickview är ett system där de bearbetar och sorterar informationen som finns i 
Transware i olika kategorier. Uppgifter som bland annat ska registreras är kundens 
kundkod hos Alfa AB, littra för att kunna fakturera på kundens rätta konto, arbetsplats 
och arbetsledare för att underlätta eventuella missförstånd mellan företagen. Det går 
även att titta på företagens rabatter, enhetspris, kundpris, och summan av detta blir 
kundpriset. 
 
Till Concord har företaget kopplat ett annat system som heter Industribasen. Detta är 
ett system som de har för att Beta AB har ett liknande system. De har införskaffat 
detta för att kunna kommunicera med Beta AB:s system och utbyta informationen 
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mellan dessa två system men även för personer med behörighet till systemet ska 
kunna kan hämta statistik. Detta system har inte alla anställda behörighet till utan 
enbart dem som jobbar på avdelningschefsnivå och uppåt i företaget samt 
ekonomerna.   
 

4.2.4 Affärssystemet 
 
Respondent A anser sig vara medelanvändare av systemet eftersom personen inte 
utnyttjar alla funktioner som finns i det. Detta eftersom respondenten inte behöver det 
i sitt dagliga arbete. Systemen han/hon använder sig av är Concord, Transware och 
Industribasen. Personen använder Concord när han/hon ska ta fram den ekonomiska 
översikten för att ta reda på hur lönsamheten är för inventarierna samt hur resultatet 
ser ut vid olika tidpunkter på året. Transware använder personen när sammanställning 
ska göras för körningar av olika maskiner. Industribasen använder respondenten när 
han/hon ska få fram olika statistiker för hur lönsamheten är för verksamheten. 
Respondenten använder även egna kalkyler som han/hon gör utifrån tidigare uppgifter 
och kunskap och som används till att se lönsamheten för olika storlekar på maskiner. 
För att kunna konstatera om det är lönsamt att köpa in en liknande maskin eller om en 
annan storlek på maskin är mer lönsamt.     
  
Respondent B uppfattar sig själv som en medelanvändare av systemet utifrån det 
han/hon behöver eftersom personen saknar en hel del datakunskap och kan därför inte 
använda de funktioner som finns. Personen har även inget intresse att lära sig mer än 
vad han/hon behöver för att klara av det dagliga arbetet. Respondenten använder sig 
enbart av Transware och tycker att det är fullt tillräckligt för vad han/hon behöver. 
Det som personen gör bland annat i Transware är att kontrollera prislistor och ser över 
hur utnyttjandet är för de olika maskinerna. Resultatet som han/hon får fram 
rapporteras till respondent A som sedan använder det till vidare beslut.  
 
Respondent C är enligt personen själv en medelanvändare av systemet eftersom den 
inte använder sig fullt ut av det. Detta eftersom personen inte behöver använda de 
funktionerna i sitt dagliga arbete. Han/hon får mycket via fax och telefonsamtal av 
kunderna och därifrån får respondenten informationen som behövs. Efter 
beställningen lägger personen själv in informationen i Transware som han/hon 
använder sig av. Informationen som läggs in är bland annat hur lång slang 
maskinisten ska ha med sig, platsen som beställningen ska köras till och hur många 
kubikmeter betong som ska pumpas. Det som respondenten inte behöver lägga in är 
till exempel pris per kubikmeter betong eftersom det redan är inlagt. Men vid 
faktureringen som sker i slutet av månaden kan han/hon dra av rabatten som kunden 
har sedan tidigare.  
 
Respondent D anser sig själv som höganvändare av systemet och han/hon använder 
Transware. Personen använder och utforskar alla funktionerna som finns i systemet 
och han/hon tycker att där fattas många funktioner. Precis som respondent C får denna 
person också lägga in informationen själv som berör vad kunderna önskar och kraven 
på maskinisten och maskin för att klara av arbetet hos kunden. Det är för att de ska 
kunna användas till att lagra all information som behövs för underlag till beslut. 
Respondenten fakturerar i slutet av månaden det som han/hon har lagt in i systemet 
tidigare.  
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Respondent E uppfattar sig själva som medelanvändare av Transware och han/hon har 
precis som respondent B ingen större datakunskap och intresse för att lära sig mer än 
vad som behövs för att klara av det dagliga användandet. Personen tycker att 
funktionerna som finns i systemet är tillräckliga och enkla att använda men samtidigt 
menar han/hon på att det är nog för att denna person har börjat komma upp i åldern. 
Respondenten lägger även själv in informationen i systemet som den får ifrån 
kunderna via fax och telefonsamtal för att sedan utifrån detta kunna fakturera i slutet 
av månaden där rabatter dras av. Rabatter kan inte sparas i systemet under 
faktureringensfunktionen vilket han/hon ser som en stor bristande faktor i Transware.     
 
Sammanfattning 
De flesta respondenterna är medelanvändare av affärssystemet och detta anser de 
eftersom de inte använder systemet fullt ut och det är inte heller behövligt för deras 
arbete eller att datorkunskaper saknas. Det är endast respondent D som anser sig vara 
höganvändare och utforskar alla funktionerna som finns i systemet men saknar också 
flera funktioner. 
 
 

4.3 Informationskvalité 
 
Respondenterna tycker att informationen oftast är uppdaterad och att den kan 
tillhandahållas i olika tidsperioder. Personerna tycker oftast att informationen är felfri 
eftersom de lägger in det själva men problemet är enligt dem att de inte kan se 
framåtskridande aktiviteter. 
 

4.3.1 Tidsdimension 
 
Respondent A tycker att informationen är uppdaterad för dennas ändamål och att 
informationen kan tillhandahållas när den behövs samtidigt som den kan få det i olika 
tidsperioder. Personen anser att eftersom transportledarna lägger eller uppdaterar 
informationen som finns i systemet blir det automatiskt att han/hon också får tillgång 
till uppdaterad information som sedan är användbar ifrån Transware.   
 
Concord används till största del av ekonomer eftersom det systemet är anpassat efter 
deras behov på ett användbart sätt som till exempel för ekonomiska beslut. Dem 
uppdaterar och ändrar i den befintliga informationen som finns när det behövs vid 
olika tidpunkter. Vilket menas att vissa dagar kanske den uppdateras fem gånger och 
andra dagar enbart en gång. Eftersom detta görs av ekonomerna eller dem som har 
behörighet till att ändra får respondenten tillgång till den uppdaterade informationen.  
 
I Industribasen som är sammankopplad till deras ägare uppdaterar ägarna eller 
personer med behörighet det som finns eller läggs till så att det blir en användbar 
information. Respondenten anser att han/hon får uppdaterad information ifrån alla 
olika håll så att han/hon har den mest aktuella information till beslutstagande. Detta 
medför också att han/hon kan tillhandahålla den informationen som ofta behövs 
eftersom det uppdateras. Samtidigt kan personen gå tillbaka i de olika systemen för att 
få informationen som har tillhandahållits i olika tidsperioder.   
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Respondent B tycker att i stora delar är informationen uppdaterad när den behövs. 
Personen anser att informationen som ibland inte är uppdaterad är till exempel hur 
lång en slang ska vara som maskinisterna ska ha med sig till arbetsplatsen eftersom 
det kan ha missats att ändras av transportledarna. En annan orsak till att respondenten 
inte tycker att informationen alltid är uppdaterad beror på att han/hon inte använder 
systemet fullt ut. Det beror enligt personen själv på är att dennas datakunskaper inte är 
tillräckligt bra och att behörigheten till de andra systemen inte finns. Den information 
som personen får tillgång till är ifrån Transware och ifrån respondent A. Även 
kommunikationen mellan respondent A och respondent B är bristande på grund av 
inte daglig fysisk kontakt och att Transware inte klarar av all informationsbehandling. 
Respondenten menar att den information som skulle behöva lagras i systemet inte 
klarar det i dagsläget och genom det förloras en hel del uppdaterad information. 
Personen anser också att det inte är alltid lätt att få informationen som den behöver i 
de olika tidsperioderna.  Det innebär inte att maskinernas historik inte går att se i de 
tidsperioderna utan informationen som han/hon skulle behöva som underlag till en bra 
personalhantering.  
  
Respondent C kunde inte riktigt bestämma sig om han/hon tyckte den var uppdaterad 
för en del saker som berör maskiner och deras dagliga arbete. Detta enligt personen 
eftersom han/hon lägger i det själv men samtidigt menar respondenten på att det som 
inte han/hon själv kan lägga in är inte alltid uppdaterad. Det beror på att inte allt går 
att lägga in i systemet och därför finns inte alltid den senaste informationen. 
Respondenten tycker att systemet inte kan uppdateras självmant när man har öppnat 
till exempel ett dokument i det utan personen måste spara om det för att det ska bli 
uppdaterat och att det ska synas för andra användare. Personen tycker även att 
informationen kan tillhandahållas i olika tidsperioder när det berör maskinerna. Men 
eftersom inte han/hon har behörighet till de andra systemen med ekonomin och 
statistik kan den inte få reda på hur det ser ut där mer än genom sin chef.  
 
Respondent D anser att utifrån hans/hennes arbetsbehov är informationen uppdaterad 
som behövs till personens dagliga arbete eftersom den läggs in i systemet av 
respondenten själv. Ett exempel kan vara transporter som ska utföras och vilken 
tidpunkt de planerar att vara klara med arbetet. Maskininformationen som personen 
själv lägger in och hanterar är uppdaterad och kan tillhandahålla den i olika 
tidsperioder. Men precis som respondent C säger har dem inte den senaste information 
som berör ekonomin och liknande utan det får dem enbart av sin chef.     
 
Respondent E tycker också att informationen är uppdaterad och att den tillhandahålls 
när han/hon behöver den till sitt dagliga arbete. Precis som respondent C och D 
hanterar personen liknande uppgifter som till exempel att lägga in uppgifter så att det 
är uppdaterade och kan tillhandahållas när det behövs vid senare tillfälle. Men precis 
som respondent C och D har personen den information som han/hon behöver men inte 
mer än så. Respondenten har även hand om inköp av olika material och den 
informationen hämtas ifrån systemet för att veta hur mycket som har gått åt för att 
kunna köpa in mängden material igen. Det läggs sedan in i systemet och genom det är 
den uppdaterad och kan tillhandahållas enligt personen.  
 
Sammanfattning 
De flesta av respondenterna anser att informationen de tillhandahåller är uppdaterad 
eftersom informationen kan uppdateras ibland flera gånger om dagen. De som inte 
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tycker det är på grund av att något kan ha missat att ändras. De anser också att 
informationen kan tillhandhållas mestadels när någon användare behöver den till sitt 
dagliga arbete och att de kan få det i olika tidsperioder. 

 

4.3.2  Innehållsdimension 
 
Respondent A ansåg att till stor del är informationen rätt och att den informationen 
som fås fram är relevant. Personen menar att ibland kan fel uppstå i informationen och 
att det beror på antingen för lite information och kunskap ifrån kunder som beställer 
men att även mänskliga fel kan orsaka att informationen tillhandahålls på ett felaktigt 
sätt. Personen tycker också att informationen som han/hon behöver kan levereras 
eftersom personen kan ta fram den information som behövs just då. Respondenten har 
fokus på både den externa - och interna informationen eftersom det väger ihop enligt 
honom/henne. Den externa informationen får han/hon ifrån kunder och sina 
transportledare som pratar med kunderna och den informationen läggs in i systemet 
som redan tidigare har tagits upp. 
 
Den interna fokusen får respondent A genom de olika systemen som personen 
använder sig av som presenteras i olika format som respondenten är intresserad av. 
Han/hon ansåg också att det går att få fram information som visar presentation genom 
att mäta aktiviteter som är färdiga, framåtskridande eller resursackumulerade. Men att 
den oftast tittar på historiken eftersom det är mest relevant för personens arbete med 
den ekonomiska biten. Den information om aktiviteter som är färdiga får personen 
genom att gå in i de olika systemen. Framåtskridande aktiviteter finns i de olika 
systemen men personen samtalar även med transportledarna och får där reda på den 
informationen. När det gäller resursackumulerade aktiviteter går det att se om det är 
inlagt i systemet annars går det inte att finna den informationen.     
 
Respondent B anser att informationen inte innehåller några fel när den tillhandahålls 
och att den är relevant till hans/hennes behov. Eftersom han/hon får det ifrån 
transportledarna och genom att dem sitter på samma kontor gör det att informationen 
är rätt vid den tidpunkten. I annat fall är det lätt att säga till dem och att dem ändrar 
det direkt.  Men även att den informationen som personen behöver kan levereras vid 
den tidpunkten. Respondenten har mest fokus på det externa eftersom externa kunder 
är beställare och finns utanför företaget så vill man visa dem att företaget är duktiga 
men även ge ett bra intryck så att dem för vidare positiv respons till andra aktuella 
kunder. Personen menade på att den interna fokusen inte blir så stor och att det är en 
dålig rutin man har inom företaget. Han/hon menar att det är lika viktigt att ha fokus 
på dem som på de externa men att det är inte lika ”allvarligt” med det interna.  
 
Vad gäller aktiviteterna tycker respondent B att det är svårt att se vad som är färdigt 
för dagen och vad som sker just nu eftersom systemet inte stödjer detta men även hur 
lång tid arbetet kommer att hålla på för maskinisten. Men han/hon påpekar att det går 
att se i efterhand när det är inlagt i systemet men inte just för stunden. När det gäller 
resursackumulerade aktiviteter är det inget som ingår i hans/hennes dagliga arbete och 
därför lägger han/hon ingen större vikt på det.   
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Respondent C menar på att informationen kan innehålla fel och att det beror på att 
personerna är antingen kunden eller en extern beställare är oerfarna. De har inte 
tillräcklig kunskap om till exempel hur stor maskinen ska vara för att nå fram till 
platsen som ska pumpas betong på och om pumpen får plats på stället som den ska stå 
på. Personen menar att den informationen som han/hon kan få fram i systemet eller på 
något annat sätt är relevant för dennas arbete. Men säger även för att den ska vara helt 
felfri och korrekt måste han/hon fråga kunden ett antal gånger innan all information är 
tillhandahållen och kan leverera rätt information till maskinisten och lägga in i 
systemet. Han/hon menar att om informationen skulle kunna blir rätt ”tidigare” hade 
det underlättat dennas arbete och att den tiden som respondenten får lägga på att få 
fram korrekt information kunde han/hon lägga på något annat som hade behövts göra.   
 
Respondenten C lägger störst fokus på det interna och det är för att oftast är det de 
interna beställarna som beställer maskiner och efter beställningen lägger personen in 
informationen i systemet som han/hon har sagt innan. Den externa fokusen är mycket 
liten och detta är något respondenten vill ändra på eftersom han/hon tycker att det är 
viktigt att få med den fokusen. Eftersom det är de som talar om för andra om hur 
företaget är till exempel med service och bemötande. För att få reda på om någon 
maskin är klar eller när den beräknas vara klar måste han/hon ringa stationen som 
levererar betongen eller till maskinisten eftersom systemet inte kan hantera denna 
information på grund av ålder. Aktiviteter som är framåtskridande ser han/hon 
eftersom personen själv lägger in det i systemet när beställningen kommer in men 
även de resursackumulerade aktiviteterna lägger respondenten själv in och genom det 
har denna kontroll på de aktiviteterna också.      
 
Respondent D anser att den information som han/hon använder sig av i sitt arbete 
innehåller sällan några fel eftersom det är personen själv som lägger in informationen 
i systemet och har då kontroll på vad som läggs in. Det är respondenten själv som 
lägger in informationen som han/hon behöver och därför anser personen att den är 
relevant för dennas behov. Men om systemets funktioner hade varit bättre så anser 
respondenten att han/hon hade kunnat lagra den informationen som personen får i 
dagsläget ha lagrat på andra ställen än i systemet till exempel i nätverk hade 
informationen varit ännu mer relevant än vad den är idag. Men han/hon anser att den 
information som går att få fram är för dagsläget relevant. Eftersom systemet är så pass 
gammalt som det är går det inte se när något är klart eller beräknat vara klart utan 
även denna respondent får ringa till stationen som levererar betongen eller till 
maskinisten. För att se framåtskridande och resursackumulerade aktiviteter får 
personen lägga in det i systemet när kunden beställer maskinen. Personen har mest 
intern fokus precis som respondent C eftersom beställarna är oftast inom företaget och 
informationen han/hon får av dem läggs sedan in i systemet. Men även denna 
respondent vill arbeta med mer extern fokus till exempel kunder eftersom det är 
företagets marknadsförare och att dem är en av företagets viktigaste aktörer.    
  
Respondent E tycker att den informationen som han/hon använder sig av är till största 
del rätt. Om det skulle innehålla några fel är det i så fall mänskliga och dem felen 
räknar inte respondenten som något större problem eftersom det kan hända alla 
människor.  Personen tycker även att den informationen som behöver levereras går att 
göra eftersom han/hon anser att det fungerar med systemet som dem använder sig av.  
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Respondenten har störst fokus på det interna eftersom han/hon använder systemet och 
att det är mycket kontakt med maskinister och andra interna faktorer. Men precis som 
dem andra transportledarna har sagt så vill personen också få större fokus på de 
externa faktorerna. Precis som nästa alla andra har sagt så är det svårt att få reda på 
vad som är klart och hur lång tid arbetet beräknas ta och även han/hon får ringa 
maskinisten eller stationen för att få reda på den informationen. När det gäller 
framåtskridande och resursackumulerade aktiviteter får respondenten reda på detta 
ifrån kunden och lägger sedan in det i systemet.   
 
Sammanfattning 
Respondenterna var ganska eniga om att informationen oftast inte innehåller några fel 
och att informationen är relevant till deras dagliga arbete. De flesta respondenterna 
var eniga om att framåtskridande aktiviteter inte går att se i systemet eftersom det är 
ett gammalt system men dock går det att se om de själva lägger in informationen. Det 
är mest respondent A som har fokusering på både det externa och interna medan de 
andra respondenterna har mest fokus på det interna vilket kan enligt dem bero på 
gammal vana. 
 

4.3.3 Formdimension 
 
Respondent A anser att informationen som finns i de olika systemen kan presenteras i 
olika form som är enkla att förstå både för den som är insatt i arbetet men även 
personer som inte ser informationen dagligen. Formerna som han/hon brukar 
presentera informationen utöver det som finns i systemet i dataform är diagram. 
Diagrammen brukar presenteras på personalmöten med maskinisterna för att de ska få 
en överblick hur verksamheten och avdelningen ligger till. Statistiken som presenteras 
i diagrammen hämtar respondenten oftast ifrån Industribasen annars är det egna 
statistiker som han/hon har räknat ut själv med hjälp av Excel. När det gällde om 
informationen kan tillhandahållas i detaljerad eller summerad form menade 
respondenten på att det går att få i både och. Men han/hon vill helst ha summerad 
form i stället för detaljerad form eftersom personen har ansvar för hela verksamheten 
och det är den summerade formen som är mest relevant för honom/henne.  Men om 
respondenten önskar att få det i detaljerad form så finns det möjlighet att få fram det 
också men det är inte ofta som han eller hon gör det. Informationen som finns i 
systemet tillhandahålls i utskrift och/eller dokument på datorn. Utskrifterna samlar 
personen i en pärm som är indelad månadsvis för att enkelt kunna gå till den månaden 
som det berör om något problem skulle uppstå.   
 
Respondent B tycker att information kan presenteras i olika former så som dataform 
och i diagramform men det är inget personen gör i sitt arbete eftersom respondentens 
chef har hand om den biten. Men personen anser att det presenteras på ett enkelt sätt 
och är lätt att förstå och det menar han/hon på att maskinisterna också förstår 
diagrammen vilket är bra och ett bra tecken på presentationen av informationen. 
Samtidigt som diagrammen visas presenterar avdelningschefen resultatet muntligt för 
att maskinisterna och övrig personal som inte har förstått det ska få en chans att 
ifrågasätta och höra informationen samtidigt som dem kan läsa den. Respondent B 
brukar få informationen både på detaljerad och summerad form. Den detaljerade 
formen tittar han/hon på när man till exempel vill se hur det går för en viss maskin 
medan i summerad tittar han eller hon på helheten för hela verksamheten. Precis som 
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respondent A tillhandahålls informationen i utskrift och/eller dokument på datorn. 
Utskrifterna som görs på maskiner samlas i pärmen som är gjord för den maskinen för 
att lätt kunna ha kontroll på papperna.     
 
Respondent C anser att informationen som tillhandahålls är enkel att förstå eftersom 
det är han/hon själv som lägger i den i systemet. Informationen kan presenteras i 
dataform eller grafiskform och respondent C gör inte detta i sitt arbete eftersom 
han/hon inte skulle ha hjälpa av det. Han/hon kan få informationen i detaljerad – och 
summerad form och den detaljerade formen tittar personen på när det handlar om en 
speciell maskin och den summerade formen tittar han/hon oftast i slutet av månaden 
för att se hur de ligger till resultatmässigt. Respondenten tillhandahåller informationen 
i utskrivet eller i dokumentform på datorn. Utskrifterna som berör maskinerna samlas 
i respektive pärm och det andra som berör hela verksamheten sätts i en pärm som är 
indelad månadsvis för lätt kunna ta fram rätt informationen om något problem skulle 
uppstå.    
 
Respondent D tycker att den lilla information man kan få ut ifrån systemet anser 
han/hon kan presenteras i en enkel form eftersom systemet inte i sig själv är avancerat 
så blir inte informationen heller i en avancerad presentationsform. Annars det som 
respondenten får i telefon eller via fax från kunderna är också presenterad i en enkel 
form som är lättförstått. Precis som respondent C kan man få informationen i 
detaljerad och summerad form och den detaljerade tar han/hon fram för en viss 
maskin och den summerad i slutet av månaden för att kontrollera resultatet. Annars är 
det samma för denna respondent med utskrifterna och dokumentformen och 
användningen av dem som för respondent C. 
 
Respondent E anser att formen av informationen är enkel att förstå precis som alla de 
andra respondenterna och detta är enligt honom/henne tack vare att personerna lägger 
in informationen själv i systemet och då blir den som han/hon vill ha det. Han/hon 
tycker också att den kan tillhandhållas i både detaljerad och summerad form om det 
behövs. Personen använder de olika formerna precis på samma sätt som respondent C 
och D eftersom alla de är transportledare och har liknade uppgifter i det dagliga 
arbetet. Informationen kan presenteras också i numerisk, grafisk eller annan form om 
det skulle behövas. Det enda han/hon använder som är nödvändigt för det dagliga 
arbetet är numeriska för att sammanställa olika siffror, till exempel antal sålda kilon. 
Det gäller samma för denna respondent som för de andra att han/hon kan 
tillhandahålla informationen utskrivet och/eller i dokument på datorn. 
 
Sammanfattning 
Respondenterna anser att informationen kan presenteras i olika former och att det är 
enkelt att förstå i den formen som den tillhandahålls i. Personerna tycker också att 
informationen kan fås i både summerad och detaljerad form.  Men fastän att alla inte 
alltid använder det så är dem överens om att det är bra att det finns. 
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4.4 Informationsöverflöde 
 
Respondent A tycker att det är delvis lätt att samla in informationen som finns i 
systemet. Han/hon håller delvis med om att insamlade informationen inte alltid är rätt 
och att den finns på olika ställen. Vilket försvårar insamlingen och påverkar kvalitén 
på informationen. Men personen instämmer inte att det finns för mycket information 
att samla in eftersom han/hon anser att man alltid kan välja och plocka ut den 
väsentliga informationen som man behöver till besluten som ska tas i verksamheten. 
Respondenten instämmer att det är lätt att analysera insamlad information eftersom 
den är presenterad i en enkel form vilket medför också till att analysen enkelt kan 
utföras. Till sist instämmer personen inte på att systemet begränsar den i sitt arbete 
med att samla in information. Personen menar på att det går nästan alltid att samla in 
den och lagra den på ett ställe där man kan ta fram den sedan för hantering. Men 
oftast lagrar han/hon informationen i Concord som är ett system som stödjer de 
uppgifter som respondenten vill lagra.  
 
Respondent B instämmer delvis på att det är lätt att samla in information men 
problemet för denna person är att datorintresset inte är det största. På grund av det får 
personen inte ut den maximala informationen från systemet vilket beror på att han/hon 
inte vet var den ska leta. Respondenten instämmer inte på att det skulle finnas för 
mycket information att samla in utan tycker att det är tydligt för vad han/hon behöver. 
Personen instämmer att informationen är lätt att analysera eftersom det är presenterad 
i en enkel form i systemet. Han/hon instämmer inte om att systemet skulle begränsa 
dennas arbete i att samla in information eftersom respondenten lagrar den 
informationen som han/hon behöver i dagsläget och i framtiden.  
 
Respondent C säger att den instämmer delvis på att det är lätt att samla in information. 
Det som är problemet här är att systemet är föråldrat och att det tar lång tid att utföra 
en process i det. Personen instämmer inte att det finns för mycket information att 
samla in utan det finns lagom enligt honom/henne. Med lagom menar personen att 
den information som han/hon behöver finns eftersom den är lagrad av personen själv. 
Respondenten instämmer att det är lätt att analysera informationen eftersom den är 
lagrad i en enkel form som gör att analysen också blir enkel att utföra. Den instämmer 
även på nästa fråga om att systemet begränsar den i sitt arbete med att samla in 
information och det på grund av att det finns för många användare i systemet. Det 
medför att systemets processer som man ska utföra tar lång tid och detta kan medföra 
begränsningar i det dagliga arbetet för honom eller henne. 
 
Respondent D den instämmer inte att det är lätt att samla in information detta på 
grund av att funktionerna som är begränsade finns i systemet och detta eftersom 
funktionerna inte är utvecklade för att samla in den informationen som behövs. 
Personen instämmer inte att det är för mycket information att samla in utan tvärtom 
menar han/hon om att det finns för lite information. Eftersom det inte går att lagra allt 
i systemet och det medför att man får ha information på olika ställen som till exempel 
i nätverk. När det gäller att analysera insamlad information instämmer personen delvis 
att det som går att få fram i systemet är lättolkat. Men som han/hon har nämnt innan 
finns inte allt i systemet och det gör att informationen får analyseras på olika ställen. 
Det medför dubbel arbete för respondenten eftersom den får analysera informationen 
flera gånger i stället för en gång från samma ställe. Till sist instämmer respondenten 
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att systemet begränsar dennas arbete eftersom systemet är omodernt och gammalt och 
att alla funktioner inte fungerar så informationen inte kan läggas in där den ska 
egentligen ligga utan får läggas in på andra ställen.  
 
Respondent E instämmer att det är lätt att samla in information eftersom personen 
anser att den hittar det som den behöver och det beror enligt honom/henne själv på 
dennas ålder. Med det menar han/hon att den har dels inte datorkunskapen till att göra 
några avancerade insamlingar och är inte nyfiken på nya funktioner utan nöjer sig 
med dem som redan finns i systemet.  Personen instämmer inte att det finns för 
mycket information att samla in utan det som finns i systemet är ganska översiktligt 
enligt personen själv. Detta beror på om han/hon har lärt sig var man ska söka på den 
information som man vill ha fram. Respondenten instämmer att det är lätt att 
analysera insamlad information eftersom det som personen vill ha finns i systemet och 
det presenteras inte i en avancerad form och genom det blir analysen också enkel att 
göra. Till sist instämmer inte personen om att systemet begränsar dennas arbete. Detta 
beror på att personen själv är gammal och inte nyfiken på nya funktioner som kan 
finnas i nyare systemet utan tycker om det gamla och enkla systemet som finns idag 
och tycker att det är fullt tillräckligt för hans eller hennes arbete.  
 
Sammanfattning 
Det är delade meningar bland respondenterna om hur lätt det är att samla in 
information och även hur mycket information det finns att samla in. Alla 
respondenterna är eniga om att informationen de samlar in är enkelt att analysera 
vilket beror på att det står i en enkel form i systemet. Till sist så håller de flesta 
respondenterna med om att systemet begränsar dem i deras dagliga arbete. 
 

 

4.5 Beslutsfattande 
 
Respondent A använder de rapporter som finns i systemet eftersom de är enkla att 
använda men om han/hon vill gå på djupet med något så gör den sina egna rapporter. 
Det är för att de rapporterna som han/hon själv gör finns inte som standard i systemet. 
Standardrapporterna används till för att rapportera till företaget och ägaren. 
 
Respondent B använder enbart de standardrapporter som finns i systemet och det är 
för att han/hon tycker dem är fullt tillräckliga. I hans/hennes arbete ingår det 
månadsvis rapportering på hur verksamheten har gått. Genom att använda 
standardrapporterna blir rapporteringen på samma sätt varje månad och enkelt för dem 
som ska föra in det i systemet. Informationen blir överskådlig med hjälp av 
standardrapporterna och enklare för andra användare att tillgodogöra sig 
informationen. 
 
Respondent C använder enbart standardrapporterna som finns klara och det är för att 
han/hon tycker att de är enkla att använda och fullt tillräckliga för den rapporteringen 
som ingår i hans eller hennes arbete. 
 
Respondent D använder både standardrapporterna i systemet och egna rapporter som 
han/hon har tagit fram själv. När det gäller rapporter som berör ekonomin så använder 
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han/hon standardrapporterna som är redan klara. Men om personen vill ha rapport för 
ett visst fordon så gör den sina egna rapporter för att kunna ta fram precis det som 
han/hon vill ha och anser sig behöva. 
 
Respondent E använder standarrapporterna som redan finns och detta eftersom de är 
lättare att ta fram och använda för den rapportering som han eller hon har i sitt arbete. 
 
Respondent A säger att han/hon hör med kollegorna ibland innan beslut tas eftersom 
personen tar de ekonomiska beslut som berör verksamheten upp till en viss gräns 
innan chefer på högre nivå måste ta besluten. Han/hon menar att det är bra att kunna 
diskutera med kollegorna som är insatta i den dagliga verksamheten men även andra 
på högre nivå som tar liknande beslut. Ibland tas besluten på gissningar men även på 
känslan/erfarenhet och respondenten menade på att gissningar och känsla/erfarenhet 
hänger ihop. Han/hon sa att man inte vågar gissa på ett beslut om man inte har tidigare 
erfarenheten sen innan. Personen ifråga menar på att gissningarna görs när inte all 
fakta är känd och då kommer känslan in som är uppbyggd på erfarenhet.  
 
Respondent A använder Excel som egentillverkade underlag där han/hon gör kalkyler 
och beräkningar utifrån tidigare statistik exempelvis när ny lastbil ska köpas in och då 
tittar personen på hur märket har fungerat och reparationstider är hos leverantören. 
Excel används för att det är ett bra och enkelt program som ger en tydlig översikt över 
hur det ser ut med till exempel maskiner. Det används eftersom det inte finns liknande 
verktyg i systemet som stödjer det. Han/hon menar att om man ska får fram ett bra 
beslutsunderlag för inköpet så krävs det att man räknar, diskuterar med kollegor och 
jämför mellan olika leverantörer för att komma fram till det bästa. Det är inte alltid 
det billigaste förslaget som är det bästa utan även hur mycket service och reparationer 
som krävs väger in för att det kostar att ha en maskin stillastående. Respondenten tar 
beslut utifrån marknaden, kunder och konkurrenter. Detta är för att han/hon tittar på 
efterfrågan som finns på marknaden men även hur konkurrenterna ligger till med till 
exempel priser och vad kunden är villig att betala. Det är viktigt för dem att hålla bra 
kontakt med sina konkurrenter tycker respondenten.  
  
Respondent B säger att det händer att den tar hjälp av kollegor som har mer kunskap 
än den själv i beslutsprocessen för att komma fram till det bästa för verksamheten. 
När det gäller känsla så ligger det mycket fakta bakom det och därför blir vissa beslut 
fattade på känsla enligt honom/henne . Personen gissar sig aldrig fram till några beslut 
eftersom respondenten anser att om man inte har tillräckligt med fakta kan man heller 
inte ta det bästa beslutet för verksamheten och då ska man låta bli. Han/hon går en hel 
del på erfarenhet/rutin sen tidigare eftersom personen känner sin personal och har 
arbetat länge inom branschen och kan därför tidsberäkna till exempel körningar 
mellan olika orter vilket underlättar besluten. Respondenten använder även 
egentillverkade underlag från Excel där han/hon tittar på den planering som 
transportledarna har gjort för de olika maskinerna. Men planeringen gör inte personen 
dagligen utan hoppar in och hjälper transportledarna vid behov. Annars används inga 
egentillverkade underlag utan enbart det som finns i systemet. När det gäller att 
planera mest lönsamma körningar som till exempel att inte skicka ut en lastbil när det 
redan finns en ledig så utgår den från statistik. Marknaden med kunder och 
konkurrenter tittar inte han/hon så mycket på utan det gör personens chef mest 
eftersom han/hon har det kontaktnätverket och är den som till exempel bestämmer 
priserna som dem ska ta av kunderna.  
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Respondent C säger att den inte kontrollerar med kollegor eftersom den tycker att den 
kan ta sina beslut själv utan deras hjälp. Han/hon menar på att besluten tas bäst när de 
görs själv och att personen grundar besluten på erfarenhet sen tidigare. När det gäller 
att ta beslut på känsla så gör han/hon det ibland men det är beroende på vilket beslut 
som ska tas och för vad. Om det är dagliga beslut så görs de på rutin och med nästan 
ingen känsla men lite ovanliga beslut som inte tas dagligen blandas känslan in och 
styr en liten del av beslutet. Gissningar använder sig personen inte alls för att han/hon 
inte vill sitta och gissa sig fram utan besluten grundar sig på erfarenhet och rutin 
sedan tidigare. Respondenten anser sig kunna branschen bra eftersom personen arbetat 
i den ett tag.  
 
Egentillverkade underlag används dagligen och då i Excel där transportledarna främst 
planerar körningar för de olika maskinerna och de använder Excel främst för att det är 
enkelt att flytta och ändra i det programmet vid behov. Statistik går den på när det 
gäller att titta på vilken chaufför som har varit innan på arbetsplatsen och det på grund 
av att underlätta för både kunden och företaget eftersom den känner till rutinerna på 
platsen. Respondenten tar inte så mycket beslut utifrån marknaden som innehåller 
kunder och konkurrenterna eftersom till exempel priserna är fastställda sedan innan. 
Men om det skulle dyka upp en konkurrent som är billigare tar han kontakt med 
chefen som får ta beslutet om sänkt pris eller liknande för det gör inte han/hon. Men 
personen tycker det är viktigt att ha en bra kontakt med marknaden och hålla sig väl 
med dem så man kan ta hjälp av varandra om det skulle behövas.  
 
Respondent D menar på att han/hon hör med kollegorna eftersom de ska göra det mest 
lönsamt ekonomiskt för företaget. Personen går till stor del på känsla vid 
beslutstagning och det händer att personen gissar sig fram ibland. Detta främst 
eftersom han/hon har erfarenhet sen tidigare. Det egna tillverkade underlaget gäller 
samma för denna respondent som för C och det är att den använder sig av Excel både 
vid planering av körning och vid detaljinformation för fordon. Statistik använder 
han/hon sig sällan av eftersom personen anser att det inte behövs i dennas arbete. 
 
Respondent E använder sig av kollegor eftersom en del har mer erfarenhet och 
kunskap om branschen än personen själv. Det är för att ta de bästa möjliga besluten 
för både kunder och företaget. Personen går mycket på känslan och det är främst när 
det gäller kunderna. Han/hon har med åren byggt upp en stamkundsrelation med 
många personer. Respondenten går på känslan när nya relationer ska skapas för om 
det inte känns rätt så kommer det aldrig att bli bra. Respondenten går på gissningar 
och det sker både medvetet och omedvetet. De medvetna är genom erfarenhet och 
rutin sen tidigare men samtidigt tack vare erfarenheten kan han/hon göra det 
omedvetet också. Egentillverkade underlag använder personen inte alls eftersom det 
inte behövs i dennas dagliga arbete utan tycker att underlagen som finns i systemet är 
fullt tillräckliga. Statistik tittar han/hon på genom att se på hur mycket kunderna har 
handlat innan och för att se vilken rabatt de har haft tidigare och vad dem har köpt för 
något. Det kan han/hon göra tack vare att det är sparat på kundens kundkod i systemet 
och att det finns statistik flera år tillbaka. 
 
Respondent A tycker att den information som han/hon får ifrån systemen Concord, 
Transware och Industribasen är tillräckligt som stöd i besluts som ska tas. Det är 
eftersom personen själv kan får fram den form av information som behövs vid olika 
beslutstagande och tidpunkter.  
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Respondent B anser att den information som han/hon behöver ha fram för att kunna ta 
beslut i dagliga arbetet är tillräckligt som stöd ifrån Transware. Men nu arbetar 
personen med så mycket mer än att planera körningen för de olika maskinerna.  
 
Respondent C anser att han/hon inte har så mycket stöd från systemet men tar ändå 
beslut i den dagliga verksamheten. Detta är för personen anser att den får tillräcklig 
information från kunder genom telefon eller via fax. Även om systemet inte stödjer 
det så måste respondenten ändå fatta sina dagliga beslut utifrån kundernas 
information.  
 
Respondent D tycker inte att den får tillräckligt med stöd för sina beslut från systemet 
och detta eftersom systemet är för gammalt och att funktioner är inaktiva. Han/hon 
har istället ändrat så att planeringen av maskinerna sker i Excel istället vilket personen 
egentligen anser inte är bra eftersom planeringen ska ske i systemet men det fungerar 
inte lika smidigt som Excel. Han/hon saknar att inte kunna se hur det går för de olika 
maskiner och vilken tid de planeras vara klara. Om man hade sett det hade besluten 
kunnat tas bättre än vad det görs idag.    
 
Respondent E anser att han/hon har tillräckligt med information ifrån systemet för att 
klara av och fatta dagliga beslut som ska göras i verksamheten. Men som han/hon har 
sagt tidigare beror det säkert på dennas ålder eftersom personen inte har den 
kunskapen vad gäller datorer. 
 
Sammanfattning 
De använder mestadels rapporter som finns i systemet men om de vill få 
informationen djupare för att kunna ta bättre beslut görs rapporterna oftast i Excel. 
Respondenterna tar hjälp av kollegorna ibland när det gäller vissa beslut. Det 
förekommer en del gissningar i beslutstagande men det grundar sig enligt 
respondenterna i tidigare erfarenheter och rutin. Alla respondenterna tycker att de får 
till mestadels stöd ifrån systemet till beslut som ska tas i det dagliga arbetet. 
 
 

4.6 Övriga synpunkter ifrån intervjun 
 
Respondent A ansåg att regionkontoret inom betongdistribution i Mellersta har för 
dålig affärssystemskunskap för att kunna svara på vår undersökning vilket medför att 
undersökningen inte skulle bli jämförbar mellan städerna. Det ansåg denna person 
vara en stor bristande faktor för företaget. 
 
Respondent B och D påpekade att mycket informations förloras eftersom allt inte går 
att lagra i systemet och det gör att man får lagra det på något annat ställe. De brukar 
ha det i pappersformat och som dokument i datorn. 
 
Respondent C och D menar på att om inte dagen skulle passa dem och kunden 
samtidigt är det viktigt att komma fram till ett nytt alternativ på datumet. Samtidigt så 
om man får in ett annat arbete samma dag får man utvärdera vilket som är mest 
lönsamt att ta. 
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Alla respondenter kan få fram rapporter där det antigen är summerat i början och den 
detaljerade informationen kommer efter och även tvärtom. Respondent B, C, D och E 
tar fram rapporterna i Tranwere medan respondent A gör det i Industribasen.   
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5. Analys 
 
 

I analyskapitlet tar vi fram skillnader och likheter mellan teorin och empirin. 
Analysen utmynnar sedan i nästa kapitel vilket är slutsatsen. 
 
 

 

5.1 Verksamhetsstyrning  
 
Enligt Lindvall (2001) så ska medarbetare få tillgång till den information de behöver 
eftersom med rätt information kan de utföra ett skickligare arbete. Desto tidigare man 
får tillgång till information desto större blir handlingsfriheten och möjligheterna att 
skapa något gynnsamt. Våra respondenter anser att de mestadels har information som 
de behöver eftersom informationen hämtas från systemen som uppdateras ibland flera 
gånger om dagen det gör att de kan hämta informationen de behöver flera gånger om 
dagen. Om informationen inte hämtas från affärssystemet så får de tillgång till 
information från kunderna som sedan läggs in i affärssystemet som medför att chefen 
har tillgång till den aktuella informationen som är inlagd i systemet av till exempel 
transportledarna.  
 
När man arbetar processorienterat lägger företaget mycket uppmärksamhet på viktiga 
relationer som kundfokus, medarbetarnas deltagande och ständig utveckling 
(Johansson & Skoog, 2007). Företaget som arbetar med kundfokus fokuserar mycket 
på att kundens önskemål blir uppfyllt, till exempel att arbetet startar när kunden 
önskar. Enligt våra respondenter som arbetar i region Syd i Alfa AB arbetar de 
processorienterat vilket innebär att de fokuserar på kunden och försöker uppfylla om 
deras önskemål hur arbetet ska gå till och när det ska börja. Att vara kundfokuserad 
innebär enlig våra respondenter att man bygger upp en långsiktig relation med sina 
kunder. 
 
 

5.2 Affärssystem 
 
Ett affärssystem är verksamhetsövergripande vilket innebär att systemet stödjer och 
ger en översikt och kontroll över hela verksamhetens information (Magnusson & 
Olsson, 2006). De olika affärssystemen som Alfa AB har tillsammans ger en bra 
verksamhetsövergripande kontroll men inte varje system för sig. Vilket är att 
respondent A är den enda inom betongdistributionsverksamhet som har det 
övergripande översikten eftersom han eller hon har den behörigheten som dem andra 
inte har. När affärssystemet är verksamhetsövergripande ska det vara enkelt att få ett 
saldo som är aktuellt eller att kunna se statistiken som önskas (Magnusson & Olsson, 
2006). Transportledarnas system, Transware, är inte verksamhetsövergripande 
eftersom de inte kan får fram saldo eller statistik så enkelt. Det är på grund av att 
systemet är gammalt och att de funktionerna som finns i det är inte så utvecklade för 
att ta fram saldo eller statistik och transportledarna tar inte fram detta eftersom det 
inte behövs i deras dagliga arbete. Men respondent A kan ta fram både saldo och 
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statistik men han/hon gör det i Industribasen som är utvecklad för att klara av de 
funktionerna.  
 
Besluten som tas i företaget påverkas av affärssystemet eftersom det är beroende på 
vilken information beslutsfattaren har tillgång till innan beslutet tas (Magnusson & 
Olsson, 2006). Affärssystemet ser till att informationen finns enbart på ett ställe och 
det innebär att trovärdigheten höjs. Transportledningen tar de största besluten som 
berör verksamheten utifrån kundernas information som de får genom telefonsamtal 
eller via fax som sedan läggs in i systemet. Det kan vara allt ifrån vilket arbete som 
ska utföras vart det ska utföras med vilka lastbilar och hjälpredskap. Detta läggs in i 
systemet där det lagras. Respondent A tar beslut som berör verksamheten utifrån vad 
som han eller hon får fram ifrån de olika systemen. En del av besluten som tas är 
utifrån den information som transportledarna tidigare har lagt in i systemet. Ett 
exempel på detta är vid köp av maskiner tittar han eller hon på vilken storlek som är 
mest i bruk och vilken storlek som är i behov av att köpas in.  
 
 

5.3 Informationskvalité 
 
Begreppet information utgår ifrån tre dimensioner för att beskriva kvaliteten och dessa 
är tid, innehåll och form. Inom varje dimension finns det ett antal attribut som 
bestämmer kvalitets nivå.  
 

5.3.1 Tidsdimension   
 
Informationen ska vara tillgänglig när den behövs och om den skulle vara tillgänglig 
för tidigt kan det innebära att den inte är aktuell när den ska användas (Alter, 1996). 
Enligt våra respondenter anser dem att informationen är tillgänglig när den behövs 
eftersom transportledarna själva dagligen lägger in informationen i systemet vilket 
innebär att informationen finns där när dem behöver den. Det innebär att 
informationen inte läggs in för tidigt utan är aktuell när den ska användas till beslut. 
Respondent A som har behörighet till Concord och Industribasen anser att information 
som finns är uppdaterad och tillgänglig när han eller hon behöver den. Concord 
uppdateras dagligen ett antal gånger och det görs av ekonomerna som finns i företaget 
och de uppdaterar så ofta för att information ska vara aktuell för alla som behöver 
den. Det medför att han/hon alltid har en uppdaterad information tillgänglig och 
informationen är inte inlagd för tidigt heller vilket innebär att den inte hinner bli för 
gammal till den ska användas. Industribasen är sammankopplad med företagets ägare 
och även det systemet uppdateras av ägarna dagligen och det innebär precis som med 
Concord att informationen inte hinner bli för gammal och att det som är inlagt är 
aktuellt till beslutsfattande.   
 
Informationen ska kunna reflektera aktuellt förhållande för mottagaren vid leverans 
och kunna ändras tidsmässigt när den används. För respondenterna så avspeglar 
informationen aktuellt förhållande eftersom de själva lägger in det. Då blir det 
aktuella förhållandet men också att informationen kan hämtas från till exempel 
Concord. Där systemet uppdateras dagligen så hittar de information som är aktuell att 
använda just då. Informationen kan enligt respondenterna uppdateras tidsmässigt när 
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det används antingen i Concord eller i Transware där de själva lägger till eller ändrar 
något. Systemet uppdaterar inte självmant när man öppnat till exempel ett dokument 
utan användaren måste ändra i systemet och sedan spara för att den ska uppdateras.  
Respondenter ansåg att när de har sparat så att andra användare har tillgång till 
informationen blir den aktuell. Informationen ska också vara befintlig när den behövs 
vilket menas med att den ska kunna levereras i regelbundna intervaller (Alter, 1996). 
Respondenterna var eniga om att informationen kan levereras när den behövs och att 
den kan ändras utifrån de olika tidsintervallerna. Med det menar de att informationen 
kan levereras i regelbundna tidsintervaller eftersom systemet uppdateras ofta och att 
de får information ifrån kunderna. Det innebär att informationen i princip levereras 
när som helst. 
 
Det är viktigt att informationen är täckt över en tidsperiod så att den ansvarige får 
informationen som är aktuell för nutid och beräknad prestation. Enligt alla 
respondenter så går det inte för dem att se nutida prestationen om några maskiner är i 
funktion hos kunder. Det går enbart att se det om de kontaktar stationen som levererar 
betongen eller chauffören som kör maskinen. Det går inte att göra det eftersom 
systemet de använder inte är ett ”levande” system” det finns inte funktioner i 
Transwer som stödjer det för att det skulle kunna se nutidsprestation. 
 

5.3.2 Innehållsdimension 
 
Informationen som innehåller fel har ett begränsat värde för ett företag och därför är 
det viktigt att den innehåller så få fel som möjligt. (Alter, 1996). Enligt våra 
respondenter så anser de att det är viktigt att informationen inte innehåller några fel 
eftersom det påverkar besluten negativt. Personerna anser att de har rätt information 
till stor del men felen som informationen kan innehålla beror till största del på 
mänskliga misstag som är lätta att rätta till. Informationen som levereras till 
respondenterna är relevant för deras arbete eftersom de själva lägger in information 
som är användbar för deras beslutsfattande. O´Brien (1996) menar på att information 
som levereras ska vara relevant och möta användarens behov för att vara användbar.  
 
Personerna anser att i formatet som informationen presenteras i är relevant för deras 
arbete och uppgifter som ska utföras dagligen till exempel underlag för beslut som ska 
tas för varje maskins arbete dagen efter. Presentationen av informationen görs både i 
text och siffror beroende på syftet. Siffrorna är antalet maskiner som behövs, vilken 
storlek och liknande underlag. Texten som presenteras är till exempel vilken 
arbetsplats de ska köra till och kontaktpersonen på arbetsplatsen. Enligt Alter (1996) 
ska all information möta behovet hos mottagaren men författaren menar också på att 
ibland går det inte att få tillgång till all information om ett omedelbart beslut ska 
fattas. Om det ibland inte finns fullständig information att ta hänsyn till vid 
omedelbara beslut så menar respondenterna på att de kan diskutera med kollegor om 
det finns tid eller att beslutet tas på erfarenhet och rutin. Om det hade funnits tid till 
att få tillgång till fullständigt information innan beslutet tas så hade det kunnat bli ett 
annat beslut. Alter (1996) menar även på att bara information som är relevant för 
mottagaren ska överlämnas. Respondent A har ibland tyckt att man kan få för mycket 
information levererat men det behöver inte betyda att den inte är relevant eller att all 
information inte är relevant. Annars så har respondenten tyckt att även om det finns 
tillgång till för mycket information så är det möjligt att sålla bort av det som inte 
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behövs. Enligt respondenten är det bättre att ha tillgång till för mycket information än 
för lite.  
 
Enligt Alter (1996) ska informationen som tillhandahålls sändas i ett så kortfattat 
format så möjligt. Samtidigt är det viktigt att det presenteras i rätt format som är 
relevant för mottagarens behov. Respondenterna tycker att informationen kan 
tillhandhållas i både kortfattad format som detaljerad format, dock är inte det alltid 
aktuellt för alla respondenter.  
 
Alter (1996) anser att information kan beröra företaget från externt eller internt fokus. 
Många företag enligt författaren fokuserar på det interna men att det även är viktigt att 
ha externt fokus. Många av våra respondenter fokuserar mycket på det interna 
eftersom det är den dagliga kontakten de har. Ofast är det interna beställare som 
beställer arbete för maskinerna till dagen efter av transportledare. Men respondent A 
har lika stort fokus på externt som internt och detta beror på att han/hon har 
huvudansvaret för betongdistributions verksamhet och har störst kontakt med kunder, 
leverantörer och marknaden. För att kunna växa och etablera sig ännu mer på 
marknaden hos nya företag. Alla respondenterna var överens att de måste övergå till 
att vara mer externt fokuserade eftersom de kunderna marknadsför dem till andra och 
som i sin tur kan bli deras kunder i framtiden. 
 

5.3.3 Formdimension 
 
Det är viktigt att informationen är presenterad i en form som är enkelt att eftersöka för 
mottagaren och att den förstår innebörden av informationen. Författaren menar på att 
det är viktigt att det presenteras i en form som är lämplig för mottagaren. 
Informationen kan presenteras i olika former som grafiska och numerisk men det 
viktigaste är att det är enkelt för mottagaren att förstå (Alter, 1996). Våra respondenter 
tycker att information är enkelt att förstå eftersom det är enkelt uppställt i 
affärssystemet. Alla funktioner som går att använda i systemet är mest användbara för 
företaget och deras användare. Eftersom funktionerna inte är avancerade så är inte 
heller informationen avancerat uppställt. Respondenterna kan få informationen i olika 
former. Transportledarna använder sig bara av numerisk form eftersom grafisk inte är 
användbart i deras arbete men det går att få fram. Respondent A använder sig av både 
grafisk och numerisk form den numeriska formen kommer från affärssystemen. Men 
vissa av de numeriska formerna kommer från transportledare som de har lagt in i 
systemet. Den grafiska hämtas från Industribasen men det görs även egna grafer till 
personalmöten för att visa utvecklingen.  
 
Det är viktigt att information finns i både detaljerad och summerad form för att 
tillgodose användarens krav men ska också finnas i en viss ordning för att förstå och 
kunna uppfatta innehållet (O´Brien, 2006). Respondenterna kan få fram informationen 
i både detaljerad och summerad form. Den detaljerade formen tas fram om dem 
behöver ta reda på information om en viss maskin, till exempel när man behöver få 
reda på hur mycket den har tjänat in eller kostat under en månad just för att se hur 
lönsamt för företaget den har varit. Summerade formen tittar de på alla maskiner som 
har gått under den månaden för att få reda på hur det ligger till med det förväntade 
målet företaget har satt upp. Det innebär att informationen kan vara presenterad i en 
viss ordning (Bocij, Chaffey, Greasly & Hickie, 2002). I en rapportering är det bra om 
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det är en summering i början för att kunna få sig en uppfattning om vad rapporten 
handlar om för att sedan kunna gå in på djupet. Respondenterna har tillgång till att 
rapporten står i summerad form i början för att sedan gå in på detaljform i slutet. 
Respondent A kan ta fram det i Industribasen och de övriga respondenterna kan ta 
fram det i Transware.  
 
Presentationen av informationen ska kunna ske i ett lämpligt format och ska inte 
innehålla för mycket detaljer vilket annars kan innebära att mottagaren har svårt att 
absorbera information. 
 
Författaren (O´Brien, 2006) menar också på att det ska gå att få informationen 
presenterad i olika media. Respondenterna kan få informationen presenterad i olika 
media och detta är oftast utskriven form där, till exempel en faktura skrivs ut och sätts 
in i pärmen för klara fakturor och som är avslutat med kunden. Respondenterna 
brukar inte använda sig så mycket av annan media att presentera informationen i. 
O´Brien (2006) menar på att det kan gå att presentera informationen i till exempel 
video. Men det är inget som respondenterna använder sig av det är inte aktuellt för 
deras arbete.   
 
 

5.4 Informationsöverflöde  
 
Användarens arbetsgång med information är att samla in, hantera och organisera den 
(Swane, 1998). Men när det görs finns risken att användaren upplever att det finns för 
mycket information att hantera. Det kan upplevas svårt att överblicka när man har 
tillgång till överflödig information eftersom det finns mycket material att ta hänsyn 
till. Detta kan medföra att ny information som tillkommer försämrar den 
sammanlagda informationskvalitén och beslut som fattas utav den. Respondent A 
anser att den inte har för mycket information att ta hänsyn till och han/hon tycker även 
att man inte kan ha för mycket information eftersom det är bara att välja ut den 
informationen som man behöver till beslutstagande. Respondenten tycker även att det 
är bättre att ha för mycket information att ta hänsyn till än för lite för som de tidigare 
har sagt det går alltid att plocka ut det som ska användas till beslut. De övriga 
respondenterna tycker som A att det finns tillräckligt med information i systemen och 
från kunderna eftersom det är därifrån det oftast får information ifrån. Ibland får det 
dubbelkontrolleras med kunderna om något som innan kom fram oklart det sedan ska 
lagras i systemet. De anser att det är översiktigt till vad varje person behöver få fram 
och att man kan välja vad man vill få fram. Men respondent D tycker att det är för lite 
information att hämta eftersom att han/hon har en annan datakunskap än de andra 
respondenterna.  
 
 

5.5 Beslutstagande 
 
Beslut som dagligen tas görs inte med någon speciell eftertanke av personen utan att 
det går snabbt och lätt att ta de genom vana och intuition (Rollof, 1999). 
Respondenterna tar sina daliga beslut inte efter någon speciell eftertanke eftersom de 
går på rutin. Med rutin menar de att de tar ungefär samma beslut dagligen men 
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skillnaden kan vara platsen på arbetet och storleken på olika maskiner men det kan 
också vara planering av personal. Om det skulle dyka upp en ny situation där ett nytt 
beslut ska fattas då måste de oftast tänka efter innan beslutet tas. När en sådan 
situation uppstår så kan de också ta hjälp av sin omgivning för att fatta beslutet till 
exempel kollegor med större erfarenhet än personen själv. Respondenterna ansåg att 
det kanske inte bra att beslut går på rutin men eftersom dem tar liknande varje dag blir 
det så utan att de tänker på det. Men besluten som är större och inte tas dagligen är det 
enligt respondenterna viktigt att kontrollera med omgivningen så att det inte får någon 
negativ påverkan på företaget.    
 
När respondenterna ska ta sina beslut så tas det oftast på rutin men de tar även till 
exempel besluten utifrån tidigare erfarenhet och hur marknaden ser ut. De skapar mer 
eller mindre en beslutsprocess för att kunna ta de bästa besluten som blir positivt för 
företaget och för personalen som arbetar på avdelningen för betongdistributionen. 
Genom att ha en mindre beslutsprocess anser respondenterna att de sparar tid eftersom 
dem inte behöver ta fram grundfakta till varje beslut utan den finns redan ifrån 
liknanden beslut som har tagits innan. Att ha en beslutsprocess bidrar till effektivare 
arbete med de dagliga besluten ansåg respondenterna. Beslutsfattaren ska skapa en 
effektiv process vid beslutsfattande för att spara tid och kostnad till senare beslut som 
liknar det beslutet som redan har tagits samt att detta leder till effektiva arbeten i det 
dagliga beslutsfattandet (Rollof, 1999). Även detta är ett viktigt bidrag till ett bra 
beslut med kvalité och engagemang för företagets bästa.  
 
Rollof tar upp att det är viktigt att tänka på att det finns bra informationsunderlag, att 
man har en faställd tidpunkt, utveckla alternativ, analysera och välja ett av 
alternativen för att sedan fatta besluten (Rollof, 1999).  När respondenterna ska ta 
besluten för det dagliga arbetet för sina chaufförer har de som regel att beställarna 
måste ha beställt antalet maskiner de vill ha till dagen efter innan en viss tidpunkt. De 
har gjort så för att kunna leverera antalet maskiner och det bidrar till att man skapar 
nöjda kunder som vill komma tillbaka och samarbeta med dem igen eller att de för 
vidare att det företaget är bra eftersom de kan erbjuda det man vill ha. Men 
respondenterna får även ta fram alternativ för kunden om de inte skulle kunna få fram 
det antalet maskiner till den dagen. Annars får respondenterna ge kunderna ett förslag 
på en annan dag eller utvärdera vilket arbete som är mest lönsamt för företaget och ta 
beslut därefter.   
 
Respondenterna var till största del eniga om att alla beslut inte blir lyckade och detta 
beror på att kommunikationen mellan olika personer inte har fungerat och att de inte 
har kunnat lagra informationen i affärssystemet. Respondent B ansåg att mycket 
information tappas mellan honom eller henne och respondent A vilket inte alls är bra 
på grund av att personen har ansvaret för verksamheten när inte han eller hon är på 
kontoret. Anledningen till att det tappas mycket information mellan dem var enlig 
respondent B att man inte sågs varje dag och att båda två tänker att det ska jag berätta 
men glömmer det till nästa gång man träffas men även att det inte går att lagra i 
affärssystemet. En stor orsak till att besluten inte blir som företaget har tänkt sig är att 
kommunikationen inte har fungerat och att man inte har pratat om beslutet (Rollof, 
1999).  
 
O´Brien (2006) har utformat en pyramid för företaget hur det är uppdelat med ansvar 
för olika beslut. Jäghult, Philip & Selin (2002) menar att besluten som tas på de olika 
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nivåerna grundar sig på bakgrundsfakta och kunskap som personen har sedan tidigare 
och att det är en förutsättning för beslutet ska bli gynnsamt för företaget. Varje 
respondent grundar sitt beslut på det fakta den har runt det som ska tas men även ifrån 
tidigare erfarenheter. Besluten är olika för personerna men berör samma verksamhet 
och är enligt dem viktigt att man vet vilka beslut man får och ska ta för att inte det ska 
bli något negativ för företaget. Det är även viktigt enligt respondenterna att ha 
uppdelningen som man har det i företaget när det gäller beslut och ansvar för att det 
ska bli det bästa möjliga av beslutet. Men också att man tar besluten från grundnivå 
och sedan kan ta andra beslut runt den nivån och så vidare.     
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6. Diskussion, slutsatser och fortsatt forskning  
 
 

I detta kapitel diskuterar vi uppsatsens frågeformulering, syfte och även det som har 
framkommit i undersökningen. Utifrån det svarar vi på frågeformuleringen, syftet och 
drar slutsatser. Till sist tar vi fram förslag om fortsatt forskning. 
 

 
Uppsatsen avsåg att undersöka informationskvalitén och hur bra informationen är till 
beslut. Följande problemformulering utformades: 
 

Vad påverkar kvalitén på informationen besluten i företaget? 
 
Problemformuleringen behandlades genom att svara på våra två syften:  
 

 Att undersöka kvalitén på informationen som finns i företagets affärssystem. 
 Att analysera hur användbar informationen är som underlag till 

beslutsfattande. 
 

Transware är ett gammalt system där funktionerna är bristande och det medför att 
transportledarna i företaget som använder systemet måste komplettera med andra 
system. Det innebär att informationen får sparas på andra ställen än i systemet 
eftersom det inte klaras av vilket påverkar kvalitén på informationen anser vi. Det 
innebär för företaget att de får ha information i olika system, pärmar och andra 
dokument och det anser vi medför mer onödigt arbete att behöva spara informationen 
på andra ställen för att systemet inte klarar av det. Men det innebär inte bara att det 
medför extra arbete för respondenterna utan att den totala kvalitén försämras eftersom 
den inte finns samlad på ett och samma ställe. Systemet är bristande också anser vi 
eftersom dem får använda Excel för att planera körningarna som enligt 
respondenterna upplevs bättre och lättare att hantera informationen i för dem. Om 
företagets affärssystem hade varit mer fungerande hade det bidragit till att mer 
information hade kunnat lagras och då hade inte viktig information förlorats i 
företaget som det gör i dagsläget när det sparas i andra system och i andra format. Det 
hade även bidragit till mer diskussion mellan medarbetarna vilket även hade bidragit 
till mer deltagande och mer insikt i varandra arbete och förståelse.  
 
Vi anser för att erhålla en optimal informationskvalité från företagets system så är det 
av ytterst stor betydelse att information i företaget är tillgänglig i systemet och att den 
uppdateras flera gånger dagligen som det gör i Alfa AB för att kunna hålla den bästa 
kvalitén som möjligt. Om inte information uppdateras dagligen anser vi det kan vara 
en stor faktor till att informationskvaliteten påverkas negativt vilket inte är fallet i det 
här företaget. 
 
Företagets system uppdaterar inte självmant när man har öppnat till exempel ett 
dokument utan användaren får själv spara ändringen. Vi anser att ett system bör kunna 
uppdateras självmant när man har varit inne i dokumentet. Detta för att informationen 
inte ska förloras för att användaren glömmer bort att spara. Företagets affärssystem 
klarar inte av att visa färdiga aktiviteter vilket vi anser att ett system bör klara av för 
att planeringsprocessen ska bli effektivare och ha ett bra informationsunderlag för 
beslut. 
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Företagets information är oftast felfri och kan tillhandahållas i relevant form och det 
är viktigt att företaget känner sig tryggt med informationsunderlag som det använder 
till beslutstagandet. Om företaget inte känner sig tryggt med underlaget som 
innehåller få fel och i en relevant form påverkas kvalitén på både informationen och 
besluten anser vi. 
 
En faktor till som vi anser påverkar företagets informationkvalité och underlag till 
beslut är att företagets respondenter nästa enbart har kontakt med de interna 
beställarna som finns i företaget. Vi anser för att kunna ta bättre beslut och kunna få 
mer kvalitet på information bör dem bli mer externt fokuserade mot marknaden och 
kunderna. Med mer extern fokusering blir respondenterna mer insatta i 
marknadsbehovet vilket gör att man får reda på den informationen som behövs vid 
beslutstagande men även det informationsformatet blir tillgängligt för fler än en 
respondent. Informationen blir även tillgängligt i systemet för andra användare som 
har nytta av den informationen till underlag för sina beslut. 
 
Företaget kan presentera sin information i både numerisk och grafiskt form vilket gör 
att de kan använda den informationen till olika beslut och eftersom man kan välja 
mellan dessa två former ökar informationskvalitén genom man kan ta fram olika 
alternativ. 
 
Genom att företaget har skapat en egen beslutsprocess där det har bestämt en fast 
tidpunkt för att beställa maskiner spara det ett bra informationsunderlag.  Vi anser att 
kvalitén på informationen ökas genom att man kan ta fram olika alternativ som skapar 
nöjda kunder och är lönsamt för företaget.  
 
Utifrån diskussion kan vi svara på vår problemformulering att det är viktigt att ha en 
bra kvalité på informationen eftersom det påverkar underlaget till beslut. Det som 
påverkar underlaget till besluten är hur informationen är tillgänglig vilket menas att 
det bör uppdateras dagligen och att systemet kan uppdateras självmant. Att 
informationen kan leverans i olika tidsintervaller och att kunna se när en aktivitet är 
klar vilket påverkar planeringsprocessen för transportledare. Informationen får inte 
innehålla några större fel och bör vara presenterad i relevant format. Det som också 
påverkar kvalitén på informationen till beslutsunderlag är att systemet inte ska 
innehållas för mycket gammal information eftersom att det kan medföra att ny 
information försämras eller blir bortglömd i den överflödiga informationen som finns.  
 
Om inte kvalitén på informationen är bra utifrån O`Briens (2006) informationskub 
anser vi att beslutsunderlaget påverkas negativt genom att besluten kan till exempel 
tas för sent vilket kan medföra att konkurrenterna får arbetet, att informationen som 
finns i systemet inte är relevant vid den tidpunkten och inte heller till beslutet vilket 
gör att det inte går att ta något bra beslut. Vad vi också tror påverkar beslutet är när 
det finns för mycket information i systemet så att det kan ge användaren en 
förvirrande överblick på vad som är bra beslutsunderlag.  
 
Till sist kan vi utifrån den här diskussionen ta följande slutsatser att det inte finns brist 
på information i företaget men systemet som det har idag klarar inte av att hantera 
informationen så att kvalitén blir optimal. Bristerna vi ser är Mellersta kontoret inte 
kan hantera affärssystemet vilket innebär att mycket information går till spillo som 
kan vara värdefull för företagets underlag till beslut. Men även andra brister såsom att 
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systemet inte kan uppdateras självmant och också att informationen inte kan 
tillhandahållas när det gäller framåtskridande aktiviteter. Den sista men största bristen 
vi ser är att affärssystemets funktioner inte går att använda för att lagra information 
eftersom vissa funktioner saknas som medför att informationskvalitén försämras 
mycket. 
 
 

6.1 Fortsatt forskning 
 
Det hade varit intressant att forska vidare om det nya systemet som Alfa AB kommer 
att införa under början av år 2009. Det hade varit intressant att undersöka likheter och 
skillnader i det nya systemet jämför med det gamla.  
 
Det hade också varit intressant att forska vidare om företag i liknande verksamhet och 
jämföra med Alfa AB för att undersöka hur informationskvalitén hos dem är jämfört 
med Alfa AB:s eftersom de tar ungefär samma daliga beslut.  
 
Ytterligare ett intressant ämne att forska vidare om är att se hur skillnaderna hade 
kunnat vara om Mellersta kontoret hade använt systemet på rätt sätt. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 
 
1. Befattning:  
 
2. Arbetsuppgifter:  
 
3. Ansvarsområde:  
 
4. Hur uppfattar Du dig själv som användare av affärssystemet och vilket system 
använder Du dig av? 
 
 Låganvändare          Medelanvändare          Höganvändare 
 
5. Hur gör Du för att samla in information? 
 
 
Information – affärssystem 
 
Ja – Nej? Varför? 
 
6. Upplever Du att informationen:                 

 
a) är uppdaterad när den tillhandahålls? 

 
b) tillhandahålls när den behövs? 

 
c) kan tillhandahållas i olika tidsperioder? 

 
d) innehåller några fel när Du tillhandahåller den? 

 
e) är relevant (användbar) till det ditt behov av den? 

 
f) som behövs kan levereras? 

 
g) har fokus på det du behöver? (t.ex. externt/internt) 

 
h) visar prestationen genom att mäta aktiviteter, som är färdiga, framåtskridande 

eller resursackumulerade? 
 

i) presenteras eller tillhandahållas i en form som är enkelt att förstå? 
 

j) kan tillhandahållas i detaljerad eller summerad form? 
 

k) presenters i numerisk, grafisk eller annan form? 
 

l) kan tillhandahållas utskrivet, i dokument, video eller annan form? 
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Ta ställning 
                                            
7.                       Instämmer    Instämmer delvis    Instämmer inte 
 

a) Det är lätt att samla in 
information. 

 
b) Det finns för mycket 

information att samla in. 
 

c) Det är lätt att analysera  
insamlad information. 

 
d) Systemet begränsar Dig i  

Ditt arbete med att samla in 
information. 

 
 
8. Använder du standardrapporter som finns i affärssystemet eller producerad 
du egna rapporter? 
 
 Egenproducerade    Standard 
 
 
9. Förutom affärssystem som används som stöd till beslut, känner du att du 
behöver utöka med andra källor för att få stöd i din beslutsprocess? 
 
Ja – Nej? Varför? 
 

 Kollegor                                   
 Intuition/Känsla 
 Gissningar 
 Erfarenhet/rutin 
 Egentillverkade underlag 
 Statistik 
 Marknad 
 Kunder 
 Konkurrenter 

 
 
10. Känner Du att Du får tillräckligt med stöd för att kunna fatta dina dagliga 
beslut? 
 
 
11. Har Du något mer att tillägga som Du tror skulle vara värdefullt för vår 
undersökning? 
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