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Sammanfattning 
Många företag har väl utbyggda informationssystem som tillåter att man lagrar stora 
mängder information. Under senare år har medvetenheten om hur viktigt det är att ta 
tillvara denna information i företagens beslutsprocess ökat. Electrolux i Mariestad har 
anammat detta genom att lagra viktiga styrdokument i en mappstruktur på en server. 
Denna mappstruktur med dess innehåll kallas ledningsdatabasen och ses som ett frö till en 
framtida lösning. De problem som företaget upplevde kring ledningsdatabasen är bland 
annat att användarna tyckte det var svårt att hitta information, osäkerhet i huruvida 
informationen var uppdaterad samt att informationen inte presenterades på ett attraktivt 
sätt. Syftet med vår studie var att optimera ledningsdatabasen för att företaget skulle 
kunna erbjuda ledningsgruppen lättillgänglig och relevant information presenterat på ett 
effektivt sätt. Vi har belyst problemområdet utifrån teorier som behandlar begreppen 
beslut, systemutveckling och Business Intelligence där de centrala delarna har varit 
analys av användarnas informationsbehov samt teorier och metoder för dataanalys, 
distribution och presentation. Studien hos uppdragsgivaren baseras på  kvalitativ metod 
med en induktiv ansats, resultatet tolkades ur ett hermeneutistiskt perspektiv. Resultatet 
visade bland annat att företaget initialt bör reda ut och definiera viktiga begrepp samt 
tillämpa en metod i utvecklingsarbetet som är anpassad till verksamheten för att kunna nå 
fram till en bra lösning. Ledningsdatabasen bör sedan integreras i intranätet och 
informationen presenteras i grafisk form där utgångsläget är övergripande 
helikopterperspektiv med möjlighet till djupare analys via menyval. Informationen bör i 
så stor utsträckning som möjligt bearbetas och analyseras med hjälp av automatiska 
rutiner. 
 
Nyckelord: Business Intelligence, BI, beslutsstödssystem, ledningsdatabas, 
systemutveckling 



 
  

 
Abstract 
Many companies have extensive information systems that can store large quantities of 
data (repository). In recent years the awareness has increased of how important it is to use 
this information in the decision process of the company. Electrolux in Mariestad has 
adopted this when storing important management documents in different folders on a file 
server. This structure of folders and its content is called “the management database” and 
is a seed for at future solution. The problems the company was facing with the 
management database was among other things that the users thought it was difficult to 
find information, they were insecure if the information was updated and believed the 
information was not presented attractively. The purpose with this study was to optimize 
the management database so that the company could offer the company management 
easily available and relevant information presented effectively. We have illustrated the 
subject area with theories covering decision, system development and Business 
Intelligence. The focus has been analysis of the user’s need for information and theories 
and methods for data-analysis, distribution and presentation. The study we conducted at 
the company was based on a qualitative method with an inductive approach, the result 
was then interpreted according to a hermeneutics perspective. The result showed among 
other things that the company should start by investigating and defining important terms 
and apply a suitable method for the company, during the development process, all this to 
reach an excellent solution. The management database should then be integrated in the 
Intranet and the information should be presented graphically where the initial position 
should be a comprehensive view with further possibilities to analyze deeper with the help 
of a menu. The information should to a great extent be processed and analyzed with the 
help of automatic routines. 
 
Keywords: BI, Business Intelligence, Decision Support System, management database, 
system development 
 



 
  

 
Förord 
Vi vill med dessa korta rader rikta ett tack till de personer som på olika sätt hjälpt oss 
med uppsatsen. Detta tack riktar sig till uppdragsgivaren Electrolux i Mariestad som gav 
oss uppdraget och de respondenter som tog sig tid att ge oss intressant information ur 
deras synsätt. Vi tackar även vår handledare Gunnar Nordensson på HTU som stöttat oss 
med sina kunskaper och sitt engagemang. 
 
Majåker, oktober 2003 
 
Mats Eriksson 
Stefan Sahlin 
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1 Inledning 
Många företag och organisationer har satsat stora resurser på att bygga 
informationssystem som ska förse de anställda på företaget med relevant information och 
på sikt även ge företaget konkurrensfördelar i och med snabbare och bättre informations 
och beslutsvägar. I takt med att tekniker för att överföra och lagra information har 
utvecklats och kostnaderna för dessa sjunkit har företagen anammat dessa. Detta har lett 
till att informationsmängden i de flesta fall ökat lavinartat och många företag har idag 
problem med att hantera detta. 
 
Vår uppdragsgivare, Electrolux i Mariestad, representerar ett av dessa företag. Efter 
önskemål från deras sida har vi undersökt möjligheterna att effektivisera användningen av 
en databas vars uppgift är att lagra och förse företagets ledningsgrupp med information 
som ett verktyg för beslutsstöd. En förstudie (Eriksson & Sahlin, 2003) som genomfördes 
hos Electrolux gav i korthet att användarna var missnöjda med vilken sorts information 
som delgavs samt på vilket sätt denna presenterades och distribuerades.  
 
Ledningsdatabasen består av en mappstruktur på en filserver där information lagrades i 
olika dokument. Varje användare hade sin egen struktur vilket medföljde att det var svårt 
att hitta dokumenten eftersom man var tvungen att klicka sig fram via utforskaren. 
Ledningsdatabasen beskrivs mer ingående under rubriken 4.1.3 Ledningsdatabasen. 
Uppdragsgivarens ambition är att integrera innehållet i dessa dokument i det befintliga 
intranätet men har haft problem att konkretisera användarnas informationsbehov vilket till 
viss del bottnar i avsaknad av en utförlig behovsanalys, otydliga rutiner samt svårigheter 
att komma överens om definitioner. 
 
I denna uppsats kommer vi att ytterligare bearbeta de problemställningar som framkom i 
förstudien genom att dels studera relevanta teorier i ämnet samt utföra fördjupade 
kvalitativa studier hos uppdragsgivaren. 
 
Vi tycker att problematiken kring hur man ska ta till vara på användarnas 
informationsbehov och vilka möjligheter som finns att presentera denna (det vill säga: rätt 
information vid rätt tillfälle till rätt användare), är intressanta ämnen som torde intressera  
många företag och organisationer med liknande problem.  
 
För att kunna presentera den information som användaren vill ha bör man först analysera 
vilken sorts information som användaren behöver i sin beslutsprocess, för att sedan reda 
ut hur den kan presenteras. Detta leder oss in på tre tydliga problemområden; det första är 
vilka typer av beslut som kan fattas med hjälp av datorhjälpmedel; det andra är hur man 
kan ta till vara användarnas informationsbehov och det tredje området är hur man kan 
presentera detta behov. Beslutstyper redovisar vi i teoriområdet Beslut. Metoder för att 
analysera informationsbehov finner man inom teoriområdet systemutveckling och det 
tredje området belyses inom teoriområdet Business Intelligence (BI).   
 
När vi i uppsatsen använder benämningen användare avses personer som tillhör 
ledningsgruppen. 
 

1.1 Problemformulering 
Den huvudfråga som vi vill studera närmare (baserat mot given bakgrund) är  
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 Hur säkerställer man att en ledningsgrupp får den information som den behöver för 

att kunna fatta snabba och korrekta beslut?  
 
Utifrån denna huvudfråga kommer arbetet att fokuseras kring följande delfrågor  
 
 Hur ska man göra för att analysera användarnas informationsbehov i syfte att nå fram 

till en avstämd accepterad överenskommelse baserat på definitioner och begrepp? 
 Hur bör information göras tillgänglig för användare på ett effektivt sätt? Med hänsyn 

tagen på: distribution, användande av verktyg för IT-stöd och hur informationen kan 
presenteras på ett bra sätt? 

 Vilken typ av beslut kan man fatta med hjälp av ett datorbaserat beslutstödssystem? 

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att försöka analysera på vilket sätt man kan ta tillvara 
användarnas informationsbehov och vilka möjligheter det finns att på ett effektivt och 
attraktivt sätt kunna presentera denna information för att underlätta beslutsprocessen. En 
djupdykning inom valt teoriområde ger oss ökade kunskaper som sedan skall tillföras 
uppdragsgivaren  genom uppsatsen samt i  en separat rapport som ligger utanför 
uppsatsen. 

1.3 Avgränsning 
I denna uppsats går vi inte igenom alla faser i systemutvecklingens livscykelmodell utan 
kommer som en naturlig start behandla den första fasen i systemutvecklingen som 
handlar om förändringsanalys (benämns även behovsanalys). Dessa begrepp beskrivs 
under rubriken 3.2 Systemutveckling. I teoriavsnittet Business Intelligence behandlas ej 
området Data Mining. 

2 Metod   
Det första man bör göra när man skall utföra en vetenskaplig studie är att fundera över 
vilken vetenskaplig metod som ska användas. Metodvalet bör enligt Holme och Solvang 
(1997) ha problemformuleringen som utgångspunkt.  
 

 ”Det är aldrig så att den ena eller andra metoden är den enda rätta. Därför 
måste vi utifrån vår problemformulering hitta den metod som bäst passar de 
syften vi har” (Holme & Solvang, 1997, s.87). 

 
Den kvalitativa ansatsen bygger på förutsättningen att man vill gå från en del till en helhet 
och att man saknar fullständig information eller bara har tillgång till enstaka fynd. 
Kvalitativa studier är bra när man vill undersöka sådant som är subjektivt eller vagt och 
som inte går att mäta till exempel känslor (Wallén, 1996). 
 

”En grundläggande metod att ta reda på människors upplevelser är helt 
enkelt att fråga dem. Det finns inget sätt att ”mäta”.” (Wallén, 1996, s.76) 

 
Med den kvalitativa metoden går man till botten med problemen bland annat med hjälp 
av djupintervjuer vilka beskrivs senare i detta metodavsnitt. En nackdel med 
djupintervjuer är att de kan bli kostsamma och tidskrävande, därför är det lämpligt att den 
kvalitativa metoden används vid ett mindre antal undersökningsenheter (Holme & 
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Solvang, 1997). Författarna menar vidare att i den kvalitativa metoden står forskarens 
uppfattning eller tolkning av information i centrum. Forskarens tolkningar för att försöka 
förstå olika sociala processer, bygga upp ett totalperspektiv eller formulera hypoteser går 
ej att formulera om till siffror (Holme & Solvang, 1997). 
 
Det är viktigt att vara medveten om att resultatet av en kvalitativ studie är i hög grad 
beroende på hur den som genomför studien tolkar det insamlade materialet samt på vilket 
sätt insamlingen skedde (Wallén, 1996). Vi har tolkat det insamlade materialet utifrån det 
hermeneutistiska synsättet som beskrivs av Thurén (1991). Detta innebar att vi försökte 
förstå hur respondenterna kände och uppfattade problemen utifrån varje individs 
situation. ”för att förstå måste man redan ha förstått ” (Wallén, 1996, s.81). 
 
Den kvantitativa ansatsen är att föredra om man avser att utifrån ett urval studera en stor 
grupp där man har möjlighet att omvandla det insamlade materialet till siffror för att 
sedan kunna genomföra statistiska analyser. Till skillnad mot kvalitativ metod gör man 
breda undersökningar där till exempel ett stort antal människor får svara på ett fåtal 
frågor. Forskaren ser sig själv som ”observatör” och betraktar ett fenomen från ”utsidan” 
(Holme & Solvang, 1997). 
 
För att uppnå bästa resultat bör man sträva efter att kombinera kvalitativ och kvantitativ 
metod enligt (Holme & Solvang, 1997). Detta är tyvärr inte möjligt att genomföra i vår 
studie eftersom problemformuleringen är av sådan karaktär att man kan förvänta sig att 
det insamlade datamaterialet kommer att domineras av icke mätbara subjektiva 
uppfattningar. En annan orsak är att antalet personer som intervjuades var få. Mot denna 
bakgrund ansåg vi att en kvalitativ studie var att föredra.  

2.1 Procedur 
För att försöka förstå vår uppdragsgivares problematik och för att skaffa oss ett förtroende 
hos dem ansåg vi det var viktigt att skaffa oss en närhet till våra undersökningsenheter. 
Holme och Solvang (1997) skriver att man bör träffa undersökningsenheterna ansikte mot 
ansikte och därmed skaffa en social närhet som växer fram över tiden. 
 
Vårt tillvägagångssätt för att närma oss vår uppdragsgivare och dess respondenter gjordes 
genom att boka personliga möten på deras fabrik/kontor. Samtal har även förts med dem 
via telefon och löpande korrenspondens genom email. 
 
När vi fanns på plats presenterades vi för vissa personer på företaget och har då berättat 
om oss själva, om vår bakgrund samt målet med denna uppsats. Syftet har då varit att 
skaffa ett förtroende och för att informera om arbetet. Ett arbetsrum med tillhörande dator 
(kopplat till intranätet ma-gate) ställdes till vårt förfogande för att underlätta vår 
undersökning.  
 
Vi har även utanför de bokade intervjutillfällena haft möjlighet att prata med personer 
över lunch och har då på ett mer informellt sätt tagit del av viktig information. En mycket 
intressant rundtur i fabriken gjorde att vi fick en ökad förståelse för hur deras 
tillverkningsprocedur är och gav oss direkt tankar och funderingar på hur komplext deras 
informationsbehov är. 
 
När vi gjorde vår undersökning som baserades på intervjuer och observationer strävade vi 
hela tiden efter att få en så sann återgivning som möjligt genom att vara objektiva och 
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inte påverka individen. Ett problem som Holme och Solvang (1997) just påpekar är att 
individen kan bli påverkad och ger oss svar som han/hon tror att vi vill ha. Detta undviks 
genom att ställa motfrågor och vara observanta på problemet. Författarna påpekar vikten 
av att insamlad information är pålitlig (reliabel) och giltig (valid), vi anser att de personer 
som intervjuats gav oss sådan information. Det påståendet grundas på att vi har intervjuat 
dem vid ett flertal tillfällen och de har själva varit självkritiska i sitt arbetssätt. Personerna 
har belyst problem ur sin egen synvinkel och vi har kunnat jämföra deras svar mot 
varandra. Syftet med en kvalitativ studie är enligt författarna att öka förståelsen och då är 
ej den statistiska aspekten i fokus. 

2.2 Urval av undersökningsenheter 
De som använder ledningsdatabasen är företrädesvis medlemmar i företagets 
ledningsgrupp som består av femton personer. Utifrån dessa har vi i samråd med 
uppdragsgivaren gjort ett urval på sammanlagt tre nyckelpersoner för denna kvalitativa 
djupstudie. Urvalets storlek påverkades av att personerna i ledningsgruppen var svåra att 
få tag i då de ofta var bokade i möten eller på resande fot. De personer som valdes ut 
representerar skilda delar av företagets organisation och speglar därför den övriga 
populationen på ett bra sätt.  

2.3 Kvalitativ intervju 
Innan våra intervjuer förberedde vi oss grundligt och försökte fundera på hur vi skulle 
närma oss problemområdet. Efter att ha studerat de teorier som Thurén (1991) behandlar 
kändes det rätt att inta ett induktivt förhållningssätt, det vill säga att vi närmade oss 
verkligheten helt förutsättningslöst och samlade in material som vi sedan tolkade för att 
bilda oss en uppfattning. Inledningsvis formulerades ett antal stödfrågor i en intervjumall. 
Sedan bokades tid med intervjupersonerna och informerade dem vad syftet med intervjun 
var samt informerade vilka vi var. Vi ville inte styra respondenter för mycket utan lät 
personen prata fritt om de områden som vi hade ställt upp i vår intervjumall. Holme och 
Solvang (1997) hävdar att detta är ett bra sätt, bara man är medveten om en av dess 
nackdelar som exempelvis är att man kanske ej får reda på exakt de saker vi var 
intresserade av. Detta löste vi genom att återkomma till respondenten i flera 
intervjuomgångar och att ställa kompletterande frågor direkt eller vid senare tillfälle 
genom besök, telefonsamtal eller email. Intervjuerna var av en iterativ process för att 
djupare närma oss problemområdet. Vi turades om att ställa frågor och båda antecknade 
noggrant respondenternas svar. 
 
När svaren analyserades framkom nya intressanta frågeställningar och ibland 
hänvisningar till andra personer som kunde besvara våra följdfrågor. Vi återkom då till 
respondenterna för att ställa dessa följdfrågor eller till den hänvisade personen. För att 
belysa frågeställningen ur olika aspekter ställde vi samma frågor till olika personer på 
olika avdelningar. Då gick det att antingen verifiera svaren eller se att det fanns olikheter. 
 

2.4 Observation 
Vi gjorde öppna observationer för att se hur de arbetar och kunde ställa frågor direkt om 
deras arbetssätt. Här gavs även tillfälle att se hur man jobbar på uppdragsgivarens IT-
avdelning när man arbetar med framtagning och utveckling av datasystem. Det gav oss 
insyn ur ytterligare ett perspektiv och kompletterade våra intervjuer på ett bra sätt. 
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”Vid observation ska forskaren genom att titta, lyssna och fråga skapa 
sig en bild av vad som verkligen sker med undersökningsenheterna.” 
(Holme & Solvang, 1997, s.122) 

 
Även under observationen fördes noggranna noteringar av oss båda. 
 

2.5 Insamling av dokument 
För att få en inblick hur deras dokumentstandard ser ut och hur vissa rapporter är 
konstruerade fick vi ta del av vissa dokument. Vi fick även tillgång till deras intranät och 
kunde själva leta efter information och få en insyn hur deras intranät ser ut och fungerar.  

2.6 Dokumentation 
Direkt efter våra intervjuer och observationer renskrevs noteringarna. Vi kontrollerade 
dokumenten och jämförde noteringarna för att vara säkra på att inte information saknades 
eller svar missuppfattades. Därefter lagrades de elektroniskt för senare användning och 
analys. Vid utformning av vår uppsats har vi använt Backmans (1998) 
rekommendationer.  

2.7 Källgranskning 
Vi sökte efter lämplig litteratur genom hemsidan för biblioteket på Högskolan i 
Uddevalla. På bibliotekets portal fanns det möjlighet att efter inloggning ta del av olika 
vetenskapliga databaser. I dessa sökte vi efter information som kunde belysa  
problemområdet ur olika perspektiv. Varje dokument som skrevs ut bedömde vi på ett 
kritiskt sätt baserat på vem som står bakom källan, vilken tidskrift den var publicerad i, 
vilket bakomliggande syfte som kunde finnas samt vilket år den blev publicerad 
(Backman, 1998). 
 
Kurslitteratur som vi samlat på oss i tidigare kurser under det systemvetenskapliga 
programmet har använts flitigt. Dessa böcker har varit utvalda till varje delkurs av 
högskolan och skall representera olika (ledande) teorier på ett objektivt sätt. 
 
Vi tittade på en ”webcommunity” (en webbplats med ett utbud av tjänster och 
information inom visst ämne) för Business Intelligence där bakgrundsinformation och 
uppslag inhämtades. Vi besökte även ett antal kommersiella webbplatser för att skaffa oss 
en bild av hur de verktyg som används inom Business Intelligence området fungerar.  

2.8 Separat rapport 
Som en ytterligare produkt av detta arbete kommer vi att leverera en separat rapport till 
uppdragsgivaren. Syftet med den separata rapporten är att presentera ett lösningsförslag 
för företaget som är av praktisk karaktär. Fördelen med detta förfarande är att 
uppdragsgivaren får möjlighet att dels ta del av den teoretiska bakgrunden i denna uppsats 
samt hur detta kopplats till verkligheten. För att exemplifiera hur det kan se ut i 
verkligheten kommer delar av den separata rapporten att redovisas under rubriken 4.7 
Implikationer för design. 

3 Teori 
Här följer en redogörelse av olika teorier som vi anser behandlar problemställningen på 
ett bra sätt. Inledningsvis behandlas beslut och beslutsprocessen som skall stödjas av 
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beslutstödssystem. Nästföljande avsnitt tar upp teorier inom systemutvecklingsområdet 
där fokus läggs på inledningsfasen i utvecklingsarbetet. Denna fas har till uppgift att 
initialt blottlägga de brister, problem och önskemål som användarna har vilket är primärt 
för problemställningen. Avslutningsvis har vi för avsikt att behandla teorier inom området 
Business Intelligence (BI) som bland annat beskriver hur man kan utnyttja information i 
beslutsprocessen samt tekniker och metoder för hur information kan presenteras. 
 

3.1 Beslut 
För att kunna utnyttja ett beslutstödssystem på ett bra sätt bör man vara medveten om 
vilken typ av beslut som systemet skall stödja samt hur processen för att komma fram till 
beslut fungerar. Därför redogör vi här kort hur detta fungerar. 
 
3.1.1 Beslutsprocess 
Enligt Bruzelius och Skärvad (2000) är förmågan att fatta rationella beslut avgörande för 
hur väl man lyckas i ett företag. För att kunna nå fram till beslut av denna karaktär bör 
man genomgå en beslutsprocess som enligt författarna kännetecknas av följande steg : 
 Problemdefinition 
 Fastställande av mål 
 Framtagande av alternativa åtgärder för att nå målet 
 Värdering av åtgärderna, analysera och värdera konsekvenser av olika åtgärder 
 Välja den åtgärd som ligger närmast målet 
 Uppföljning, vad blev resultatet?  

 
De menar vidare att det perfekta beslutet inte finns utan att beslutsfattare väljer det beslut 
som är mest tillfredsställande. Detta ligger i linje med de teorier som Corner, Buchanan & 
Henig (2001) framför, författarna menar att man i beslutsprocessen måste strukturera de 
problem som kräver beslut noga för att sedan metodiskt bearbeta problemen. Det 
metodiska angreppssättet bör enligt författarna leda fram till ett antal alternativa 
beslutsvägar som iterativt bearbetas mot konsekvens och verkan för att på så sätt nå fram 
till ett rationellt beslut.  
 
3.1.2 Beslutsformer 
Det finns enligt Aronsson & Turban (1998) olika typer av beslut, operativa och 
strategiska. Operativa beslut påverkar direkt den dagliga verksamheten och baseras oftast 
på fakta, det vill säga värden och tal som är kända. De strategiska besluten bygger på en 
blandning av historisk uppföljning av data och subjektiva uppfattningar som syftar till en 
mer långsiktig planering. Författarna delar in den information som ligger till grund för ett 
beslut i tre olika kategorier. Strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad information.  
Ett strukturerat beslutsunderlag täcker väl in informationsbehovet och erbjuder 
beslutsfattaren möjlighet att fatta beslut efter faktiska förhållanden med en låg 
osäkerhetsfaktor. Motsatsen är ostrukturerad information där ovissheten är stor och 
beslutet grundas på hur det har sett ut tidigare samt beslutsfattarens erfarenhet och 
intuition. Semistrukturerat beslutsunderlag är en mix av ovanstående (Aronsson & 
Turban, 1998). 
 
För att dela in olika typer av beslut och se vilka IT-teknologier som stödjer dessa beslut 
samt vilken typ av kontroll som ledaren önskar, beskriver Aronsson och Turban (1998) 
detta med hjälp av en matris (bild 1). De benämningar som används i matrisen för olika 
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IT-stöd har ändrats med åren och benämns numera oftast med termen Business 
Intelligence (Carlsson & Turban, 2001). 
 
 

 
Typ av kontroll  

 
Typ av beslut 

Operativ 
kontroll 

Ledningskontroll Strategisk 
planering 

  
IT-stöd 

 
Strukturerad 

Orderingång Budget analys Finansiella 
investeringar 

Management 
Information 
System 

 
Semistrukturerad 

Produktions-
planering 

Kreditupplysning Kvalitetsplanering 
Nybyggnation 

Decision 
Support System 

 
Ostrukturerad 

Köpa mjukvara Köpa hårdvara FoU planering DSS, Expert 
System 

 
IT-stöd 

MIS DSS, ES, 
Executive 
Information 
System  

EIS, ES  

 
Bild 1. Matrisen visar sätt att dela in beslutstöd i olika kategorier och vilka IT-stöd som finns 
för att stödja beslutsfattandet (Aronson & Turban, 1998, p.11).   

 
 
I den vänstra kolumnen ser vi att Aronson och Turban har delat in besluten efter 
struktureringsgrad. De mest strukturerade besluten är återkommande och rutinmässiga 
och man kan ha standardlösningar för sådana beslut. Ostrukturerade beslut kännetecknas 
av att det är komplexa problem som är luddiga och till dem finns inga färdiga 
patentlösningar. Författarna beskriver även att beroende på hur strukturerad man är i de 
olika faserna i beslutsprocessen så kan problemen delas in i kategorierna strukturerad, 
semistrukturerad och ostrukturerad. För ostrukturerade problem väger oftast den 
mänskliga intuitionen tyngst och en beslutsfattare kan ta hjälp av olika Business 
Intelligence system för att skaffa bra underlag inför sitt beslut. När det gäller de 
semistrukturerade problemen kan ett beslutsstödssystem underlätta för beslutsfattaren att 
förstå problematiken bättre och fatta bättre beslut. Ett semistrukturerat beslut involverar 
både standardlösningar samt en mänsklig bedömning. Beslutstödssystemet kan ge olika 
alternativa lösningar som beslutsfattaren kan överväga och slutligen fatta det beslut som 
uppfattas som bäst (Aronson & Turban, 1998). Den ökade komplexiteten kring planering 
och hur man bedriver sin affärsverksamhet motiverar behovet och användandet av 
avancerade och adekvata IT-hjälpmedel menar Carlsson och Turban (2001).  
   

3.2 Systemutveckling 
Det finns idag en mängd olika metoder som beskriver hur man kan jobba med 
systemutveckling. Enligt Andersen (1994) är inte det viktigaste vilken metod man väljer 
utan det viktigaste är att metoden är anpassad efter den verksamhet som man bedriver. Vi 
har inte för avsikt att göra en utvärderande studie av dessa utan har valt att beskriva en 
metod som behandlas av Andersen. Denna metod valdes eftersom den är relativt enkel att 
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förstå och har en bra och tydlig metodik med avseende på inledningsskedet i ett 
systemutvecklingsarbete. Metoden passar därför bra att tillämpa då vi utför en studie hos 
vår uppdragsgivare som befinner sig i detta skede. 
 
3.2.1  Livscykelmodellen  
I Andersen (1994) beskrivs metoder för att utveckla informationssystem. Författaren 
utgår från den så kallade Livscykelmodellen som beskriver hela livscykeln för ett 
informationssystem. Modellen bygger på sju stycken faser enligt bild 2. I denna uppsats 
kommer vi som tidigare nämnts koncentrera oss till den första fasen,  förändringsanalys. 
 

 
3.2.2 Informationssystem  
Eftersom det är en komplicerad process att utveckla informationssystem är det viktigt 
enligt Andersen (1994) att ha en insikt i detta för att kunna lösa uppgiften. Därför kan det 
vara på sin plats att utveckla vad som menas med ett informationssystem. För att förklara 
betydelsen delar Andersen upp ordet i två delar information och system. Information 
beskriver han som ”upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden” (Andersen, 
1994, s.15). Ordet system förklarar han med att det finns ett mönster, det vill säga en 
ordning eller ett sammanhang. En logisk följd av detta resonemang blir att ett 
informationssystem är ett mönster för information. Han definierar informationssystem 
enligt ”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, 
överföring och presentation av information ” (Andersen, 1994, s.15) och ett 
informationssystems karaktäristiska drag är enligt honom att: 
 
 det är en mänsklig konstruktion 
 det måste vara knutet till en viss arbetsuppgift 
 det förmedlar information mellan människor 
 det tar emot information av olika slag 
 det bearbetar informationen och bearbetningen kan vara både manuell eller maskinell 

 
Ett informationssystem tar alltid emot två typer av information. Information som skall 
bearbetas enligt de regler som gäller samt information som påverkar reglerna. Författaren 

Systemering

Infört informations-
system 

Färdigt 
informations- 

system 

Realiserbart 
informations- 

system 

Kravspec 

För- 
ändrings- 

analys 

Analys AvvecklingImple- 
mentering

RealiseringUtformning Förvaltning 
och drift 

Systemutveckling

Valda 
utvecklings- 

åtgärder 

Bild 2, En sammanfattande bild över livscykelmodellen (Andersen, 1997, s.48) 
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påpekar också att det inte finns någon garanti för att informationen som ges är korrekt 
eftersom information kan vara felaktig eller ofullständig på grund av exempelvis räknefel. 
 
3.2.3 Förändringsanalys 
Enligt Andersen (1994) är det viktigt att i ett systemutvecklingsprojekt börja med att 
genomföra en förändringsanalys där man analyserar vilka behov som föreligger och 
utifrån dessa dra upp riktlinjer för det kommande systemutvecklingsarbetet. 
Förändringsanalysen skall påvisa de verkliga problemen, ge en uppfattning om hur man 
ska lösa dem och utmynna i en handlingsplan. Initialt bör man diskutera vilka mål och 
förväntningar som man har på informationssystemet eftersom det enligt författaren är 
meningslöst att diskutera kring lösningar innan man har en klar bild av vad som är 
informationssystemets syfte. Det finns även en fara i att överskatta informationssystemets 
betydelse menar han, det är inte säkert att det går att lösa alla problem med ett bättre 
informationssystem vilket är en vanlig uppfattning bland systemutvecklare. Därför är det 
viktigt att skilja på symptom och problem för att därigenom kunna ta ställning till hur 
man skall gå vidare i problemlösningsprocessen, exempelvis om användarna är missnöjda 
med informationssystemet behöver inte det bero på systemet i sig utan kan bottna i andra 
faktorer såsom bristande kommunikation mellan medarbetarna eller otydliga arbetsrutiner 
inom företaget. 
 
Utvecklingsarbetet är enligt Andersen (1994) en iterativ process där man ofta får gå 
tillbaka och omvärdera tidigare resultat och att användarens synpunkter och önskemål bör 
stöttas av experter. Således bör en systemutvecklare erbjuda användarna olika 
lösningsförslag baserat på de behov och önskemål som läggs fram och iterativt låta dessa 
förslag växa fram till en slutgiltig lösning. 
 
Ett sätt kan vara att arbeta med prototyper vilket både Andersen (1994) och Mathiassen, 
Munk-Madsen, Nielsen & Stage (2001) förespråkar. Prototypen behöver inte vara någon 
komplett systemlösning eller applikation utan kan mycket väl baseras på exempelvis 
skärmdumpar eller ett enkelt skal till en lösning med mycket få data som sedan testas och 
utvärderas av användarna. Vid utvärdering tydliggörs användarnas behov och man har 
som ovan nämnts möjlighet att som expert visa lösningar som för användaren varit 
okända. Fördelen med prototyper är att man relativt snabbt kan komma fram till lösningar 
som användarna känner sig tillfreds med men det får inte ske på bekostnad av en 
förhastad eller i vissa fall helt utebliven förändringsanalys (Andersen). 
  
Eftersom Andersen (1994) valt att i vissa delar inte presentera konkreta exempel har vi 
konstruerat ett för att förtydliga hans resonemang. Vårt exempel har ambitionen att vara 
av allmän karaktär och bör således kunna överföras till vilket utvecklingsprojekt som 
helst. Exemplet är inte fulländat vilket ej heller är meningen utan skall endast ses som en 
guide i hur man eventuellt skulle kunna göra. Vårt exempel visar de dokument som 
arbetet med Y-modellen genererar och  förekommer endast under rubriken 3.2.4 Y - 
modellen. Notationen i texten benämns enligt (eget exempel, bildreferens). Ett alternativ 
till att konstruera ett eget exempel skulle kunna vara att infoga delar av andra 
kompletterande metoder och modeller. Vi valde bort det alternativet på grund av att vi 
tyckte det alternativet skulle bli rörigare och inte tillföra det vi avsåg vara viktigt på ett 
bra sätt. 
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3.2.4 Y-modellen 
Som ett verktyg för att genomföra förändringsanalysen använder Andersen (1994) en 
modell som han kallar Y-modellen. Denna modell erbjuder möjlighet att på ett 
strukturerat sätt kartlägga förändringsbehov och metodiskt arbeta fram en lösning. Här 
följer en genomgång av de olika metodstegen enligt (bild 3).  Det vänstra ”benet” skall ge 
en nulägesbeskrivning och det högra en beskrivning över en framtida önskad situation. 
Dessa sammanstålar sedan till en förändringsbehovslista, åtgärdslista och utmynnar i en 
handlingsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4.1 Aktivitet - Nulägesbeskrivning 
I nulägesbeskrivningen är det viktigt att man avgränsar arbetet till det område som 
verkligen ska beskrivas, avgränsningen får dock inte vara för snäv för då finns det en risk 
att man missar de verkliga problemen. Denna första fas i Y-modellen har till uppgift att  
definiera, kategorisera och avgränsa de problem som finns utifrån ett helhetsperspektiv. 
Först skall problemen radas upp i en problemlista (eget exempel,  bild, 4) för att sedan 
kategoriseras och utmynna i en avgränsad problemområdeslista (Andersen, 1994).  
 
 
 
 

Nulägesbeskrivning Önskvärd situation 

Problem 
lista 

Mållista
 

Förändrings
behovslista 

Åtgärdslista

Handlings
plan 

Avgränsning mot de 
viktigaste förändringsbehoven 

Bild 3, Y-modellens logiska struktur enligt (Andersen, 1994, s.59)

Analysera skillnader 

Utveckla idéer om hur 
man ska möta 
förändringsbehoven

Avgränsa och välj åtgärd 
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Problem Problem id 
Otydliga definitioner P1 
Bristfällig utbildningsnivå P2 
Information saknas P3 
Lönsamhetsbrist P4 
Missnöjda kunder P5 
Dåliga kommunikationsrutiner inom företaget P6 
Undermåligt CRM – system P7 
Kvalitetsproblem på färdig produkt P8 
 
Bild 4, visar hur en problemlista kan se ut (i verkligheten är denna lista troligtvis betydligt mer 
omfattande). 
 
Nästa steg i nulägesbeskrivningen är att dela in problemen i  kategorier där varje problem 
sorteras in under respektive kategori (eget exempel, bild 5) och sedan avgränsa arbetet till 
de kategorier som är mest aktuella. Här skall man även tala om vilka problemområden 
som man har för avsikt att avgränsa sig ifrån (Andersen, 1994). 
 
Problemområde Problem id 
Utbildning P2 
Organisation P1,P3 
Informationssystem / kommunikation P6,P3,P7 
Marknadsföring P4,P5 
Produktion P4,P5,P8 
 
Bild 5, visar hur en kategoriserad problemlista skulle kunna se ut. Exempelvis ser man i listan att 
problemen Lönsamhetsbrist (P4) och Missnöjda kunder (P5) sorterats in under problemområdet 
Marknadsföring. Det är också möjligt att ett problem faller under flera problemområden och skall 
då redovisas under dessa. 
 
3.2.4.2 Aktivitet - Önskad situation 
Det har enligt Andersen (1994) visat sig att användarna i en verksamhet har mycket 
lättare för att formulera önskemål om framtida lösningar om de först är väl informerade 
och insatta i hur nuläget ser ut. Därför kommer denna analys som steg två i förändrings-
analysen. Den önskade situationen skall utvisa vilka behov och önskemål användarna har 
och resultera i en mållista (eget exempel, bild 6) där målen formaliseras analogt med 
problemlistans utformning. 
 
Mål id Mål Problem id 

M1 Tydliga definitioner P1 
M2 Höjd utbildningsnivå P2 
M3 Bättre informationsutbud P3 
M4 Höjd lönsamhet P4 
M5 Nöjda kunder P5,P7,P8 
M6 Bättre kommunikationsrutiner P3,P6 
M7 Bättre CRM- system P5,P7 
M8 Hög kvalitet på färdig produkt P6,P8 

 
Bild 6, exempel på mållista. 
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3.2.4.3 Aktivitet - Analysera skillnader 
Enligt Andersen (1994) är analysen den viktigaste fasen när man utvecklar ett system, 
han menar att om man gör en dålig analys så kommer även informationssystemet att bli 
dåligt och då spelar det ingen roll vad man gör senare. När nulägesbeskrivning och 
önskad situation är klar ställer man dessa mot varandra och analyserar skillnaderna. 
Sedan följer en avgränsning mot de viktigaste förändringsbehoven. Resultatet presenteras 
i en behovslisa (eget exempel bild 7).  
 
Behovs id Behov Mål id 

B1 Förbättra informationsflödet inom företaget M3,M6 
B2 Öka företagets lönsamhet M4,M5,M7,M8 
B3 Utverka tydliga definitioner M1 
B4 Öka kompetensen hos medarbetarna M2 
B5 Förbättra CRM systemet M7 

 
Bild 7, exempel på en Behovslista. 
 
3.2.4.4 Aktivitet - Utveckla idéer om hur man skall möta förändringsbehoven 
Denna aktivitet består av att man diskuterar hur man på bästa sätt skall kunna möta de 
förändringsbehov som föreligger. I listan (eget exempel bild 8) ser man hur en 
åtgärdslista kan se ut. Listan kan gärna vara prioriterad där Å1 är viktigast. 
 
 

Åtgärd id Åtgärd Behovs id 
Å1 Utveckla informationssystemet B1 
Å2 Analysera och definiera tydliga definitioner B2 
Å3 Kartlägg kompetensnivån på företaget B4 
Å4 Utveckla CRM systemet B5 

 
Bild 8, exempel på en Åtgärdslista. 
 
3.2.4.5 Aktivitet - Avgränsa och välj åtgärd 
Detta är Y-modellens slutaktivitet, man formulerar en handlingsplan (eget exempel bild 
9) där man bestämt sig för vilken åtgärd som är mest aktuell att åtgärda. Man bör i detta 
skede väga in vilka resurser som finns att tillgå utifrån perspektiven ekonomi, personal, 
kompetens och tid för att avgöra vilka åtgärder som är möjliga och rimliga att lösa 
(Andersen, 1994). 
 
3.2.4.6 Handlingsplan 
I handlingsplanen beskriver man stegvis i kronologisk ordning (Steg 1 först) vilka 
åtgärder som behöver utföras för att nå fram till den framtida önskade situationen.  
 

Steg Handling Åtgärds id 
1 Kontakta IT-leverantör för utveckling av 

informationssystemet, utvecklingen bör ske i nära 
samarbete med företagets användare. 

Å1 

2 Genomför en förstudie för att fastslå om CRM-systemet 
är föråldrat och behöver bytas ut eller om det kan 
förbättras ur sin nuvarande form. 

Å4 

3 Kontakta en utomstående konsult för att kartlägga och 
formalisera de definitioner som är oklara samt utreda 
vilka utbildningsbehov som finns på företaget. 

Å2,Å3 
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  Bild 9, exempel på en Handlingsplan. 
 
När man har arbetat fram en handlingsplan är första fasen i livscykelmodellen avklarad. 
Nästa fas kallas Analysfas och där beskrivs sammanhangen mellan informationssystemet 
och verksamheten samt hur informationssystemet skall ta emot, bearbeta och leverera 
data. Detta utmynnar slutligen i ett dokument i form av en kravspecifikation (Andersen, 
1994). 
 
3.2.5 Sammanfattning av systemutvecklingsavsnittet 
Här följer en sammanfattning av teoriområdet systemutveckling med egna ord. När man 
skall påbörja ett systemutvecklingsprojekt är det viktigt att redan från början reda ut två 
saker: 

• Vad är det verkliga problemet - beror det på informationssystemet i sig eller kan 
det härledas till andra bakomvarande faktorer? 

• Vad är syftet? - vilka mål och förväntningar man har på systemet. 
 

Som ett verktyg för att klargöra ovan punkter bör man tillämpa någon form av metod, 
exempelvis Y-modellen. När man jobbar i ett systemutvecklingsprojekt är det viktigt att 
man skaffar sig förförståelse samt att man som expert stöttar de blivande användarna 
genom att i en iterativ process lägga fram lösningsförslag som exempelvis prototyper, för 
att på så sätt komma fram till lösningar som tillfredsställer användarnas behov. 

3.3 Business Intelligence 
I vår inledning och under problemställning fokuserade vi vårt arbete på tre 
problemområden nämligen beslut, systemutveckling och Business Intelligence. Under 
detta stycke beskrivs ämnesområdet Business Intelligence. Vi gör en kort översikt för att 
få en helhetsbild över området och vilka faktorer man bör ta hänsyn till vid införandet av 
ett Business Intelligence system. Denna kunskap är bra att ha med sig när vi dyker ner 
och redogör för hur man på olika sätt kan underlätta beslutsfattande för användare.  
 
Bilden nedan visar ett ”helikopterperspektiv” på de olika skikten i ett Business 
Intelligence system. Datakällorna finns längst till vänster och användarna som får tillgång 
till informationen via ett gränssnitt längst till höger. När man designar ett Business 
Intelligence system börjar man titta på vad användarna har för behov och arbetar sedan 
tillbaka mot datakällorna. Man undersöker vilken information som krävs, var den finns 
lagrad och om någon information saknas som man behöver införskaffa. Vi har i vår 
uppsats valt att fokusera på den ”högra” delen där vi tittar på hur informationsbehovet 
utreds och hur det kan presenteras för sin användare. 
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Bild 10, Beskriver de olika skikten som ingår i ett system där man använder sig av Business 
Intelligence. Eget exempel baserat på föreläsningsanteckningar och föreläsningsmateriel 
(Nordensson, 2003, p.6)  
 
3.3.1 Vad är Business Intelligence (BI) 
Först tittar vi på hur begreppet Business Intelligence (BI) definieras: Med Business 
Intelligence menar man den typen av information som beslutsfattare söker när de 
analyserar försäljningstrender, nyckeltal i sin verksamhet eller deras kunders köpvanor. 
Målet med Business Intelligence är att hitta användbar data ur ett berg av information 
(McGeever, 2000). 
 
En annan definition av Business Intelligence är att BI är en bred kategori med 
applikationer och teknologier för insamling, lagring, analysering och tillhandahållning av 
data för att hjälpa företag att fatta bättre beslut. Business Intelligence innefattar 
beslutsstödssystem, frågeverktyg och rapportgeneratorer, OLAP (On Line Analytical 
Processing), statistiska metoder för att analysera och förespå trender samt Data Mining 
(Data Mining är en teknik som sorterar genom data för att identifiera mönster och 
kopplingar mellan data). (searchcrm.techtarget, 2003) 
 
Rouibach och Ould-ali (2002) menar att BI är en strategisk ansats för att systematiskt 
hitta, spåra, kommunicera och göra om relevanta svaga tecken till information som ligger 
till grund för strategiskt beslutsfattande. De hävdar att jakten på svaga tecken är mycket 
viktig. 
 

”… interpreting weak signs is potentially important for senior 
managers, consultants, and researchers; interpretation can be achieved 
gradually by bringing the weak signs together using a tracking form 
based  upon the concept of actor/theme/weak signs/enrichment/links; 
interpreting weak signs is a complex process of establishing links 
between the weak signs.” (Rouibach & Ould-ali, 2002, p.133)  
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I vår uppsats har vi valt att fokusera på olika sätt att presentera information för att 
underlätta beslutsstöd och kommer att redogöra för teknikerna beslutsstödssystem DSS 
(Decision Support System) och OLAP (On Line Analytical Processing).  
 
3.3.2 DSS (Decision Support System) 
Ett beslutsstödssystem (Decision Support System, DSS) är en applikation som analyserar 
affärsdata och presenterar den för sin användare så det underlättar för användaren att fatta 
beslut. Systemet kan presentera informationen på olika sätt exempelvis grafiskt för att 
förenkla överblicken. (searchcrm.techtarget, 2003). I en artikel om styrning och kontroll 
av komplexa uppdrags kritiska processer beskriver författarna Spangler och Peters (2000) 
hur de anser att ett idealiskt beslutsstödsystem skall fungera. De menar att ett idealiskt 
system för beslutsstöd skall förstå de underliggande faktorerna bakom en händelse och 
föreslå lämpliga åtgärder eller motmedel för sina användare. 
 
3.3.3 OLAP (On Line Analytical Processing) 
En OLAP applikation är en mjukvara som kan ingå i ett beslutsstödssystem. 
Applikationen kan användas för att samla exempelvis försäljningssiffror i grupper och 
identifiera och förutspå eventuella möjligheter och problem (Garcia-Molina, Ullman & 
Widom, 2002). Den hjälper även användaren att titta på data ur olika vinklar, se bild 11. 
För att exemplifiera har vi i detta avsnitt gjort egna exempel där ord använts som bättre 
stämmer överens med vår uppdragsgivares användningsområde. Exempel: man kan titta 
på data som har med all tillverkning av frysskåp gjorda i en fabrik i Mariestad under juli 
månad och jämföra dessa nyckeltal med motsvarande under januari månad. Sedan kan 
man jämföra denna produktgrupps nyckeltal med andra produktgruppers nyckeltal för att 
se om det kan finnas någon skillnad. Vill man titta djupare på lägre datanivå kan man 
”borra” sig ned och får då tillgång till data för exempelvis ett speciellt skåp med ett unikt 
produktnummer. Det kanske visade sig att just detta skåp hade störst avvikelser gällande 
kvalitet under vald tidsperiod och man kan då undersöka och analysera vidare varför den 
hade det. I detta fall använde man OLAP verktyget till att analysera i efterhand. Men det 
finns även möjligheter att utföra och testa framtida scenarior. Exempelvis vad händer med 
produktiviteten om vi ändrar på ett antal variabler vilket medför att du kan jobba mer 
interaktivt med dina siffror och testa olika strategier (Copeland, 2001). 
 
För att OLAP applikationen skall kunna fungera krävs att data är lagrat i en multi-
dimensionell databas. En vanlig relationsdatabas är uppbyggd med två dimensioner, 
exempelvis attribut och dess värde. En multidimensionell databas hanterar varje attribut 
som en separat dimension. Attributet tidsperiod kan exempelvis brytas ned till år som kan 
brytas ned till subattribut månad och sedan till vecka, dag, timma… 
(searchcrm.techtarget, 2003) 
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Bild 11: Kvadraten till vänster symboliserar en traditionell tvådimensionell relationsdatabas. 
Kuben till höger symboliserar en multidimensionell databas. (Garcia-Molina et al., 2001, s.1073). 
Förf. anm:. Namnen på dimensionerna är ändrade av oss för att de bättre skall passa in för vår 
uppdragsgivares verksamhet. 
 
I OLAP kuber lagras dimensioner (organiserade i hierarkiska och strukturella nivåer)  och 
måttenheter (kan vara beståndsdelar av ett år som passar i alla nivåer, exempelvis år, 
månad, vecka och dag). Kuberna kan uppdateras centralt från flera olika databaser och 
eller en datawarehouse databas. Fördelen med central uppdatering är att alla användare 
får tillgång till aktuell data samt att det är enklare att uppdatera kuben på ett ställe istället 
för på alla användarnas datorer. Användarna lagrar endast formatet till sin rapport och 
hämtar ny aktuell information varje gång rapportfrågan körs. Därför blir rapporten som 
genereras alltid baserad på den senaste lagrade informationen (Nordensson, 2003). 
 
Oavsett om det är beslutsstödssystem i största allmänhet eller specifika verktyg som 
exempelvis OLAP man pratar om har de vissa nyttoeffekter. Det finns även saker man 
bör tänka på vid införandet av ett system samt nackdelar. De punkterna redovisar vi under 
nästföljande stycken för att få en förståelse kring problemområdet. 
 
3.3.4 Nyttoeffekter av Business Intelligence 
Vad har man för nytta av att analysera information? Det bästa skyddet mot en osäker 
framtid är att försöka fundera ut hur man skall undvika att bli överraskad när det oväntade 
händer. Företagsledare bör vara uppmärksamma på att snabbt dra fördel av förändringar 
och kan då behöva hjälp med att identifiera och analysera tillgänglig information 
(Copeland, 2001). Erfarenhet visar att den största nyttan av information är att förse 
ledningen med tillit att ta avgörande beslut. Tvivel och okunnighet skapar enbart ovilja att 
ta beslut (O´Guin & Ogilvie, 2001). 
 
3.3.5 Att tänka på 
När man väl har infört ett system och börjar samla på sig och integrera data så innebär det 
stora kostnader. Om man inte från början har deklarerat en affärshypotes och inte kan 
skapa en bra strategi för att testa hypotesen då är informationen och arbetet med den 
ganska meningslös (Copeland, 2001). Kan man lita på siffrorna och låta dem ligga till 
grund för ett viktigt och avgörande beslut? Denna viktiga aspekt tas upp och det råder en 
skepsis bland vissa beslutsfattare att helt lita på analyser gjorda av konsulter eller 
programvara om de själva inte har kontroll på hur parametrarna beräknas och hur 
beräkningen har utförts (Copeland).  
 
Vilken information är lämplig att presentera för användare som skall analysera och styra? 
Istället för att presentera all tänkbar information samtidigt för alla så är det bättre att låta 
en applikation bevaka förändringar och låta applikationen presentera dessa nyckeltal som 
förändras för rätt person eller personer. Man kan inte bevaka ett hundratal mätpunkter på 

Tidsrymd 

Fabrik 

Produkt

Tidsrymd 

Fabrik 
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en och samma gång utan låt istället din applikation varna vid vissa nivåer och 
förändringar (Copeland, 2001). 
 
Använd vetenskapliga metoder när du skall samla in Business Intelligence information. 
Precis som när en vetenskapsman observerar och sedan försöker hitta förklaringar till sina 
observationer samt utvecklar hypoteser för att besvara och testa. Detta arbetssätt bör man 
även tillämpa när man jobbar med Business Intelligence enligt O’Guin och Ogilvie 
(2001). De föreslår följande steg när man lägger upp en plan: 
 
1. Bestäm vilket beslut som du måste ta 
2. Identifiera de specifika frågor som måste besvaras för att du skall nå ett beslut 
3. Utveckla olika hypoteser om svaren till varje fråga 
4. Identifiera vilka signaler som syns om hypoteserna är sanna 
5. Identifiera vilka källor som kan visa dessa signaler 
6. Utveckla datainhämtningsrutiner som hämtar information och som letar efter valda signaler 
7. Inhämta data 
8. Analysera data och nå en slutsats som du kan rapportera 

(O´Guin & Ogilvie, 2001, p.16) 
 

Calof (1998) redogör i sin artikel för underrättelselivscykeln och beskriver där dess olika 
steg (definiera informationsbehov, planera, inhämta data, analysera och sedan sprida, 
utvärdera). Calof och Lithwick (2001) anser att de viktigaste steget i underrättelse-
livscykeln är när man planerar och preparerar data för analys. Om man inte planerar 
tillräckligt bra så kan det innebära att man samlar in felaktig information, analysmetoder 
som ej passar används och man använder felaktiga kommunikationskanaler. Det är i 
planeringen man skall bestämma vilket som är huvudproblemet som man vill undersöka. 
"Planning is the cornerstone for a successful intelligence project…" (Calof & Lithwick, 
2001, p.25). Författarna skriver att alltför mycket tid går åt att samla in data och utan 
analysverktyg försöka hitta viktig information vilket är både tidskrävande och kostsamt. 
De manar till att använda ett analysverktyg som har förmågan att hitta dold information 
på ett effektivt sätt. Andra risker man undviker med bra planering är att undvika felaktiga 
slutsatser som dras då icke validerad data ligger till grund för analyser. Data bör valideras 
med hjälp av olika oberoende källor. Man skall även undvika att göra krångliga och svåra 
rapporter som gör att användarna undviker hjälpmedlet för det är för krångligt att använda 
eller för svårt att tyda på exempelvis en dataskärm (Calof & Lithwick). 
 
Calof och Lithwick (2001) betonar vikten av att reda ut definitioner och uppmanar till att 
beskriva dem i detalj så att inga tvivel finns vad de betyder. Olika personer har olika 
uppfattningar om vad definitioner betyder baserat på deras referensram. För att undvika 
felaktiga jämförelser och slutsatser skall man vara överens om vad definitionerna står för 
enligt författarna. 
 
3.3.6 Psykologiska aspekter  
Psykologiska aspekter att ta hänsyn till är att vissa ledare använder en mental modell som 
går ut på att förenkla en komplex bild till något enkelt. Chen och Lee (2003) menar att 
beslutsstödssystem är bra för beslutsfattarna när den förenklar och stödjer beslutsfattarens 
mentala modell. Inför strategiska beslut tittar en beslutsfattare både bakåt för att förstå 
historian samt att de tittar framåt för att försöka förutspå framtiden. Ett system skall 
stödja detta tankesätt enligt författarna. Ett idealiskt beslutsstödssystem skall aktivt stödja 
och underlätta ett kreativt tänkande för sina användare (Chen & Lee, 2003). 
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Vid utformningen av ett hjälpmedel är det viktigt att tänka på hur den skall användas. Om 
man tittat på hur beslutsstödssystem fungerar och används i organisationer så kan det vara 
dålig grad av användande. Balasubramanian och Kwan (2002) hävdar att dåligt 
användande beror på att systemen saknar tydlig struktur samt att om det innebär en extra 
arbetsbörda för en person då avstår denna från uppgiften om han/hon inte är tillräckligt 
motiverad. ”Unless workers perceive an immediate benefit to them, extra work cannot be 
justified” (Balasubramanian & Kwan, 2002, p. 468). Man måste vara tydlig på att 
informera och sälja in nyttan för alla användare. Det gäller även information om hur 
systemen fungerar, vad siffrorna beror på och hur de beräknas annars är det många som 
inte litar på utdata (Balasubramanian & Kwan). 

 
3.3.7 Nackdelar 
Vad finns det då för nackdelar med hjälpmedel för beslutstöd? Det finns författare som 
anser att man inte kan skaffa sig övertag gentemot konkurrenter bara för man använder 
sig av informationsteknologiska hjälpmedel (Carr, 2003). Många företag har ekonomiska 
resurser att skaffa sig den senaste mjuk- och hårdvaran men kanske inte har kunskapen 
att använda den på bästa sätt. Carr förklarar i sin artikel i Business Week att mycket som 
skrivits om IT har varit fokuserat på vad den kan användas till. Många företag kopierade 
varandras arbetssätt och på det viset fick de inte något övertag, de blev bara kopior. Han 
menar att det hade varit intressantare om man fokuserat på att göra saker annorlunda än 
sin konkurrent för att eventuellt skaffa sig övertag istället för att kopiera dennes 
arbetssätt.  
 
Carr (2003) argumenterar även för att utvecklingen ibland kan gå för långt. Han skriver 
att historiskt sett har IT-utvecklingen nått de flesta företagsbehov snabbt och därefter 
utvecklat förbi företagens behov. Han menar att varje gång man utvecklar ”för långt” så 
tappar man möjliga användare på grund av att de kan tycka att applikationerna blir alltför 
avancerade. Är produkten för avancerad väljer de hellre en enklare billigare 
standardprodukt och för de företag som redan har en avancerad produkt installerad så 
kanske den inte används alls för den är för avancerad. 
 
Butcher (1995) tar upp i sin artikel att när informationsmängderna ökar kan även riskerna 
öka för att drabbas av information overload. I artikeln beskriver hon olika 
forskningsområden som behandlar begreppet information overload. Det ena området 
handlar om vad som händer när beslutsfattare får för mycket information, då försämras 
deras möjligheter att fatta rätt beslut. Ökad informationstakt via exempelvis email och 
datorgenererade rapporter är orsaken enligt de som undersöker detta forskningsområde. 
Butcher tar även upp att det inte enbart är volymen av information som är boven i dramat 
utan när tillgängligheten ökar så blir man mer nyfiken att undersöka mer. Detta kan 
upplevas som en stressfaktor. Nu när information ständigt kan presenteras på en 
datorskärm och det ser likadant ut så blir det svårare att urskilja vilken information som är 
viktig. Man saknar igenkänningstecknen från exempelvis de gamla traditionella 
rapporterna (med exempelvis logotyp från statistikföretag) och det resulterar i att man 
känner sig mer stressad då man utgår från att all information kan och är viktig (Butcher). 
 
3.3.8 Trender 
I framtiden spår analysfirman Meta Group att företag som idag uppdaterar sina databaser 
varje vecka eller månad kommer att ändra sin uppdateringsfrekvens så de uppdaterar sina 
databaser mer frekvent. Orsaken är att man vill vara väl förberedd mot snabba 
förändringar. Tidigare gick informationen från ett företags Business Intelligence system 
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till översta ledningen. Nackdelen var att information inte kom fram till personerna längre 
ner i organisationen som hade möjlighet att agera snabbt. Nu vill man istället att viktig 
information och signaler skall nå ”alla” inom organisationen för att få större dynamik och 
handlingskraft (Copeland, 2001). Författaren anser att många inom organisationer bör ha 
tillgång till verktyg så att de snabbt kan agera och fatta rätt beslut samt att de ser 
kopplingen till sin egen affärsprocess. Kritisk information måste distribueras snabbt och 
effektivt enligt Copeland och Laalo (1998). 
 
3.3.9 Presentation 
För att underlätta beslutsfattande skall information presenteras tydligt. Det finns ett antal 
olika presentationssätt och vi har undersökt några av de tekniker som ledande 
programvaruföretagen inom Business Intelligence använder för presentation och ser där 
vissa likheter. Man jobbar mycket med färger och ikoner för att exempelvis varna eller 
förtydliga. Istället för att visa en större mängd detaljerad information från början visar 
man en övergripande bild på hög nivå. Önskar man ytterligare information har man 
möjlighet att ”borra” sig ned i datanivåerna för att slutligen hamna på lägsta nivå. 
Funktioner för att delge andra personer (exempelvis en graf) finns inbyggt i vissa 
applikationer. Om du har upptäckt en intressant siffra gällande en viss produkt som 
exempelvis har dålig produktivitet kan du skriva ett litet meddelande och skicka till 
utvalda personer.  
 

 
 

 
Bild 12: Beskriver hur det kan se ut när en användare har loggat in sig. Här presenteras 
skräddarsydd information för användaren. Här finns det olika symboler och grafer som beroende 
på färg indikerar och kan varna användaren. Exempelvis den röda färgen i grafen varnar för 
något. Se även bilaga 4 för förstoring. (www.hyperion.com, 2003) 
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Bild 13: Beskriver hur man kan presentera information som på en instrumentbräda (eng: 
dashboard). I detta fall kan man jämföra olika regioners nyckeltal med varandra. Även här 
arbetar man med olika färger och symboler. Se även bilaga 4 för förstoring. (www.cognos.com, 
2003) 
 
 

 
 
Bild 14: Här använder man både mätare som på en instrumentbräda samt nyckeltal och grafer. 
Det ger en överskådlig bild och vill man veta mer kan man borra sig längre ned för 
detaljinformation. Se även bilaga 4 för förstoring. (www.businessobjects.com, 2003)  
 
3.3.10 Sprida information och kunskap 
All kunskap som man samlar på sig och behöver dela med sig måste distribueras på ett 
snabbt och effektivt sätt. Här tar vi upp hur man kan göra detta med hjälp av IT och då 
framförallt med hjälp av ett intranät. 
 
Laalo (1998) anser att vinnaren av företag är de organisationer som skapar en kultur som 
svarar snabbt och konsistent på förändringar. De använder bättre analyser och förstår data 
bättre än sina konkurrenter. Att kunna anpassa sig snabbt är en viktig förmåga enligt 
Laalo. Författaren anser att den mest effektiva metoden för att distribuera tillgång till 
kunskap är via ett företags intranät. När man har tillgång till viktig information och 
kunskap är det viktigt att den distribueras till rätt personer. Om de personerna inte får 
tillgång till detta har man inte skaffat sig mervärde. När rätt personer får tillgång till rätt 
information ökar deras chanser att fatta bättre beslut (McGeever, 2000). Laalo påpekar 
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vikten av att ge ökad tillgång till rätt information till de användarna som behöver den. 
Lösningen på detta är genom ett intranät som använder vanliga webbläsare som 
användargränssnitt.  Förmågan att fatta beslut förbättras och förenklas genom att 
information och tillgång till specifika rapporter kan nås med hjälp av ett enkelt musklick 
enligt Laalo. Andra fördelar med att distribuera information via intranät i exempelvis 
intranätsapplikationer är att oavsett geografisk placering kan man komma åt 
informationen. Det är lätt att uppdatera en databas centralt på en server som sedan 
användarna (klienterna) anropar via sina webbläsare (Laalo).  
 
Det finns även vissa nackdelar med ett intranät. Säkerhetsaspekten är viktig att tänka på. 
Laalo skrev (redan) 1998 i sin artikel att inget system kan vara 100% säkert mot olaga 
intrång.  Han menar också att det kräver en del utbildning och information om hur 
systemet skall användas. Andra aspekter kan vara att man är teknikberoende och sårbar 
mot strömavbrott. Ytterligare nackdelar är om det blir för mycket kontroll och styrning på 
vilket innehåll och struktur som skall finnas i ett intranät så hämmar det personalens 
kreativitet enligt Stenmark (2003). 
 
3.3.11 Sammanfattning av BI avsnittet 
Här följer en kort sammanfattning av teoriområdet Business Intelligence med våra egna 
ord. Business Intelligence beskriver tillvägagångssätten att systematiskt inhämta och 
arbeta med viktig information som skall, presenteras för och distribueras till sina 
användare på ett effektivt och lättfattligt sätt. Olika hjälpmedel finns för att hitta, 
analysera och presentera denna information. Nyttoeffekterna är att underlätta för 
beslutsfattande och att skapa tillit. 
  

4 Empiri 

4.1 Bakgrund 
För att ge en bra inblick i vårt uppdrag samt vår uppdragsgivares verksamhet redovisar vi 
här först en kortfattad bakgrund.  
 
4.1.1 Uppdraget 
Ett av verktygen för att bättre kunna utöva ledningsarbetet har varit en så kallad "Databas 
för Ledning" även kallad för Ledningsdatabasen. I denna databas har Electrolux lagt upp 
de viktigaste styrdokumenten samt övrig ledningsinformation gällande avdelning eller 
process. Syftet med uppdraget (examensarbetet) var att se över strukturen i databasen och 
tillsammans med ledningen föreslå en ny struktur med innehåll som bättre svarar mot 
dagens behov. Utöver detta ville man se över sättet att använda databasen och hur 
information skall presenteras på ett bättre sätt än idag.  
 
4.1.2 Uppdragsgivare 
Electrolux i Mariestad ingår i Electrolux Home Products (EHP) med huvudkontor i 
Bryssel. EHP Europé omsätter 5 miljarder Euro och har ca 26000 anställda fördelade på 
22 fabriker och 78 försäljningsbolag. Electrolux i Mariestad är norra Europas största 
tillverkare av kyl, frys och kombiskåp för hushållsbruk och har ca 1100 anställda. På 
fabriken tillverkas 320 modeller av 11 olika märken. Fabriken har en produktionsyta på 
54000 m2 och lageryta på 35000 m2. Varje år tillverkar man ca 500 000 skåp vilket gör 
en takt på 150-200 skåp/timme fördelat på två- eller treskift.  
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4.1.3 Ledningsdatabasen 
Ledningsdatabasen är den benämningen som de flesta använder sig av på Electrolux i 
Mariestad när de refererar till Databas för Ledning. Enligt en respondent är det inte en 
renodlad databas per definition, utan den kallas för en databas av de flesta då det ligger 
massa information i en mappstruktur. För att klargöra vad en databas definieras som 
redovisar vi här en förklaring.  
 

"What is a database? In essence a database is nothing more than a collection 
of information that exists over a long time, often many years. In common 
parlance, the term database refers to a collection of data that is managed by a 
DBMS. (Garcia-Molina, Ullman & Widom, 2002, p.2) 
 

Förkortningen DBMS står för Database Managment System och är en speciell mjukvara 
som sköter datahanteringen i en databas (Garcia-Molina et al., 2002). Ledningsdatabasen 
består som tidigare nämnt av en mappstruktur som ligger på en filserver och är ej kopplad 
till en DBMS. Vi har valt att använda benämningen ledningsdatabasen i vår uppsats 
eftersom det är den benämningen som används av uppdragsgivaren. Ledningen har 
möjlighet att delge och distribuera information genom att lägga och hämta dokument i 
denna mapp och dess undermappar. Det finns en gemensam mapp, varje delprocess har 
sina egna mappar samt att ledningsgruppen har en egen mapp. Beroende på vilken 
rättighet man har kan man utföra olika moment (exempelvis läsa, skriva, ta bort eller 
ändra i dokument). Vissa använder denna ledningsdatabas flitigt och vissa använder den 
inte lika ofta.    
 
4.1.4 IT-avdelning 
På företagets IT avdelning jobbar 9 personer. De jobbar både med utveckling av 
fabriksdatorsystem och med applikationer för persondatorer. För tillfället håller de på att 
implementera ett nytt datorsystem för materialhantering och planering vilket tar stora 
resurser. 
  
4.1.5 IT-miljö 
Man har datorsystem i fabriken som stödjer tillverkningsprocessen. Dessa är 
sammankopplade i ett LAN (lokalt nätverk) ihop med företagets persondatorer för 
kontroll och uppföljning. Det finns ca 350 st persondatorer anslutna till 12 st servrar. 
Tidigare har applikationer för inköp/order/planering körts i en central stordatormiljö men 
nu utvecklar man mer och mer applikationer för lokala client-server lösningar. Det finns 
ett intranät (kallas för ma-gate) som alla anställda med dator har tillgång till. Beroende på 
behörighetsgrad får personalen tillgång till olika slags information. Via intranätet kan 
personalen hitta mycket information och kan även delge andra information. 
Uppdragsgivaren strävar efter att intranätet skall användas mer flitigt och utvecklar 
ständigt intranätet för att tillgodose användarnas behov. Ett lokalt Datawarehouse system 
kommer att införas på företaget inom en snar framtid.   
 
4.1.6 Processer 
När uppdragsgivaren beskriver företaget gör man det genom att dela in verksamheten i 
processer. Det finns tre stycken huvudprocesser: Produktion, Produktutveckling och 
Logistik. Till dessa finns sedan ett antal stödprocesser till exempel: IT, Ekonomi och 
Personal. En process definierar vad som händer, exempelvis i Logistikprocessen ingår allt 
ifrån när man får en beställning från en kund till inköp av material för att kunna tillverka 
kundens beställning och leverans av färdig produkt. 



 

Ledningsdatabas för beslutstöd
Uppsatsarbete i Informatik 10 p

 

 
Mats Eriksson mesemaone@hotmail.com  
Stefan Sahlin stefansahlin@yahoo.com   

23

 
4.1.7 Tidigare studie 
Vid en tidigare studie som utfördes hos Electrolux i Mariestad våren 2003 försökte vi 
bilda oss en första uppfattning av uppdragsgivarens problem. Denna studie visade bland 
annat att användarna tyckte att det var svårt att hitta information, det fanns en osäkerhet 
om den information som gavs var uppdaterad och man tyckte inte att informationen 
presenterades på ett attraktivt sätt. Det framkom vidare att det fanns viss begrepps-
förvirring eftersom man inte var helt överens om olika definitioner. Dessa problem ledde 
till att användningsfrekvensen var mycket lägre än vad man från företagets sida skulle 
önska. Användarna valde att söka information via andra kanaler exempelvis genom att 
ringa till varandra (Eriksson & Sahlin, 2003). I denna uppsats har vi gått vidare och 
fördjupat oss ytterligare i problematiken för att på så vis kunna bidraga till att lösa 
uppdragsgivarens problem enligt uppdraget.  
 

4.2 Beslut 
En respondent berättar att det är både strategiska beslut och operativa beslut som fattas 
baserat på information som ligger i ledningsdatabasen. Ett exempel på strategiskt beslut 
kan enligt honom vara hur man skall köra fabriken under kommande år. Det underlaget 
består bland annat av olika nyckeltal såsom produktivitet, närvaro, försäljning och antal 
produktionstimmar. Genom att söka information i ledningsdatabasen och begära in 
rapporter från medarbetare samlar respondenten in fakta som beslutsunderlag. Beslut tas 
sedan baserat dels på underlaget samt  på respondentens erfarenhet. Idag är det enligt 
respondenten dålig struktur i ledningsdatabasen och nyckeltalen uppdateras för sällan. 
Han framför önskemål om att vissa nyckeltal borde visas i realtid, exempelvis 
kassationer. Informationen som finns i ledningsdatabasen är ett stort stöd och ger en bra 
bild av verksamheten. "Ett snapshot" som ger en bra helhetsbild och som kan användas 
för att dra slutsatser, berättar personen. Han tycker vidare att det är bra att växla mellan 
perspektiven helhetsbild och djupanalys. Utgångsläget är helhetsbilden, om något verkar 
vara fel kan han gå på djupet för att undersöka exempelvis varför en viss avdelning har 
problem. På fråga om informationsmängden uppfattas som för hög svarar respondenten 
att ibland kan det bli för mycket information men refererar då främst till 
informationsflödet från tidningar och email. En annan respondent använder 
ledningsdatabasen för att sprida ekonomiska rapporter som ligger till grund för olika 
strategiska beslut. 
 

4.3 Utvecklingsarbete hos uppdragsgivaren 
Samtliga respondenter delade uppfattningen att syftet med ledningsdatabasen är att vara 
ett verktyg som stöd i beslutsprocessen. De betonade vikten av att kunna ta del av och 
förmedla information inom ledningsgruppen via ledningsdatabasen. En respondent tyckte 
att det vore bra om viss information var tillgänglig för alla anställda, en annan respondent 
delade denna uppfattning.  
 
Eftersom företaget har ett väl utbyggt informationssystem handlar de utvecklingsarbeten 
man gör idag oftast om att utveckla och förbättra det befintliga systemet. När vi frågar en 
av respondenterna vilken metodik som företaget använder vid systemutvecklingsprojekt 
svarar personen att man har en väldigt ambitiös metod som bygger på en Objektorienterad 
ansats och UML (Unified  Modeling Language) men att den har visat sig vara för svår 
och krånglig att tillämpa. Därför håller man på att revidera  metoden och har för avsikt att 
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förenkla den. Respondenten kan inte delge någon dokumentation eftersom metoden är 
under utveckling.  
 
Initiativet att starta utvecklingsprojekt kommer oftast som önskemål och åsikter ifrån 
enskilda användare av systemet. Det är avdelningschefen som har ansvaret för att 
behoven tillgodoses men eftersom man kör mycket enligt principen ”ansvar på 
individnivå” blir det oftast att den enskilde användaren vänder sig direkt till IT-
avdelningen. Enligt respondenten finns det flera personer på IT-avdelningen som man 
kan vända sig till. 
 
Vid en intervju beskrev en av respondenterna hur detta går till. Vill man få ett IT-relaterat 
jobb utfört tar man kontakt med IT-avdelningen via telefon. Man beskriver sitt ärende och 
fyller sedan i en beställningsblankett (se bilaga 2) där bakgrund, syfte, mål, 
funktionsbeskrivning och eventuell besparing anges. Respondenten beskriver detta 
förfarande som ”jobbigt att bara leta reda på blanketten och skriva ut den” och fortsätter 
vidare med att ”det är svårt att strukturera sig och formulera det man verkligen vill ”.  
Denna inställning stöds av en annan respondent som är väl insatt i företagets IT-
verksamhet, personen säger att han förstår att det kan vara svårt för användarna att fylla i 
blanketten och håller på att ta fram en enklare mall för hur detta skall utföras. Han 
nämner exempelvis att fältet med eventuell besparing aldrig har fyllts i, ”jo, en gång och 
då stod det STOR”. En annan  respondent säger vidare att han försöker hålla en dialog 
med användaren där han exempelvis via personliga möten försöker analysera 
användarens behov och att han därefter själv fyller i beställningsblanketten helt eller 
delvis. Blanketten ligger sedan till grund för hur IT-avdelningen bedömer hur man ska gå 
vidare i ärendet. Företaget skiljer på fyra olika ärenden (IT-projekt, IT-aktivitet, IT-
uppdrag och Help-Desk ärende) beroende på ärendets omfattning. Ett IT-projekt 
innefattar exempelvis alltid en förstudie. När ärendet är klassat prioriterar IT-ansvarig 
arbetet och förmedlar uppgiften till någon av systemutvecklarna på IT-avdelningen. 
 
En respondent som arbetar med att utveckla IT-lösningar säger att han inte är helt nöjd 
med att få beställning via en blankett som inte är korrekt ifylld. Ofta tar han fram en 
prototyp och sedan ändrar sig beställaren flera gånger vilket leder till ”en massa onödigt 
merarbete” där den färdiga lösningen skiljer sig markant från ursprungsidén. Detta är 
enligt respondenten det största problemet  ”användarna vet inte vad de vill ha”. En 
lösning menar han skulle kunna vara om det fanns någon form av avtal mellan honom och 
beställaren där det klar framgår vad som gäller, då skulle arbetet vara avklarat när avtalet 
är uppfyllt. Han upplever även problem med olika definitioner vilket försvårar hans 
arbete då han exempelvis skall programmera en beräkningsrutin där man inte är överens 
om hur man skall beräkna ett värde. En annan respondent påtalade också problematiken 
kring otydliga definitioner, han menade att detta skulle kunna lösas om den som var ägare 
till processen även blev ägare till definitionen. Till exempel definitionen av begreppet 
Resultat borde ägas av ekonomiavdelningen eftersom det är den avdelning (process) som 
ansvarar för de beräkningar som ligger till grund för värdet. 

4.4 Beslutsstödssystemet 
På fråga varför företaget har valt att utveckla ett eget beslutstödssystem och inte köpt in 
något av de standardsystem som finns på marknaden svarar en respondent att det främst 
beror på följande orsaker: 
 

• Det kostar för mycket att köpa färdiga lösningar jämfört med att bygga egna. 
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• Systemet måste skräddarsys då de olika avdelningarna på företaget har olika 
struktur och arbetssätt. 

• Electrolux är en koncern som växt bland annat genom att förvärva andra företag, 
dessa har bibehållit sin struktur och arbetssätt, därför måste systemen anpassas 
individuellt.  

 
Respondenten påpekar att en positiv bieffekt när man väljer att utveckla ett eget system är 
att beställaren lär sig sin egen process. Detta kan enligt personen bidra till att man 
utvecklar sitt arbetssätt och kan därmed förbättra sig och sin process. Man måste vara 
insatt i hur systemet fungerar och hur en eventuell förändring påverkar andra processer. 
Därför måste de som jobbar på företagets IT-avdelning kunna alla processer fast de inte 
är delaktiga i dem.  

4.5 Business Intelligence hos uppdragsgivaren 
Idag har Electrolux i Mariestad olika verktyg för att sprida och arbeta med information. 
Dokument och information läggs i olika mappar på en filserver eller på intranätet. En av 
mapparna på servern heter Databas för Ledning men kallas av de flesta på företaget för  
ledningsdatabasen som tidigare har nämnts. Syftet med ledningsdatabasen är enligt en 
respondent att man skall kunna förmedla nyttig och rätt information så att det underlättar 
för folk att fatta beslut. Det skall vara användarvänligt och lätt att hitta information. 
Ledningsdatabasen som egentligen inte är en renodlad databas utan en mappstruktur på 
deras server används av ledningen för att sprida ledningsspecifik information. Vem som 
helst kan inte läsa eller ändra innehållet i mappen utan det styrs av vilka rättigheter som 
användaren har i nätverket. 
 
Man strävar att använda intranätet (ma-gate) mer och mer i framtiden då det är ett bra och 
effektivt sätt att sprida information. Många nya applikationer och rapporter utvecklas för 
att användas på intranätet. Vid flera observationer ser vi hur intranätet används och hur 
olika typer av information presenteras. Vi testar själva intranätet och söker information 
för att få inblick i hur detta hjälpmedel fungerar. För att få tillgång till intranätet krävs 
användarnamn och lösenord. Beroende på vad du har för behörighet får du tillgång till 
olika menyer och information. Vi noterar under observation hur användargränssnittet ser 
ut, se bild 15. Exempelvis ser vi ett nyckeltal som visar hur många enheter (kyl-, frys- och 
kombiskåp) som har tillverkats visas och uppdateras kontinuerligt på intranätet. 
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Bild 15: Här visar vi en skärmbild från startsidan i Electrolux intranät ma-gate. Man kan se hur 
layouten ser ut och vilka färger som används. I den röda ringen presenteras ett viktigt nyckeltal 
nämligen antal producerade enheter. 
  
Vid en annan observation ser vi hur man via intranätet kan avläsa försäljningsprognoser 
och utfall för olika delar av Electrolux koncernen. Detta system kallas för MIS (Market 
Information System) och är utvecklat av IT-avdelningen i Mariestad. Personen startar 
med att visa oss siffror på en högre nivå (sammanslagen) och borrar sedan ner på djupet 
för att slutligen visa oss detaljinformation för exempelvis en viss orts försäljning. Då MIS 
liknar en OLAP applikation frågar vi om det är en sådan. Respondenten berättar att den 
inte är uppbyggd som en multidimensionell databas utan ”bara SQL”. Det finns ett  
intresse av att titta vidare på vad OLAP skulle kunna innebära för Mariestadsfabriken 
men man har i dagsläget inte hunnit titta på detta. 
 
Personer som arbetar med olika typer av analyser hämtar idag information manuellt både 
från lösa rapporter tillsända till dem, hämtar information ur ledningsdatabasen samt söker 
efter information i intranätet. Därefter använder de exempelvis en standardprogramvara 
som kalkyleringsprogrammet Microsoft Excel för sina djupare analyser. 
 
En respondent lägger in viktiga nyckeltal i ett stort Excel ark och kan där se 
detaljinformation över tiden. Där kan man se budgeterade siffror och dess utfall. Som 
underlag till denna rapport får ett antal personer rapportera in ”sina” siffror och därefter 
görs vissa beräkningar. Förändringar kan tydas genom att jämföra tal med varandra. 
Denna rapport används sedan som hjälpmedel vid beslutsfattande. 
 
En annan respondent använder flitigt Excel och vid ett tillfälle observerar vi hur personen 
går tillväga för att ta fram en rapport som skall sparas i ledningsdatabasen. Respondenten 
skickar siffror till deras huvudkontor i Bryssel. I Bryssel påföres vissa 
försäljningsspecifika kostnader. När kostnaderna är påförda skapas en rapport som visar 
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vilket resultat som Mariestadsfabriken får. Dessa siffror lagras i en databas på 
huvudkontoret i Bryssel. Respondenten kopplar upp sig mot databasen, anger sitt 
användarnamn samt lösenord och letar sedan efter den information som behövs. När rätt 
information hittas laddar respondenten hem filen och lagrar den på sin dator. 
Respondenten väljer sedan ut de kolumner och rader som är intressanta och infogar 
siffrorna i Excel för att sedan göra olika tabeller och grafer. När rapporten är klar sparas 
den i ledningsdatabasen för att intresserade personer i ledningen kan ta del av 
informationen. Rapporten visas även på de möten som ledningsgruppen har och då skrivs 
rapporten ut på papper.  
 
Några respondenter berättar att man upplever ett antal personer som idag sitter och 
”rapporterar till höger och vänster utan att veta varför och vad man skall med 
informationen till”. En annan berättar att orsaken till detta kan bero på att man från 
centralt håll eftersträvar mer centrala uppföljningar men då det ej finns ett centralt 
uppföljningssystem så arbetar man ej konsekvent med rapportering. ”Det är det som är 
dilemmat i ett stort företag med dålig struktur” svarar en respondent. Vidare förklarar 
respondenten varför det är svårt att få ihop en gemensam applikation. Det beror på att det 
finns stora strukturella och kulturella skillnader mellan olika fabriker och länder samt att 
det är en stor koncern. 
 
En respondent tycker att den information som ges via ledningsdatabasen eller via 
intranätet skall man kunna lita på. Respondenten säger att erfarenheten gör att man vet 
om en siffra stämmer eller är orimlig. Ibland kan felaktiga resultat bero på grund av den 
mänskliga faktorn (felstans) och då ser oftast respondenten detta då resultatet avviker 
starkt mot normalt. Om så är fallet dubbelkollas uppgiften. Ett annat exempel är att 
nyckeltal kring kassation matas in varje fredag vilket medför att denna information blir 
tillgänglig endast i slutet av varje vecka. En respondent berättar att inom snar framtid 
kommer denna uppgift att uppdateras i realtid. 
 
Samma person berättar att olika personer och på olika fabriker kan göra beräkningar på 
skilda sätt. Detta beror enligt den svarande på att man har olika företagskulturer och 
landskulturer. Electrolux består av många uppköpta bolag som har sin egen tradition och 
kultur. De som jobbar där använder sitt sätt att se på saker och ting och kan ha svårt att 
helt anpassa sig till en gemensam standard. Då man ingår i en internationell koncern och 
har stort informationsutbyte mellan olika länder får man ta hänsyn till att olika begrepp  
och kalkyleringar kan skilja. Enligt en respondent finns det vissa skillnader mellan 
Sydeuropa (Italien) och Sverige, men i stort är de likriktade inom ekonomisk 
rapportering. Exempelvis genomförde de enligt respondenten en metodförändring förra 
året som medförde att skillnaderna mellan länderna minskade. 
 
Vid observationer har vi sett att rapporter som används som hjälpmedel vid 
beslutsfattande ibland har väldigt mycket detaljrik information, vissa fall har de mer 
övergripande information. Vissa rapporter saknar grafiska presentationer och/eller siffror 
som indikerar förändring. En person berättar att det vore bra med rapporter som både 
visar siffror och grafik. Den som är insatt och arbetar mycket med siffror tycker det är 
intressant och bra med enbart siffror men skall rapporten presenteras för andra 
avdelningar och personer kan det bli tydligare och enklare att visa med hjälp av grafik 
exempelvis med kurvor och diagram. 
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Några respondenter har hört talas om olika sätt att presentera nyckeltal med hjälp av 
grafiska symboler, exempelvis pilar och hastighetsmätare, men de har ej hunnit undersöka 
dessa nya hjälpmedel.  
 
För tillfället kan man via intranätet styra vilken tillgång till information man får. Det finns 
tre stycken behörighetsnivåer som styr detta. Vill man ändra nivå får personalen vända 
sig med förfrågan till IT-avdelningen. Någon vy med specifik information eller nyckeltal 
som personalen själva får anpassa efter sina önskemål finns ej i dagsläget. 
 
Vid observation upptäcker vi att det tar tid att utföra manuella rutiner för att hämta och 
bearbeta information. Respondenter svarar att de tror att vissa av deras rutiner borde 
kunna ske per automatik för att spara tid. 
 
En av anledningarna varför företaget väljer att utveckla egna system och rapporter är som 
tidigare beskrivits under rubriken 4.4 Beslutsstödssystemet att de pågrund av sina olika 
strukturer har olika individuella informationsbehov. Ett annat synsätt från respondenterna 
är att om det kommer färdiga förslag från exempelvis huvudkontoret på hur saker och 
ting skall rapporteras ser viss personal det som tvång och rapporterar in utan att tänka 
efter. De ser det som en extra arbetsbörda och kanske inte alltid ser den stora vinsten med 
sin rapport. Vitsen med att utveckla system själva är att användarna får lära sig om sin 
process, hur olika siffror påverkar helheten och kanske ändrar sitt arbetssätt till det bättre 
som en positiv bieffekt av utvecklingsarbetet. 
 
De verkar vara samstämmiga om att viss information som tidigare enbart har visats för 
ledningsgruppen nu även borde presenteras för ”alla” inom företaget. Tanken är att välja 
ut viss information och förmedla den via intranätet (ma-gate) på ett enkelt och lättfattat 
sätt. Man vill använda sig av intranätet för att distribuera informationen och tycker att 
grafiska presentationer är något som borde användas mer. 

4.6 Sammanfattning 
Vår studie gav i korthet vid handen att företaget har följande problem 

• Otydliga definitioner 
• Svårt för användarna att hitta information 
• Avsaknad av generella mappstrukturer i ledningsdatabasen 
• Otydliga uppdateringsrutiner 
• Användarna saknar en mer informativ och attraktiv presentation av information 
• Manuellt arbete med inhämtning av data  
• Manuella beräkningar som utförs av olika personer  
• Har ej adekvata hjälpmedel för att hitta och presentera förändringar, nyckeltal 
• Presenteras ej via intranätet 

 
De  förslag som kom fram om en framtida önskvärd lösning var 

• Alla begrepp ska vara tydligt definierade i en definitionslista och accepterade av 
alla på företaget 

• Integrera innehållet i ledningsdatabasen i företagets intranät för att lättare kunna 
hämta och delge information 

• Informationen borde presenteras med grafer och diagram för att denna lättare ska 
kunna tydas och vara mer attraktiv att använda 

• Automatiska hämtningar och presentationer 
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• Presentation eller förslag på nya hjälpmedel  

4.7 Implikationer för design 
Baserat på de resultat som vår studie gav tillsammans med den separata rapport vi skrivit 
för företagets räkning (vilken delvis presenteras i bilaga 3) redovisar vi här ett kort 
utdrag. Vid arbetet tillämpades Y-modellen som beskrivs under kapitlet 3.2.4 Y – 
modellen. 
 
 Den systemutvecklingsmetod som Electrolux använder anses i sin nuvarande form 

vara allt för svår och krånglig. En möjlig orsak till detta kan vara att metoden inte är 
anpassad till de förhållanden som råder på företaget och den verksamhet man 
bedriver. Att ha en väl fungerande metod är viktigt i utvecklingsarbetet eftersom man 
då får ett verktyg där man kan närma sig problemen på ett strukturerat och metodiskt 
sätt. Detta medför förhoppningsvis utökade möjligheter för företaget att ta till vara 
och förverkliga användarnas informationsbehov. Baserat på ovanstående 
rekommenderar vi att företaget som ett första steg anpassar och förenklar metoden så 
att den enkelt kan tillämpas av systemutvecklarna. Som ett led i metodens 
inledningsfas rekommenderar vi att någon form av avtal upprättas mellan användare 
och IT-avdelningen för att säkerställa arbetets omfattning och syfte. Alternativt bör 
företaget erbjuda utvecklarna tid och möjlighet att ytterligare fördjupa sig i 
metodiken. Om företaget följer dessa rekommendationer anser vi att de kommer att 
ha goda förutsättningar att kunna lyckas i kommande systemutvecklingsarbeten samt 
i arbetet med att utveckla ledningsdatabasen. 

 
 För att ge den information som ledningsdatabasen skall innehålla en hög validitet och 

reliabilitet bör företaget klara ut och definiera de begrepp som inom företaget 
uppfattas som otydliga. Därför föreslår vi att företaget utverkar ett dokument där 
begreppen definieras, exempelvis i form av en definitionslista. Som ett första steg i 
denna process föreslår vi att några få nyckeltal väljs ut och utreds. Arbetsprocessen 
dokumenteras för att sedan användas som en mall för att underlätta utredningen av de 
övriga talen. Vi anser vidare att det skulle kunna vara bra om man i definitionen utsåg 
en ägare till begreppet. Ägaren blir då förslagsvis den som ansvarar för processen där 
begreppet (värde, tal) hanteras. Exempelvis begreppet ”integrerat resultat” som 
primärt hanteras av ekonomiavdelningen, detta skulle då ägas och definieras av 
avdelningschefen på ekonomiavdelningen. Dessa definitioner skall vara väl 
förankrade och accepterade av samtliga berörda parter. Detta arbete tror vi med 
fördel skulle kunna utföras av utomstående konsulter som inte är färgade av den 
kultur och de värderingar som finns på företaget. 

 
Ovanstående är endast en del av det lösningsförslag som vi har för avsikt att leverera till 
företaget och syftar endast till att ge ett exempel på vad detta arbete utmynnade i. 
 

5 Diskussion 
För att kunna förse beslutsfattare inom företag och organisationer med relevant 
information som ett stöd i beslutsprocessen finns det ett antal faktorer som man bör ta i 
beaktande. Som ett första steg bör man enligt Andersen (1994) komma fram till en 
samstämmighet inom företagen om vad som är syftet med informationssystemet. I vår 
studie hos Electrolux fann vi att det fanns en enighet om vad som är syftet med 
ledningsdatabasen vilket med stöd av författarens teorier torde uppfattas som bra.  
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5.1 Beslutsprocess och beslutsunderlag 
Enligt de teorier som bland annat Bruzelius och Skärvad (2000) framför är det viktigt att 
strukturera upp problemen och metodiskt angripa den process som leder fram till ett 
rationellt beslut. Beslutsprocessen på Electrolux leder fram till både operativa och 
strategiska beslut där man enligt en respondent till stor del förlitar sig på tidigare 
erfarenhet och intuition i beslutsprocessen. Detta skulle man kunna tolka som att de 
beslut som fattas på företaget till stor del är ostrukturerade eller i alla fall 
semistrukturerade. En orsak till detta kan vara att företaget idag inte har något  
beslutsstödssystem vilket troligtvis skulle medföra att besluten blev mer strukturerade. 
Enligt Aronsson och Turban (1998) kan ett införande av ett DSS system lyfta den 
strukturella beslutsnivån från ostrukturerade till strukturerade och därmed kan man 
automatisera rutinmässiga och ständigt återkommande beslut för att på så sätt kunna 
lägga mer krut på svårare strategiska överväganden. En synvinkel på detta problem skulle 
kunna vara att ostrukturerade beslut medför en viss osäkerhetsfaktor hos beslutsfattare, 
dels för att vi lever i en föränderlig värld och dels för att man inte, och kommer aldrig att 
ha fullständiga beslutsunderlag för sådana beslut. Att omvärlden ständigt förändras och 
förutsättningarna ändras kan vi inte påverka, men genom att skaffa så väl underbyggda 
beslutsunderlag som möjligt och bearbeta samt distribuera detta med hjälp av ett 
beslutstödssystem kan man minska osäkerhetsfaktorn och därvid fatta mer pricksäkra 
beslut. 
 
De teorier som Aronsson och Turban (1998) presenterar framgår att beslutsfattare bör 
vara medvetna om vilken typ av beslut som skall fattas samt vilken information som 
behövs för att stödja detta beslut. På Electrolux finns denna medvetenhet om detta och en 
respondent beskriver att ledningsdatabasen i nuvarande form framförallt endast används 
för strategiska beslut och framför en avsaknad av att nyckeltal borde presenteras i realtid 
för att ge större tyngd i de operativa besluten. Exempelvis önskar han att information om 
kassation borde uppdateras mycket oftare för att kunna agera direkt när något händer. 
En konsekvens av att information inte görs tillgänglig i tid skulle kunna vara följande 
scenario: Ponera att stora mängder material kasseras under en veckas produktion, 
eftersom informationen om dessa kassationer inte når beslutsfattare förrän på fredagen 
medför detta en onödig överraskning som ej går att rätta till i efterhand. I detta exempel 
träffar beslutsfattaren leverantören av det felaktiga materialet på torsdagen och baserar ett 
beslut om fortsatta leveranser och villkor på den information om kassation som finns 
tillgänglig i datorn. Den information som finns tillgänglig på torsdagen är som tidigare 
nämnt ej uppdaterad och beslutsfattaren fattar ett beslut utan att veta om att det fanns 
stora problem med materialet tidigare under veckan. Avsaknaden av relevant information 
i rätt tid medförde i detta exempel att ett felaktigt avtal träffades med leverantören. 
  
Författarna menar även att olika typer av beslut kräver olika typ av information. 
Exempelvis om en beslutsfattare skall fatta ett operativt beslut så behövs en 
informationsmängd som stödjer denna sortens beslut. Begrepp som produktionstakt, 
sjukfrånvaro och kassation hör exempelvis till denna kategori. Å andra hand om 
beslutsfattaren skall fatta ett strategiskt beslut så behövs en annan informationsmängd 
som stödjer denna form av beslut, exempel på sådan information kan vara trender på 
marknaden, resurstillgångar, kunskap om senaste tekniken och kompetensnivå. Detta 
medför att i utvecklingen av ett system för beslutstöd så måste systemutvecklare och 
beslutsfattare i samspel ha klart för sig vilka beslutssituationer systemet skall stödja. Ett 
synsätt skulle kunna vara att om beslutsfattaren delges exakt den information som ett 
beslut kräver så blir även besluten mer exakta och osäkerheten skulle då minska. En 
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sidoeffekt av detta är att när man funderar och diskuterar kring problematiken kan 
eventuella nya arbetssätt dyka upp vilket kan innebära positiva förändringar i 
användarens arbetssätt. Denna uppfattning att kritiskt tänka till i sin arbetssituation 
förespråkas av en respondent på Electrolux i Mariestad. En annan sidoeffekt skulle kunna 
vara att information som först verkar nyttig och relevant för en användare visar sig inte 
alls tillföra något för det beslut som skall fattas. Då kan man rationalisera bort denna 
onödiga information och därvid få en tydligare och mer relevant struktur i den 
underliggande informationsmängden som skall stödja beslutet. När informationsmängden 
klart definierad och accepterad av alla berörda parter går man vidare i 
utvecklingsprocessen genom att arbeta fram lösningar på hur informationen skall 
presenteras, detta  behandlas i avsnitt 5.3 Business Intelligence.  

5.2 Systemutveckling 
När man skall genomföra ett systemutvecklingsprojekt anser Andersen (1994) att man bör 
använda någon metod som stöd i arbetet. Författaren motiverar detta med att det är viktigt 
att strukturera arbetet metodiskt för att undvika att man förbigår faktorer som kan påverka 
problemområdet. Vid vår studie hos Electrolux framkom det att man har en 
systemutvecklingsmetod som tillämpas vid mer omfattande utvecklingsarbeten. Metoden 
är under utveckling eftersom de personer som använder metoden i sitt dagliga arbete 
ansåg att den var ineffektiv och svår att tillämpa. Bakomliggande faktorer till denna 
problematik  skulle kunna vara att metoden inte är tillräckligt anpassad till företagets 
verksamhet eller att företaget inte erbjudit användarna tillräckligt med 
utbildningsmöjligheter. En annan orsak skulle kunna vara att personalen helt enkelt har 
för mycket att göra, då kan det vara svårt att motivera användningen av metoden eftersom 
den kanske kräver en del arbete som uppfattas som onödigt eller tidskrävande, 
exempelvis dokumentation av varje metodsteg. I vår studie har vi ej funnit att denna 
metod har använts vid utformningen av ledningsdatabasen. 
 
Inledningsvis är det enligt Andersen (1994) viktigt att analysera vad som är det verkliga 
problemet. Författaren anser att om man inte lyckas tydliggöra den verkliga orsaken till 
problemet så kan man heller inte gå vidare i utvecklingsarbetet. För att lyckas med denna 
analys bör man enligt de teorier som han behandlar tillämpa en metod som ger möjlighet 
att systematiskt kartlägga användarnas behov och önskemål i analysarbetet. Det finns 
även ett flertal liknande metoder som behandlar ämnet (Calof, 1998; Calof & Lithwick, 
2001; O’Guin & Ogilvie 2001). En metod som skulle kunna vara lämplig är att använda 
den så kallade Y-modellen (Andersen). Som ett första steg i denna modell försöker man 
formalisera användarnas informationsbehov samt vilka önskemål de har över en framtida 
lösning. Enligt Andersens teorier bör användarna i detta stadium stöttas av experter som 
”öppnar deras ögon”, för att på så sätt tydliggöra informationsbehoven och hjälpa dem att 
nå fram till en lyckad lösning. Vår undersökning visade att detta har man inte lyckats med 
fullt ut på Electrolux. Trots att man har ett väl utbyggt informationssystem och IT-stöd 
har man på företaget inte lyckats tillfredsställa användarnas informationsbehov med 
avseende på ledningsdatabasen. Enligt företaget beror detta dels på att man prioriterat 
andra större projekt samt svårigheter att  identifiera vad användarna vill ha, då vissa 
användare enligt respondenter inte själva vet vad de vill ha. 
 
Som ett verktyg för att initialt ta till vara användarnas informationsbehov använder 
företaget en beställningsblankett. Denna blankett får användarna själva fylla i helt eller 
delvis med stöd från IT-avdelningen. I vår studie framkom en viss problematik kring 
beställningsblanketten. Blanketten ansågs bland annat inte spegla användarnas önskemål 
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på ett fullgott sätt samt svår att fylla i av användarna. Detta problem skulle kunna bottna i 
en bristfällig interaktion mellan beställare och utförare eller otydliga rutiner hur ärendet 
skall behandlas. Enligt en respondent är ett av syftena med blanketten att tvinga 
användaren att tänka efter själv före denna framlägger sina önskemål, detta skulle enligt 
respondenten underlätta IT-avdelningens fortsatta arbete samt få användaren att eventuellt 
förbättra sitt arbetssätt. Det kan möjligen vara så att problematiken kring blanketten inte 
beror på blankettens utformning eller innehåll utan hanteringen kring denna. 
 
En annan aspekt i problematiken skulle kunna vara brist på tid. Denna tidsbrist kan tvinga 
fram ad hoc lösningar där man vill lösa problemet så fort som möjligt, tyvärr blir ofta ”en 
genväg en senväg” där man kan tvingas göra om arbete vilket skulle kunnat undvikas 
med en analys i ett tidigt stadium.  
 
Calof och Lithwick (2001) betonar i teoriavsnittet vikten av att klargöra definitioner så att 
alla på företaget pratar samma språk. I undersökningen framkom att det fanns problem 
med definitioner, både internt inom företaget och vid kontakter med andra företag inom 
koncernen i Sverige och i Europa. Företaget har tagit fram dokument som definierar vissa 
begrepp men inte alla som behövdes. Begreppsförbistringen medför enligt studien bland 
annat svårigheter när informationssystemet skall utvecklas samt underminerar en 
osäkerhet vid kommunikation mellan användarna. Dock finns det en medvetenhet i 
företaget om denna problematik. Ett synsätt skulle kunna vara att på ett plan bottnar 
problemet i avsaknad av en överordnad styrning från koncernens högsta ledning där 
begreppens betydelse tydligt framgår. Det andra planet är att företaget saknar tillräcklig 
integration / interaktion mellan avdelningarna och därför tolkar varje avdelning olika 
begrepp på sitt vis. 
 

5.3 Business Intelligence 
För att underlätta beslutsfattande finns det många olika teorier inom Business 
Intelligence. De behandlar hur man skall samla in information, lagra, analysera och 
presentera informationen på bästa sätt för sina användare. Informationsmängden kan och 
är oftast stor på många företag och det gäller för många oavsett position att försöka hitta 
användbar data ur denna stora mängd information, vilket McGeever (2000) skrev i sin 
artikel. En mycket viktig arbetsuppgift kopplat till informationssökningen är att ständigt 
jaga efter svaga tecken på förändring vilket Rouibach och Ould-ali (2002) påpekade. En 
annan vinkel på denna problematik är enligt Calof & Lithwick (2001) att detta arbeta kan 
vara både tidskrävande och svårt om man ej har tillgång till adekvata hjälpmedel.  
 
Hur arbetar man då på Electrolux i Mariestad med inhämtning och bearbetning av 
information? I vår undersökning på Electrolux konstaterar vi att flera personer arbetar 
med nyckeltal som de manuellt analyserar och presenterar. Som underlag använder de 
olika former av rapporter. Det kan röra sig om rapporter de fått via email, rapporter de 
själva hittar i ledningsdatabasens mappstruktur samt rapporter som genereras och 
presenteras på intranätet ma-gate. I många fall är det manuella arbetsrutiner för att 
införskaffa information från olika datakällor. Det har också visat sig att man på företaget 
även gör en del beräkningar som utförs av olika personer, vilket kan resultera i olika 
beräkningssätt som kan leda till att felaktiga tolkningar av resultatet görs. De hjälpmedel 
som används vid analyser och beräkningar är exempelvis kalkyleringsprogrammet 
Microsoft Excel och då användarnas erfarenhet och kunskap inom detta program är 
skiftande kan resultaten av beräkningar och analyser bli olika omfattande. 



 

Ledningsdatabas för beslutstöd
Uppsatsarbete i Informatik 10 p

 

 
Mats Eriksson mesemaone@hotmail.com  
Stefan Sahlin stefansahlin@yahoo.com   

33

 
Baserat på observationer samt vad respondenterna i undersökningen berättat borde en hel 
del arbetsrutiner kunna effektiviseras. Vi har sett att information skulle kunna hämtas per 
automatik direkt ifrån en datakälla istället för de manuella rutinerna. Fördelen med ett 
sådant förfaringssätt är att underlätta för användarna samt att den inbesparade tiden kan 
användas för andra aktiviteter. Att hämta information direkt från en datakälla istället för 
inhämtning via mellanhänder medför även att minimera risken för onödig dubbellagring 
(utrymmeskrävande) samt att olika versioner av informationen figurerar (senaste 
uppdateringen skall gälla). Ett annat synsätt skulle kunna vara att man har tidsvinster att 
tjäna med att låta en funktion sköta inhämtningen istället för att låta användarna hämta 
manuellt. Med funktion avser vi en programmerad rutin som utför olika uppgifter. 
 
Det framkom hos uppdragsgivaren (som ovan nämnt) att problem som kan uppstå när 
olika personer gör egna beräkningar är att resultaten kan bli olika beroende på hur man 
räknar ut dem. Det är viktigt att man inom organisationen kommer överens om exakt hur 
beräkningen skall utföras och vilka variabler som skall ingå i denna beräkning. Ett sätt att 
undvika eventuella olikheter i uträkningssättet kunde vara att låta en funktion sköta 
uträkningen efter ett överenskommet tillvägagångssätt. Fördelen med detta är att alla 
uträkningar görs från ett centralt håll. Behöver man ändra uträkningssätt kan man på ett 
ställe ändra och får direkt genomslagskraft i systemen som använder sig utav denna 
funktion. En annan fördel kan vara att man sparar arbetstid genom att datorn sköter 
uträkningen samt att uträkningar kan ske mer frekvent då man ej är beroende av 
användarens närvaro. 
 
Baserat på de teorier vi redogjort för under kapitlet 3.3.5 Att tänka på bör det underlätta 
beslutsfattande om man använder hjälpmedel som varnar vid förändringar. Det motiveras 
att det är viktigt att hitta de små förändringarna och att det kan vara svårt när man har 
stora och komplexa datamängder. Istället för att analysera och jämföra siffror mot 
varandra kan man  använda system som varnar för förändringar. Här skulle 
uppdragsgivarens IT-avdelning kunna hjälpa till med ett egenutvecklat system eller att 
man tittar vidare på de system som finns idag på marknaden. Att nå det perfekta systemet 
(Chen & Lee, 2003; Spangler & Peters, 2000) kanske inte är möjligt men en förbättring 
mot dagens ledningsdatabas skulle kunna vara rimligt. Ett sätt att lösa problematiken 
kunde vara att ta de nyckeltal som används idag och resonera kring dem, exempelvis hur 
de påverkar varandra, vid vilka förändringar man skall varna. Under dessa diskussioner 
bör man arbeta metodiskt för att reda ut vilka beslut  som skall tas med hjälp av 
informationen samt vilka hypoteser man vill testa (se avsnitt 3.3.5 Att tänka på). Under 
sådana diskussioner borde uppdragsgivaren även få de positiva bieffekter som tidigare 
framkommit i vår undersökning samt med ett väl genomfört systemutvecklingsarbete 
undvika att göra en för avancerad lösning som ej blir användarvänlig (Carr, 2003). 
 
Vi har beskrivit sätt att minska informationsöverflödet och att förtydliga information. Det 
är med hjälp av grafisk presentation och kan exempelvis vara grafer, symboler och pilar 
som ersätter siffror. Dessa grafiska symboler förstärks genom att de visas i olika färger 
beroende på om de skall symbolisera normala siffror eller om de skall varna för något. 
Med detta sätt underlättar det för användaren som ej behöver studera varje siffra för sig 
utan kan se helheten på sin skärm. Ett exempel på detta skulle kunna vara att alla 
nyckeltal kompletteras men en pil och om nyckeltalet enligt definierade villkor är normal 
skall pilens färg vara grön. Är nyckeltalet enligt det definierade villkoret i farozonen så är 
färgen röd för att påkalla uppmärksamhet. Användaren kan nu undersöka ytterligare 
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genom att  exempelvis dubbelklicka på pilen och se detaljinformation som rör det 
rödmarkerade nyckeltalet.  
 
Oavsett vilka hjälpmedel man använder anses det av författare att det är mycket viktigt 
med att man skall kunna lita på information som presenteras i system (Balasubramanian 
& Kwan, 2002; O´Guin & Ogilvie, 2001). Om felaktiga siffror används vid 
beslutsfattande kan det få förödande effekter om man drar felaktiga slutsatser av 
resultaten som presenteras av systemen. Enligt detta synsätt skulle det kunna vara hög 
prioritet på arbete som ser till att minska dessa problem. Om användarna ej känner tillit 
till systemen och siffrorna som presenteras, skapas extraarbete när de tvingas dubbelkolla 
och verifiera om dessa indikationer är korrekta. Då förlorar man vitsen med hjälpmedlet. 
För att undvika skepsis (Copeland, 2001) bör man klart och tydligt informera användarna 
om hur systemen fungerar och det bör även finnas tydliga beskrivningar på hur 
uträkningarna går till och vilka faktorer som påverkar dessa uträkningar. Då förstår 
användaren hur systemen fungerar och kan då lita mer på dessa (Balasubramanian & 
Kwan).  Självklart väger den egna erfarenheten och sunda förnuftet tungt när man kritiskt 
granskar siffror och det bör man även i fortsättningen göra.  
 
Under avsnittet psykologiska aspekter framkom även vikten av att ha en tydlig struktur 
för att underlätta för användaren. Stenmark (2003) varnar dock för att inte ha för hård 
styrning på innehåll och struktur. Från uppdragsgivaren har man uppgett att det kan 
tyckas vara för ostrukturerat i ledningsdatabasen men baserat på ovanstående författares 
teorier så är detta ej ett problem utan en fördel. Personalen menar dock att det är en fördel 
om innehållet kan vara lite mer strukturerat och överskådligt än det är idag samt att 
sökfunktionalitet införs i en framtida lösning. Andra aspekter kunde vara att användarna 
vill ha en övergripande struktur för att stödja deras mentala modell när de försöker att 
förenkla en komplex bild till något enklare (Chen & Lee, 2003). 
 
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är informera och motivera sina användare så de 
känner sig väl motiverade att använda sig av dessa nya hjälpmedel och att de ej ser det 
som en extra arbetsbörda (Balasubramanian & Kwan, 2002).  Detta skulle kunna vara en 
viktig arbetsuppgift för exempelvis en marknadsförare på Electrolux. I vår uppsats har vi 
redogjort för att vissa personer inom företaget upplever att de rapporterar flitigt utan att 
veta varför och vad som informationen skall användas till. Som tidigare beskrivit är det är 
viktigt att sälja in nyttan för alla användare internt. Det är också viktigt att dessa personer 
får insyn i hur systemen fungerar, hur beräkningar sker och vad man skall ha 
informationen till vilket motiveras av de teorier vi har under rubriken psykologiska 
aspekter. En väl motiverad användare förstår nyttan och ser sin del i det stora hela. 
 
Man bör även se över och analysera "alla" rapporter för att se vad de används till och vad 
syftet är med dem. I en sådan undersökning kan man upptäcka om det finns överlappande 
rapporter som kan avskaffas och hitta nya möjligheter till bättre rapporter. Detta för att 
undvika information overload (Butcher, 1995). Troligtvis kan man även här effektivisera 
med hjälp av olika applikationer. I en stor koncern som Electrolux som arbetar med olika 
fabriker i Sverige samt övriga världen bör en hel del av detta analysarbete ske från 
"centralt" håll. De har möjligheten att se övergripande och bör ha resurser för detta. Då de 
enligt vår undersökning strävar efter mer central rapportering bör de även ta tag i och 
strukturera upp rapporteringsformerna.  Svårigheten med detta arbete är som en 
respondent berättade att det är ett stort företag med många kulturella och strukturella 
skillnader. Men det borde ändå finnas stora likheter när det gäller informationsbehov även 
om behovet samt deras processer och nyckeltal skiljer. Att gemensamt med de olika 
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fabrikerna arbeta fram en bra Business Intelligence lösning borde medför vinster som 
gagnar alla parter. Med detta menar vi inte att man skall avskaffa egenutvecklade system 
utan förmodar att det är bra att fortsätta med utveckling av egna system då de kan 
anpassas efter de speciella behov som finns lokalt. Det har visat sig i vår undersökning att 
företaget och dess informationsbehov är komplext och då kan det behövas speciella 
anpassningar.   
 
Med hjälp av OLAP applikationer skulle användarna själva kunna skapa rapportmallar 
som de själva har nytta av och kan se siffror ur olika perspektiv vilket kan underlätta 
beslutsfattande och ge förståelse för olika scenarier. I vår förstudie (Eriksson & Sahlin, 
2003) framkom det att uppdragsgivaren har bra ordning på sina databaser samt att ett 
datawarehouse kommer att installeras hos Mariestadsfabriken inom kort vilket torde 
underlätta införandet av en eventuell framtida OLAP lösning.  
 
Både Copeland (2001) och Laalo (1998) samt även uppdragsgivaren anser det är viktigt 
att så många som möjligt har tillgång till information och verktyg för att kunna fatta 
bättre beslut. De tycker även att det är mycket viktigt att användarna ser kopplingar till 
sin egen process så de förstår hur saker och ting påverkar varandra. Företagets IT-
avdelningen sitter tillsammans med beställaren och utreder ett behov och får då bra 
bieffekter när användaren analyserar och tänker igenom sitt behov. Kanske är det 
processen och arbetssättet som behöver ändras till det bättre istället för det ursprungliga 
behovet som först var i åtanke. 
 
För att så många inom företaget skall få tillgång till informationen strävar de efter att 
lägga information och applikationer på intranätet. Fördelarna med detta är att få en bättre 
struktur på informationen och att underlätta sökning efter information för sina användare. 
Det är ett bra gränssnitt mot användarna och effektivt att uppdatera och distribuera.  

5.4 Kritiskt förhållningssätt 
Beträffande metodval så användes i vår förstudie (Eriksson & Sahlin, 2003) en mix av 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Efter noggrant övervägande av dess för- och 
nackdelar valde vi inför denna undersökning enbart en kvalitativ ansats för att fortsätta 
undersöka djupare. Den avgränsning som gjordes var ett informationsbehov som ett fåtal 
personer inom ledningsgruppen kunde besvara och då detta behov visade sig vara 
komplext passade den kvalitativa ansatsen bättre än en kvantitativ. I vår förstudie fick vi 
med hjälp av den kvantitativa undersökningen fram synpunkter från samtliga i 
ledningsgruppen och med den kunskapen kombinerat med den kvalitativa 
undersökningen som också gjordes hade vi en bra grund att stå på när vi i denna uppsats 
skulle tränga djupare. Därför kändes det naturligt att fortsätta gå till botten med 
problemen genom en kvalitativ ansats.  
 
Svårigheter som uppstått i genomförandet av undersökningen har varit att få tag i 
personerna i vårt urval. Eftersom de ingår i ledningsgruppen på företaget är de oftast 
upptagna. Trots att vi försökte lösa denna problematik i samråd med uppdragsgivaren 
genom att planera väl och boka besök i god tid så uppstod det oförutsedda saker som 
medförde att vissa samtal ej blev genomförda enligt den tidsplan vi önskat. För att göra 
det bästa möjliga av situationen har vi då utnyttjat tiden till andra intervjuer och 
observationer samt ställt vissa kompletterande frågor via telefon. Vi fick även ett 
arbetsrum till vårt förfogande för att underlätta vårt praktiska arbete. Då vi fanns på plats 
hade vi möjlighet att träffa respondenterna utan att behöva boka möten. Tyvärr visade det 
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sig att även då var det svårt att få korta spontana pratstunder med vissa respondenter då 
de var upptagna.    
 

6 Slutsats 
Efter att ha utfört en kvalitativ studie hos Electrolux samt studerat relevant teori inom 
problemområdet där vi ville ha svar på följande fråga: 
 
 Hur säkerställer man att en ledningsgrupp får den information som den behöver för 

att kunna fatta snabba och korrekta beslut?  
 
Som stöd för att kunna besvara frågan formulerade vi dessa delfrågor: 
 
 Hur ska man göra för att analysera användarnas informationsbehov i syfte att nå fram 

till en avstämd accepterad överenskommelse baserat på definitioner och begrepp? 
 Hur bör information göras tillgänglig för användare på ett effektivt sätt? Med hänsyn 

tagen på: distribution, användande av verktyg för IT-stöd och hur informationen kan 
presenteras på ett bra sätt? 

 Vilken typ av beslut kan man fatta med hjälp av ett datorbaserat beslutstödssystem ? 
 
I vårt arbete kom vi fram till följande slutsatser: 
 
För att få en samstämmighet mellan användarna och systemutvecklarna om vad som är 
målet och meningen med ett beslutstödssystem bör man diskutera och definiera syftet så 
att detta tydligt framgår och är accepterat av alla berörda parter. Vi anser att för att kunna 
erbjuda en ledningsgrupp rätt information är det mycket viktigt att inledningsvis lägga 
mycket tid och kraft på att analysera den verkliga orsaken till ett uppkommet problem 
eller önskemål för att på så sätt kunna jobba effektivt med fokus på den exakta 
problembilden. Det bästa är om man kan göra rätt från början, med detta menar vi att det 
kommer att löna sig i slutändan om man som systemutvecklare verkligen försöker sätta 
sig in i användarens situation och utifrån detta kunna erbjuda lösningsförslag som ligger 
så nära den slutliga lösningen som möjligt. Med andra ord genomför ett ordentligt 
systemutvecklingsarbete. 
 
Som ett stöd i beslutsprocessen rekommenderar vi att man använder någon form av 
datorbaserat beslutsstödssystem. Ett sådant system stödjer både operativa och strategiska 
beslut, mer eller mindre beroende på vilken form av struktur som källdata har. En slutsats 
är att de största förtjänsterna nås då man jobbar med strategiska beslut som baseras på 
semistrukturerad – ostrukturerad grunddata. Eftersom graden av subjektivitet här är stor 
kan ett beslutstödssystem öka den objektiva nivån och på så sätt minska 
osäkerhetsfaktorn när ett beslut fattas. Ett DSS system stödjer även operativa beslut på ett 
mycket bra sätt, dock främst när den bakomliggande informationen är av 
semistrukturerad - strukturerad karaktär med tyngdpunkt på strukturerad. För att 
effektivisera arbetet anser vi det är viktigt att låta inbyggda funktioner i datasystemet 
automatiskt utföra rutiner som idag görs manuellt. Med detta kan man spara arbetstid och 
undvika eventuella olikheter i uträkningar. För att förbättra presentation, tillgänglighet 
och distribution kan man med fördel sprida informationen via webbaserade applikationer, 
exempelvis i ett intranät (ma-gate). 
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En slutsats är att företag som utnyttjar de möjligheter som ett beslutstödssystem erbjuder 
kommer att erhålla konkurrensfördelar främst gentemot de konkurrenter som inte 
använder sig av beslutstödssystem. En förutsättning är dock att systemet utnyttjas på rätt 
sätt samt att den information som presenteras är relevant och väl underbyggd. En annan 
viktig sak är risken att man invaggas i en övertro eller falsk säkerhet vid användande av 
systemen. Därför bör man vara noga med att följa upp konsekvenserna av besluten.   
 
För att förse en ledningsgrupp med information så att de kan fatta korrekta och snabba 
beslut krävs en för beslutet relevant och konsistent informationsplattform som byggs upp 
kring de olika typer av beslut som systemet skall stödja. Denna information skall sedan 
presenteras på ett enkelt och effektivt sätt utefter användarnas önskemål. 
 
På grund av den metod som använts i denna undersökning där endast ett företag har 
studerats uppstår problem med att dra generella slutsatser. I vissa fall går det inte att 
generalisera men i vårt fall anser vi att vi kan dra vissa generella slutsatser. Vi menar att 
många företag kan känna igen sig och dra nytta av de tankegångar som reflekteras i denna 
uppsats. Exempelvis att genomföra ordentligt systemutvecklingsarbete och att undanröja 
oklarheter gällande definitioner och beräkningar är enligt vår uppfattning något som alla 
företag tjänar på. Speciellt produktionsföretag med liknande struktur som Electrolux i 
Mariestad kan enligt vår uppfattning handskas med liknande frågeställningar och problem 
(exempelvis produktionsplanering, resultatredovisning). Även om det kan vara enklast att 
dra paralleller med innehållet i denna uppsats om man bedriver producerande verksamhet, 
så anser vi att även andra typer av företag såsom tjänste- och serviceföretag kan applicera 
våra tankar kring beslutsstöd. De bör enligt vår uppfattning också tjäna på att fatta 
rationella beslut. Vilka beslutsfattare skulle inte ha användning för beslutsstöd när de 
driver sina företag? Enligt vår uppfattning är det de företag som kan fatta mest rationella 
beslut som blir vinnaren av konkurrensfördelar. De företag som ej klarar av det blir 
förlorare. För att öka sina vinnarchanser, oavsett verksamhetstyp rör det sig om beslut 
som måste fattas och troligtvis borde någon form av Business Intelligence hjälpmedel 
vara en fördel och underlätta beslutsfattande för alla företag.  
 
Vi anser att våra frågeställningar besvarats. Dock skall man vara medveten om att det 
aldrig går att hitta en fullständig lösning eftersom förutsättningarna konstant förändras. 
Under resans gång stötte vi på några nya intressanta frågeställningar som vi lämnat åt 
sidan eftersom de låg utanför problemområdet, men som kanske kan undersökas i en 
kommande undersökning. Dessa sidospår redovisar vi under nästa rubrik 6.1 Förslag till 
fortsatt arbete och forskning. 

6.1 Förslag till fortsatt arbete och forskning 
Nästa steg är att tillsammans med uppdragsgivaren diskutera resultatet av denna 
undersökning för att höra deras synpunkter och hur de eventuellt tänker fortsätta med 
arbetet. Ett stort företag som Electrolux med komplext informationsbehov kan enligt de 
teorier som redovisats samt deras egna resonemang tjäna på att använda sig av någon 
form av Business Intelligence hjälpmedel för att underlätta sitt beslutsfattande samt för att 
på ett enkelt och effektivt sätt presentera viktig information för sina användare och övriga 
anställda. 
 
Förslag till fortsatt arbete kan vara att skapa en definitionslista där alla definitioner och 
beräkningar redovisas fullständigt och överenskommelse träffas om dem. Vi har som 
ambition att i vår separata företagsrapport gå igenom ett fåtal nyckeltal, hur de definieras, 
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hur och var de med automatik kan hämtas samt ge förslag på funktionalitet och 
presentationssätt enligt de teorier som redovisas i denna uppsats. Resultatet av 
företagsrapporten kan sedan användas för att föra en dialog med användarna och IT-
avdelningen. Rapporten används vidare som en mall för fortsatt arbete med övriga 
nyckeltal och begrepp.   
 
De sidospår vi upptäckt och som skulle kunna vara förslag på fortsatt forskning är att titta 
närmare på andra mer analytiska hjälpmedel. Dessa hjälpmedel hamnar under 
teoriområdet: Data Mining och innefattar avancerade statistiska analysverktyg där man 
har möjlighet att på ett sofistikerat sätt analysera stora datamängder för att hitta nya 
viktiga samband, mönster och tendenser vilket skulle kunna ge bättre prognoser och därav 
vara ett stöd i beslutsprocessen. 
 
Ett annat intressant område skulle kunna vara att undersöka eventuella vinster och 
fördelar med att centralt försöka samordna Electroluxkoncernens informationsbehov. 
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8 Bilaga 1 – Intervjustöd 
 
1. Vad är syftet med att optimera användningen av ledningsdatabasen  ? 
2. Hur tycker du att ledningsdatabasen fungerar idag ? 
3. Beskriv / visa kortfattat hur du jobbar med databasen idag ? 
4. Litar du på den information som ledningsdatabasen tillhandahåller ? 
5. Beskriv hur du går till väga när du vill ha ett IT – relaterat arbete utfört ? 
 
6. Vad har du för förväntningar på ledningsdatabasen i framtiden ? 
7. Vilken information skulle du vilja ha tillgång till ? 
8. Hur skulle du vilja att denna presenterades (siffror, grafer, etc)? 
9. Har du några funderingar, önskemål på utökad funktonalitet som inte finns idag ? 
 
10. Vilken systemutvecklingsmetod tillämpar ni på företaget ? 
11. Hur gör ni för att ta till vara på användarnas informationsbehov ? 
12. Vad händer när en användare vill ha ett IT-relaterat arbete utfört ? 
13. Vad anser du är det viktigaste problemet att lösa med avseende på ledningsdatabasen? 
14. Varför har ni valt att utveckla ett eget beslutsstödssystem ? 
15. Har ni undersökt om det finns några färdiga beslutstödssystem på marknaden som 

skulle kunna passa er verksamhet, berätta ? 
16. Finns det något centralt IT-stöd inom koncernen ? 
 
17. Vilken typ av beslut fattar ni mha ledningsdatabasen ? 
18. Ger informationen som finns i ledningsdatabasen ett fullständigt underlag till ett 

beslut eller kompletterar du med andra underlag (pratar, känsla, intuition) 
19. Vissa ledare använder en mental modell som förenklar en komplex bild.  Hur tänker 

du ? 
 
20. Upplever du att det finns någonting ytterligare att tillföra som inte kommit fram 

under intervjun ? 
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9 Bilaga 2 – Beställningsblankett 
 
Benämning beställning: 

Beställare Ägare (om inte beställaren) Beställningsdatum 
   

Kontaktperson (om inte beställaren) Bifogat mtrl. 

                                               Layout Tidplan                   Annat 

För att rätt kunna bedöma och prioritera inkomna beställningar till IT-avd skall resp. beställning innehålla vissa 
grunddata. Jag ber därför att du som beställare fyller i följande uppgifter så noggrant som möjligt. OBS beställningen 
skall alltid skickas till IT-chefen. 
 
Specifikation beställning: 
Bakgrund 
 
 

Syfte 

Mål 

Kortfattad funktionsbeskrivning 
 
 
 
 
 

Ev inbesparing (kr,mantimmar eller dyligt) 

Detta område ifylles av IT-avd 
 
Beställningen mottagen den: 
(IT-chef) 

Ref.nr: 
(IT-chef) 

Ev.retur p.g.a: 
(IT-chef 

Klassning av beställning: Projekt -Aktivitet -Uppdrag 
(IT-chef) 

Prioritet (1,2,3,V) 
(IT-chef) 

Utsedd IT-ansvarig: 
(IT-chef) 
Tidsåtgång : 
Aktivitetsansvarig 
 

Starttid: 
Aktivitetsansvarig 
 

Ev kostnad tkr: 
Aktivitetsansvarig 

Beräkn. Klar: 
Aktivitetsansvarig 

Senast rapporterade 
status 
Datum 
Aktivitetsansvarig 
Status 
 
Startad-PSI-PI-CP00-CP0-CP1-
CP2-CP3-FB-Klar 
Aktivitetsansvarig 
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10 Bilaga 3 -  Utdrag från den separata 
företagsrapporten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P2. Otydliga definitioner 
P7. Systemutvecklingsmetod som används är för krånglig 
P8. Avtal saknas mellan beställare och systemutvecklare 
P9. Beställningsblanketten är inte anpassad för normalanvändare  
P16. Användarna har problem att utrycka vad de vill ha 

Problemlista 

Problemområde 

Avgränsat problemområde: 
 

- Systemutveckling   
 
Utanför problemområde: 
 

- Organisation P4, P6, P11, P12, P13, P14, P15 
 

 
 
 
Delområden : 
 

- Systemutveckling  P2, P3, P7, P8, P9, P16, P17, P21 
 

Mållista 

 
M3. Tydliga begreppsdefinitioner    P2 
M6. En enkel och lättillgänglig systemutvecklingsmetod  P7, P16 
M7. Avtal  mellan beställare och utvecklare   P8, P9, P16 
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Behovslista 

 
B3. Identifiera begrepp som saknar tydlig definition   M3 
B6. Analysera hur systemutvecklingsmetod kan anpassas till verksamheten M6, M7 
    

Åtgärdslista 

Å1. Utveckla systemutvecklingsmetod B6 
Å2. Arbeta fram en definitionslista     B3 

Handlingsplan 

Steg 1 (Å1): 
 
Den systemutvecklingsmetod som Electrolux använder anses i sin nuvarande form vara allt för svår och 
krånglig. En möjlig orsak till detta kan vara att metoden inte är anpassad till de förhållanden som råder på 
företaget och den verksamhet man bedriver. Att ha en väl fungerande metod är viktigt i 
utvecklingsarbetet eftersom man då får ett verktyg där man kan närma sig problemen på ett strukturerat 
och metodiskt sätt. Detta medför förhoppningsvis utökade möjligheter för företaget att ta till vara och 
förverkliga användarnas informationsbehov. Baserat på ovanstående rekommenderar vi att företaget som 
ett första steg anpassar och förenklar metoden så att den enkelt kan tillämpas av systemutvecklarna. Som 
ett led i metodens inledningsfas rekommenderar vi att någon form av avtal upprättas mellan användare 
och IT-avdelningen för att säkerställa arbetets omfattning och syfte. Alternativt bör företaget erbjuda 
utvecklarna tid och möjlighet att ytterligare fördjupa sig i metodiken. Om företaget följer dessa 
rekommendationer anser vi att de kommer att ha goda förutsättningar att kunna lyckas i kommande 
systemutvecklingsarbeten samt i arbetet med att utveckla ledningsdatabasen. 
 
Steg 2 (Å2): 
 
För att ge den information som ledningsdatabasen skall innehålla en hög validitet och reliabilitet  bör 
företaget klara ut och definiera de begrepp som inom företaget uppfattas som otydliga. Därför föreslår vi 
att företaget utverkar ett dokument där begreppen definieras, exempelvis i form av en definitionslista. 
Som ett första steg i denna process föreslår vi att några få nyckeltal väljs ut och utreds. Arbetsprocessen 
dokumenteras för att sedan användas som en mall för att underlätta utredningen av de övriga talen. Vi 
anser vidare att det skulle kunna vara bra om man i definitionen utsåg en ägare till begreppet. Ägaren blir 
då förslagsvis den som ansvarar för processen där begreppet(värdet, talet) hanteras. Exempelvis 
begreppet ”integrerat resultat” som beräknas av ekonomiavdelningen, detta skulle då ägas och definieras 
av avdelningschefen. Dessa definitioner skall vara väl förankrade och accepterade av samtliga berörda 
parter. Detta arbete tror vi med fördel skulle kunna utföras av utomstående konsulter som inte är färgade 
av den kultur och de värderingar som finns på företaget. 
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11 Bilaga 4 – Förstoringar av BI skärmbilder 
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