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Abstract 
Today's technological development means that organizations are constantly evolving. 

This means that the market, which the organizations operate in, is constantly changing 

and becoming more complex to interpret. This development increases the demand to 

forecast possible outcomes and receive real-time information from the operations – 

i.e., obtain the most accurate data for decision-support. To make this possible, 

organizations need so-called ‘decision support systems’; IT-tools that rapidly provide 

decision makers with information based on relevant data. To obtain the highest 

possible value from the systems, they must seamlessly integrate and interact with the 

organization. This study examines how decision support systems, organizations and 

users relate to each other in an organizational context. The aim is to provide an insight 

into the limitations and possibilities of human behaviour, technological development 

and organizational structure to create and enable relevant and effective decision 

support systems. The paper’s theoretical framework is based on Orlikowski’s (1992) 

structurational model. The empirical material consists of semi-structured interviews, 

which are analysed based on Orlikowski’s model. The results show that although 

there is a common understanding on how the different factors should interact in order 

for the decision support systems to function the respondents neglected their own 

influence as users of the systems.  
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Sammanfattning 
Dagens teknikutveckling medför att organisationer hela tiden utvecklas och förändras. 

Det i sin tur medför att den marknad organisationer agerar på förändras och blir 

alltmer komplex att tolka.  Denna utveckling ökar efterfrågan att förutspå sannolika 

utfall, få information om verksamheten i realtid, kort sagt få ett korrekt 

beslutsunderlag. För att detta ska vara möjligt behövs IT-verktyg som snabbt kan 

förse beslutsfattare med underlag som grundar sig på relevanta data, så kallade 

beslutsstödsystem. För att få ut mesta möjliga värde från beslutsstödsystemen ställs 

höga krav på att de integreras och samverkar med organisationen. I studien undersöks 

hur beslutsstödsystem, organisationer och användare förhåller sig till varandra i en 

organisatorisk kontext. Målet är att ge en inblick i de begränsningar och möjligheter 

människors agerande, teknikens utveckling och organisationens struktur skapar för att 

möjliggöra relevanta och effektiva system för beslutsstöd. Studiens teoretiska 

ramverk tar sin utgångspunkt i Orlikowskis (1992) struktureringsmodell. Det 

empiriska materialet utgörs av semistrukturerade intervjuer som analyseras med 

utgångspunkt från Orlikowskis modell. Resultatet visar att även om det överlag finns 

en förståelse för hur olika faktorer bör samspela för att beslutsstödsystemen ska 

fungera, tonar respondenterna ner sin egen betydelse som användare av systemen. 

 

Nyckelord: Beslutsstödsystem; Struktureringsteori; Organisation; Beslutsfattande; 

Informationsteknologi 
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1. Introduktion 
Människan har alltid haft intresse av att ersätta, eller komplettera, mänskligt arbete 

med artificiell kraft (Zuboff, 1988; 2013; 2015). Vi har ständigt utvecklat vårt sätt att 

arbeta, allt från hävstången till dagens informationsteknik (IT). I takt med internets 

utveckling har villkoren för hur IT används inom organisationer förändrats. Data har i 

många fall blivit mer lättillgänglig och hanterbar än tidigare vilket lett till nya 

innovationsmöjligheter. Intresset att tillvarata tillgänglig data öppnade utvecklingen 

till dagens intelligenta system (Carlsson & Turban, 2002). Med IT som spann över 

samtliga processer blev behovet större att införskaffa olika typer av system som 

underlättade för verksamheten (Carlsson & Turban, 2002; Sharda, Delen & Turban, 

2014). Resultatet blev att alltfler organisationer införskaffade informationssystem och 

utvecklingen har uppnått en nivå där de flesta är helt beroende av sina system 

(Peppard, 2000; Sharda et al., 2014). Följden av denna utveckling blev dock 

fragmenterade verksamheter där data var spridd över flera separata 

informationssystem. Problemet med detta är att systemen i många fall inte 

kommunicerar sinsemellan, vilket ofta skapar redundans i verksamhetsdata. Flertalet 

organisationer har löst det genom att implementera olika typer av 

organisationsöverspännande informationssystem. Informationssystem har en stor 

organisatorisk påverkan, då affärsverksamheten ofta måste förändras för att passa in i 

systemets processer (Davenport, 1998). Det kan handla om allt från hur en viss 

process genomförs till att definiera en säljaktivitet annorlunda. Systemen påverkar 

inte bara verksamhetsprocesserna, utan har en inverkan på hela företagskulturen 

(Arnott & Dodson, 2008). Flertalet organisationer har använt informationssystem för 

att öka kontrollen över verksamheten genom att centralisera och skapa enhetliga 

processer samt minska beroendet av enskilda medarbetare (Davenport, 1998; Sharda 

et al., 2014). 

 

Många organisationer bygger på någon form av resurs som genererar data (Davenport  

2013; Sharda et al., 2014). Det kan vara data om exempelvis kunder, 

transportsträckor, resurser som förbrukas eller hur produkter produceras (Davenport, 

2013). Att som organisation kunna analysera detta ger fördelar för organisationen som 

helhet men även dess kunder och marknad. En av fördelarna med att analysera dessa 
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data är att det ger en mer detaljerad bild av verksamheten och kan öka 

konkurrenskraften (Davenport, 2013; Sharda et al., 2014; Wu et al., 2014). För att 

kunna hantera den växande datamängden har organisationer i allt större utsträckning 

börjat arbeta med Big Data. Big Data definieras vanligen genom tre V:n; volym, 

variation och velocitet, eller hastighet, och kan vara både strukturerad och 

ostrukturerad data (Sharda et al., 2014). Då alltfler organisationer använder Big Data 

som ett sätt att konkurrera har efterfrågan på verktyg som kan analysera 

datamängderna i realtid ökat (Davenport, 2013; Wu et al., 2014). Att kunna analysera 

realtidsdata är även en nödvändighet för att kunna skapa korrekta framtidsprognoser 

då enbart historisk data inte är tillräcklig (Sharda et al., 2014). För att kunna hantera 

dessa datamängder har ett nytt begrepp introducerats, Big Data Analytics (Sharda et 

al., 2014). Big Data Analytics används för att utvärdera stora datamängder från 

transaktionssystem och andra datakällor som traditionella affärssystem inte har 

kapacitet att hantera. 

 

Under paraplybegreppet informationssystem ryms flera olika typer av system. Ett av 

dessa är beslutsstödsystem, vilka syftar till att sammanfoga olika datakällor för att på 

ett effektivt sätt tillhandahålla relevanta beslutsunderlag för organisationer. Trots 

beslutsstödsystemens betydelse för dagens organisationer har liten uppmärksamhet 

riktats specifikt mot deras organisatoriska påverkan (Bonczek, Holsapple & 

Whinston, 2014; Meredith, 2008). En vanlig anledning till att organisationer 

implementerar beslutsstöd är att införa ett hjälpverktyg för beslutsfattare, men de 

används även för att minska gapet mellan aktuell och önskad prestation (Sharda et al., 

2014). Det övergripande syftet med beslutsstödsystem är att få rätt information, i rätt 

form, till rätt personer, vid rätt tidpunkt för att beslutsfattare ska kunna ta beslut på ett 

bättre sätt (Holsapple & Joshi, 2001; Sharda et al., 2014). En anledning till att 

systemen är nödvändiga är att organisatoriskt beslutsfattande är en komplex process 

då det sker i en föränderlig miljö, vidare kan antalet alternativ som identifieras vara 

mycket omfattande. Varje alternativ kan i sig vara komplicerat vilket leder till att 

arbetet med att identifiera dessa ofta utgör en stor del av beslutsprocessen (Burstein & 

Holsapple, 2008; Holsapple, 2008). 
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1.1. Problembakgrund 

Beslutsstödsystem implementeras i hög utsträckning som ett verktyg för 

organisationer att besvara omgivningens komplexa natur och krav, något som innebär 

att systemen måste kunna hantera data, information och kunskap som berör det 

aktuella beslutet. För att detta ska vara möjligt behövs verktyg som snabbt kan förse 

beslutsfattare med beslutsunderlag som grundar sig på de rådande kraven (Sharda et 

al., 2014). Med spelregler som ändras efter teknikens utveckling agerar dagens 

organisationer på komplexa marknader vilket ökar efterfrågan på att kunna förutspå 

sannolikheten för framtida händelser. Det finns en strävan att effektivisera 

verksamheten till att vara mer flexibel och agera snabbare på nya krav (Sharda et al., 

2014). Ett problem som kan uppstå när organisationer implementerar standardiserade 

informationssystem är att de riskerar att förlora sin konkurrensfördel. Systemen 

tenderar styra användarna mot mer standardiserade arbetsprocesser, vilket leder till att 

det individuella spelutrymmet begränsas (Davenport, 1998; Peppard, 2000). Systemen 

påverkar även tidigare etablerade strukturer för verksamheten vilka ofta förändras 

med oväntade effekter som följd (Arnott & Dodson, 2008; Galliers & Leidner, 2014; 

Robey & Boudreau, 1999).  

 

Genom att studera den litteratur som finns kring IT kan ett flertal 

forskningsperspektiv utläsas (Meredith, 2008; Oliveira & Martins, 2011; Zuboff, 

1988; 2013). Ett perspektiv ser teknik som ett självständigt verktyg vilket 

oföränderligt verkar utanför organisationens övriga verksamhet. IT betraktas som 

något tekniskt vilket är definierbart och som människor har kontroll över (Orlikowski, 

1992). Teknik automatiserar i hög grad manuella arbetsprocesser inom organisationer, 

något som har lett forskningen till att betrakta teknik ur ytterligare ett perspektiv, ett 

verktyg för att byta ut arbetskraft (Zuboff, 1988). En stor del av den forskning som 

publicerats inom detta perspektiv förutspådde att massarbetslöshet skulle uppstå då 

tekniken skulle ersätta den mänskliga arbetskraften (Castells, 2011). Ytterligare ett 

perspektiv är att betrakta teknik som ett effektivitetsverktyg där de tekniska 

egenskaperna förstås genom den tekniska prestandan, då dess kapacitet antas sitta i 

systemets funktioner. Därmed ansågs en organisations resultat förbättras genom att 

ersätta äldre arbetsmetoder med nya teknologier (Zuboff, 1988, 2013). Genom att 

fokusera på olika synsätt tenderar själva IT-artefakten förlora sin centrala roll i 
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forskningen, och beskrivs i ett flertal fall som en självgående produkt efter 

implementationen.  

 

När användarna inte använder tekniken som det är tänkt, kan de underminera och 

ibland omvandla de inbyggda strukturer som finns i systemet och därmed förändra 

organisationens institutionella egenskaper (Orlikowski, 1992). Anledningen till det 

kan vara allt från en systemdesign som inte är anpassad till verksamheten till att 

användarna inte förstår nyttan med beslutsstödsystemet (Arnott & Dodson, 2008; 

Silver, 2008). Giddens (1984) belyste genom struktureringsteorin att det finns ett 

samspel mellan olika faktorer som påverkar hur individer agerar gällande system och 

hur system samverkar med organisatoriska processer. Teorin menar att mänskliga 

handlingar samt social struktur formar sociala fenomen (Veenstra, Melin, & 

Axelsson, 2014). Struktureringsteorin har i olika versioner länge används inom IS-

forskningen för att undersöka implementation och användning av IT i organisationer 

(Jones & Karsten, 2008). Enligt Jones och Karsten (2008) har mer än 300 artiklar 

inom IS-forskningen citerat struktureringsteorin, och Poole och DeSanctis (2004) 

kallar teorin en av de mest inflytelserika teoretiska paradigm inom studier av 

relationen mellan informationssystem och organisation. 

 

Inspirerad av Giddens (1984) teori utvecklade Orlikowski (1992) en modell vilken 

visade att organisationer, människor och teknik inte är självständiga enheter, utan 

ömsesidigt beroende av varandra. Vi har i studien valt att utgå från denna modell. 

Enligt modellen har tekniken inneboende strukturer som påverkar hur användarna 

använder systemet. Denna syn stämmer väl överens med hur ett flertal studier ser på 

beslutsstödsystem, då systemen är utformade för att begränsa och guida användare till 

förutbestämda processer i systemet (Arnott, 2006; Arnott & Dodson, 2008; Holsapple, 

2008; Holsapple & Joshi, 2001; Silver, 2008; Sutcliffe & McNamara, 2001; Todd & 

Benbasat, 1999).. Modellen är även den mest kända och använda anpassningen av 

struktureringsteorin inom forskning av informationssystem (Veenstra, Melin, & 

Axelsson, 2014). Det bör poängteras att Giddens (1984) inte behandlade förhållandet 

mellan teknik och organisation i sin struktureringsteori något som Orlikowski (1992) 

ställde sig kritisk till och menade att sambandet mellan teknik och organisation 

saknades i tidigare forskning. Orlikowski menade att de studier som applicerade 

Giddens (1984) struktureringsteori enbart påvisade en begränsad del av hur teknik 
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integrerar med organisationer, vilket därmed gav missvisande resultat. Ytterligare fick 

Giddens (1984) struktureringsteori kritik då sociala aspekter och normer gavs lite 

utrymme och betraktades som en ”svart box” (Larsson, 2012). 

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att ge en förståelse för hur teknik, organisation och användare 

ömsesidigt samverkar och begränsar varandra. Inspirerad av Orlikowskis (1992) 

struktureringsmodell är studiens syfte att belysa effekten beslutsstödsystem har i 

organisationer. Utifrån Orlikowskis (1992) modell kommer studien besvara följande 

frågeställning: 
 

1. Hur samverkar organisationen, användarna och beslutsstödsystem inom 

organisationens ramar?!

1.3. Avgränsningar 

I studien har vi avgränsat oss till en teoretisk modell som är baserad på Giddens 

(1984) struktureringsteori och som Orlikowski (1992) vidareutvecklat. Orlikowskis 

struktureringsmodell har använts av flertalet forskare (bland annat Scott, 1995 och 

DeSanctis & Poole, 1994) och blivit något av en grundmodell för att förstå hur teknik, 

användare och organisation kan samspela. Studien avgränsas ytterligare till att enbart 

beröra beslutsstödsystem, således är övriga informationssystem inte av intresse. Vi 

utgår från en generell syn på beslutsstödsystem, vilket innebär att vi inte kommer 

specificera vilka system respondenterna använder då det inte anses relevant utifrån 

studiens syfte. Vi har även valt att begränsa oss i teorier gällande kunskapsöverföring 

då ämnet är utanför uppsatsens syfte. 
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2. Teori 
Kapitlet introducerar begreppet beslutsstödsystem för att sedan ge en detaljerad 

förklaring på olika typer av beslutsstödsystem. Därefter kommer beslutsstödsystemets 

respektive organisationens påverkan belysas följt av ett avsnitt om beslutsprocessen. 

Kapitlet kommet att avslutas med organisationens påverkan på beslutsprocessen samt 

beslutsstödsystemets påverkan på beslutsprocessen. 

2.1. Beslutsstödsystem 

Beslutsstödsystem är en typ av interaktiva informationssystem vilka innehåller 

information för att stödja beslutsfattandet som förbättrar beslutsprocessen genom att 

göra den mer produktiv och innovativ (Holsapple, 2008; Power, 2002). Gorry och 

Morton (1971) definierar beslutsstödsystem som ett system vilket behandlar problem 

där åtminstone någon del är semi- eller ostrukturerad. Systemen implementeras för att 

hjälpa beslutsfattare att enklare lösa problem i komplexa situationer (Arnott & 

Dodson, 2008; Holsapple, 2008). Ett beslutsstödsystem består vanligen av en databas 

med tillgång till intern och extern data, information och kunskap, olika 

modelleringsfunktioner och ett användargränssnitt som möjliggör interaktiva 

förfrågningar (Shim et al., 2002). Genom systemen kan beslutsfattare få ny kunskap 

relaterat till det aktuella problemet (Holsapple, 2008). Systemen hjälper även 

beslutsfattarna att öka sin egen kapacitet gällande informationsprocessering (Fuglseth 

& Grønhaug, 2003). Många beslutsstödsystem är explicit utformade för en viss typ av 

marknad genom att tillhandahålla färdiga modeller och användargränssnitt som 

underlättar för användarna i deras specifika kontext (Fuglseth & Grønhaug, 2003; 

Power, 2002). 

 

När beslutsstödsystem designas är det viktigt att det görs rätt, eftersom systemens 

informationspresentation påverkar beslutsfattaren. Görs det felaktigt kan beslut som 

fattas inom organisationen försämras eftersom beslutsfattare i hög grad påverkas av 

vilka problem de väljer att fokusera på, samt hur de presenteras (Arnott & Dodson, 

2008; Ocasio, 1997; Silver 2008). Därför är det viktigt för organisationer att de 

system som används är utformade för att stödja deras arbetssätt (Power, 2002). En 

annan viktig aspekt är att systemen presenterar information på ett sätt som gör den 
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lättförståelig och -hanterlig (Power, 2002). Informationen kan antingen komma från 

analyser av transaktionsdata, från resultatet av en beslutsmodell alternativ olika 

externa källor. Systemen kan därefter presentera intern och extern fakta, ge förslag på 

åtgärder samt beräkna sannolikheter för framtida utfall (Power, 2002; Power, 2008). 

2.2. Olika typer av beslutsstödsystem 

Det finns flera olika typer av beslutsstödsystem. Var och ett representerar en viss 

filosofi när det gäller stöd, systemskala, investeringsnivå och potentiell organisatorisk 

påverkan. De kan använda helt olika tekniker och stödja olika avdelningar (Arnott, 

2008). För att skapa en djupare förståelse för de olika typerna kommer vi i följande 

avsnitt presentera ett fåtal utvalda system. 

2.2.1. Personligt beslutsstödsystem 

Personliga beslutsstödsystem är den äldsta typen av beslutsstöd (Arnott, 2008). De är 

ofta småskaliga system och utvecklade för en, eller ett litet antal oberoende 

beslutsfattare, och kan enbart hantera en beslutsuppgift (Arnott & Dodson, 2008). De 

vanligaste användarna är mellanchefer, vilka kräver att systemen är responsiva och 

flexibla (Arnott, 2008). Personliga beslutsstödsystem uppkom som en utveckling av 

management informationssystem, vilka ansågs alltför rigida. Skiftet till personliga 

system innebar också ett annat tillämpningsområde för systemen vars tyngdpunkt nu 

var att stödja enskilda individer istället för hela organisationen (Arnott & Pervan, 

2005). 

2.2.2. Gruppbeslutsstödsystem 

Gruppbeslutsstödsystem är en kombination av kommunikations- och 

beslutsstödsystem som implementeras för att underlätta samt effektivisera 

beslutsfattandet för grupper (Arnott & Dodson, 2008). I ett personligt 

beslutsstödsystem har en enskild chef makt, eller ansvar, för beslutet medan 

beslutsansvaret i ett gruppbeslutsstödsystem delas av ett antal gruppmedlemmar, vilka 

också är delaktiga i beslutsprocessen (Arnott & Dodson, 2008). 

Gruppbeslutsstödsystem stödjer gruppers arbete att analysera problem och innefattar, 

förutom mjukvara och hårdvara, även procedurer som stödjer grupper i deras 

beslutsfattande (Arnott & Pervan, 2005; Power, 2002). 



 
 

8 

2.2.3. Executive Information Systems 

Executive Information Systems är system avsedda att ge aktuell och lämplig 

information till chefer och ger enkel åtkomst till intern och extern data relevant för 

organisationens mål (Arnott & Dodson, 2008). Systemen är modellorienterade 

beslutsstödsystem som ger rapporteringen om hela organisationen till ledningen. 

Executive Information Systems erbjuder både rapporterings- och drill-down 

funktioner (Arnott & Dodson, 2008; Arnott & Pervan, 2005). Med hjälp av Executive 

Information Systems kan ledningen analysera information för att övervaka prestanda 

och identifiera möjligheter och problem (Arnott & Pervan, 2005; Arnott & Dodson, 

2008; Power, 2002).  

2.3. Beslutsstödsystemet och organisationen 

Teknologi har alltid varit en central variabel i organisationsteori, dock råder det 

oenighet angående definitionen av teknik samt dess roll i organisationer (Orlikowski, 

1992; Sharda et al., 2014). Ett sätt att skapa förståelse för hur informationssystem 

används är genom att studera hur system och organisation integrerar (Anaya, 2013; 

DeSanctis & Poole, 1994).  Orlikowski (1992) har, baserat på Giddens (1984) 

struktureringsteori, skapat en modell vilken definierar teknikens karaktär och roll i 

organisationer. Modellen består av tre komponenter: (i) mänskliga agenter såsom 

användare, beslutsfattare samt systemutvecklare, (ii) teknologi som finns tillgänglig i 

organisationen och (iii) institutionella egenskaper som kan betraktas som en specifik 

uppsättning rutiner. Allteftersom rutinerna etableras ökar sannolikheten att de 

betraktas som institutionaliserade funktioner i sociala sammanhang (Larsson, 2012). 

Orlikowskis (1992) modell förklaras utförligare i figur 1 och tabell 1 nedan.  
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Figur'1.'Struktureringsmodell'(Orlikowski,'1992).'

'

Pil Typ av påverkan Påverkans natur 

A Teknologi som en 

produkt av mänskliga 

handlingar 

Teknologi är ett resultat av mänskliga handlingar som design, 

utveckling och anslag.  

B Teknologi som ett 

verktyg för mänskliga 

handlingar 

Teknik underlättar och begränsar mänskligt handlande genom 

att tillhandahålla tolkningsscheman, faciliteter och normer. 

C Institutionella 

egenskaper av 

interaktion med 

teknologi 

Institutionella egenskaper påverkar människor i deras 

interaktion med teknik, exempelvis intentioner, professionella 

normer, designstandarder och tillgängliga resurser (tid, pengar 

och kompetens). 

D Institutionella 

konsekvenser av 

interaktion med 

teknologi 

Interaktioner med teknik påverkar de institutionella 

egenskaperna i en organisation genom att förstärka eller 

omvandla strukturer, innebörd, dominans och legitimering. 

Tabell'1.'Förklarande'tabell'av'Orlikowskis'(1992)'modell.'

Mänskliga*agenter*

Teknologi*

Ins1tu1onella*egenskaper*

D*

C*

B*

A*
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Teknologi är en produkt av mänskligt handlade (Figur 1, pil A). Teknologin kommer 

endast till stånd genom mänskligt handlande och upprätthålls genom anpassning till 

rådande förhållanden. Det är ingen statisk produkt, utan behöver kontinuerligt 

underhåll, såsom bilar behöver service och pennor behöver vässas. Teknik behöver 

sättas i en kontext, används den inte är den ineffektiv och meningslös. Tekniken 

behöver integreras med mänskligt handlade för att skapa förståelse för dess syfte. 

Flexibiliteten gällande tolkning av teknologier kategoriserar in i två sektioner. Aktörer 

kan i designstadiet bygga in tolkningsscheman till tekniken, normer samt resurser för 

att kunna utföra tänkt arbete. I många organisationer har användarna liten kontroll 

över när och hur de bör utnyttja tekniken, vilket leder till ett begränsat 

tolkningsutrymme samt bristande förståelse över hur olika element påverkar 

interaktionen mellan individer och teknologi. (Orlikowski, 1992) 

 

Teknologi är ett medium för mänskligt handlande (Figur 1, pil B). Teknologier 

används av organisationer och dess medarbete och förmedlar organisationens 

aktiviteter. Teknologier förbättrar inte bara en organisations prestanda utan kan även 

begränsa den. I Orlikowskis (1992) modell påvisas två skillnader: (i) tekniken kan 

inte avgöra sociala tillämpningar. Mänskliga agenter behövs för att utnyttja en teknik, 

vilket innebär att det är möjligt att agera på ett annat sätt än vad teknologin föreslår, 

(ii) teknologier har dubbelsidig påverkan på mänskligt agerande, de är inte enbart 

begränsande eller aktiverande, utan båda dessa sidor finns närvarande. Teknik som ett 

medium för sociala interaktioner innefattar både begränsande och möjliggörande 

restriktioner. Vilken av dessa faktorer som dominerar beror på de institutionella 

sammanhang där tekniken verkar (Orlikowski, 1992).  

 

Mänskligt agerande inom organisationen präglas av dess natur, vilket resulterar i att 

mänskligt handlande formas av institutionella sammanhang (Figur 1, pil C). När 

människor integrerar med teknik, oberoende av situation, påverkas deras inställning 

till tekniken av institutionella egenskaper. När användarna utför sitt arbete utnyttjar de 

befintlig kunskap, resurser och normer, något de bara flyktigt reflekterar över 

(Giddens, 1984). Det bör tas i beaktande att teknik är utvecklad att användas inom 

specifika sociala och historiska förhållanden och att dess form och funktion präglas av 

dessa villkor (Orlikowski, 1992). 
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Mänskligt handlande påverkar organisationens institutionella egenskaper vid 

användning av teknik (Figur 1, pil D), antagligen genom att förvandla dem, eller att 

förstärka redan existerande institutionella egenskaper. Den sista faktorn är mer vanligt 

förekommande. När användare inte använder system som det är tänkt påverkas 

existerande regler och resurser, vilket i sin tur påverkar organisationens institutionella 

egenskaper. Det bör poängteras att modellen ses som en dynamisk process som 

förändras över tid, dock anses dess huvudkompententer relativt stabila i förhållande 

till deras påverkan på strukturer. (Orlikowski, 1992) 

 

Genom att skapa en förståelse för samspelet mellan människa, teknik och 

institutionella egenskaper ökar förståelsen för hur system verkar inom organisationer.  

Användare agerar utefter strukturer i den kontext de befinner sig i, vilken kan vara 

tyst och explicit kunskap om den aktuella situationen, tillgängliga resurser samt 

normer. Genom sina olika beteenden skapar användarna organisationens struktur. 

Användarna har, genom tidigare erfarenheter och antaganden, makt samt 

förväntningar på systemet medan systemet förändrar strukturen för arbetsprocesserna 

hos användarna när de integrerar med det. Dock går det att styra hur aktörer reagerar 

på system genom utbildning, kommunikation och tidigare erfarenheter (Orlikowski & 

Gash, 1994). Det institutionella sammanhang aktörer agerar inom har stort inflytande 

på individens kunskap samt erfarenheter. Genom detta blir individers användning av 

system strukturerat utefter deras erfarenheter, maktrelationer, vanor, normer samt 

tekniska artefakter. Denna typ av strukturering ger upphov till en uppsättning av 

regler och resurser som i praktiken påverkar framtida användning och integration av 

system i återkommande rutiner (Orlikowski, 1992). 

2.4. Beslutsprocessen 

Människor är i grunden beslutsfattare då allt vi gör, både medvetet och omedvetet, är 

resultat av beslut. För att lyckas med det samlar vi hela tiden information som hjälper 

oss fatta dessa beslut om våra liv (Saaty, 2008). För att kunna fatta ett beslut måste vi 

först veta vad problemet är, varför det är ett problem och vilka kriterier det finns för 

beslutet (Saaty, 2008). Det är inte helt enkelt att klart definiera vad ett beslut är. En 

definition är att ett beslut ses som ett val mellan olika alternativ vilka leder till ett 

visst önskat mål. Enligt denna definition är beslutsfattande en icke-slumpmässig 
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aktivitet som kulminerar i valet av ett bland flera alternativa handlingar (Holsapple, 

2008). Ytterligare ett synssätt på beslut är att beslut baseras på föreställningar rörande 

möjliga utfall för osäkra händelser i vår vardag (Tversky & Kahneman, 1974). Att 

människor noga väger ett stort antal alternativ mot varandra genom olika strategier är 

dock något ett flertal studier motbevisat (Kahneman, 2003; Klein, 2008; Tversky & 

Kahneman, 1974). Istället använder människor olika tumregler för att fatta ett beslut 

(Tversky & Kahneman, 1974; Klein, 2008). Denna process är intuitiv, snabb och 

förändras beroende på humöret hos beslutsfattaren. Beslut påverkas ofta av biases och 

i många fall kan beslutsfattaren själv inte redogöra för sitt beslut (Kahneman, 2003). 

Studier av beslutsfattande i både laboratorie- och organisatoriska miljöer visar att 

tillvägagångssättet beslutsfattare använder för att fatta beslut är betydelsefull både för 

beslutsval och utfall (Arnott & Dodson, 2008; Kahneman, 2003; Klein, 2008; 

Sutcliffe & McNamara, 2001). Av dessa och andra beslutsstudier framgår att beslut 

inte är en produkt av isolerade informationsbehandlingar utan snarare leder olika 

beslutsförfaranden till olika beslut, vilket i slutändan leder till olika utfall (Sutcliffe & 

McNamara, 2001). Beslutsfattande inom en organisation är en kunskapsintensiv 

aktivitet som ändrar en organisations tillstånd då mer kunskap finns efter att ett beslut 

tagits, än innan. Denna nya kunskap kommer inte bara från det faktiska beslutet utan 

även från informationen som krävs för att rättfärdiga beslutet (Holsapple, 2008). 

2.5. Organisationen och beslutsprocessen 

Organisatoriskt beslutsfattande är en komplex process då det sker i den föränderliga 

miljö dagens organisationer befinner sig i, något som försvåras ytterligare eftersom de 

flesta beslut ofta är komplexa till sin natur (Hall, 2008; Sutcliffe & McNamara, 2001). 

Att fatta korrekta beslut är dessutom synnerligen viktigt för en organisations 

överlevnad och konkurrenskraft (Hall, 2008). På grund av detta bör organisationer 

skapa riktlinjer kring hur beslut ska tas, dels för att underlätta för beslutsfattarna i 

deras arbete men också för att undvika att felaktiga beslut tas, på grund av allt för stor 

tillit till tumregler (Sutcliffe & McNamara, 2001; Tversky & Kahneman, 1974). Ett 

exempel på en sådan tumregel är anchoring, vilket innebär att människor tenderar att 

lita alltför mycket på den initiala informationen i ett problem (Tversky & Kahneman, 

1974). Organisationen riktlinjer bör verka för en standardisering av beslutsprocessen 

och säkerställa att den är produktiv, innovativ och kvalitativ samt öka tillförlitligheten 



 
 

13 

i beslutsfattandet och förutsägbarheten i utfallen (Burstein & Holsapple, 2008; Hall, 

2008; Kahneman, 2003; Sutcliffe & McNamara, 2001). Genom dessa riktlinjer kan de 

enskilda beslutsprocesserna inom organisationen influeras och därmed påverkas vad 

beslutsfattarna ska uppmärksamma, vilket leder till att organisationen kan bestämma 

vilka aspekter av en given situation som är viktiga och vilka som kan ignoreras 

(Holsapple, 2008; Ocasio, 1997). 

 

Organisationer måste inte bara klara av att identifiera, strukturera och lösa komplexa 

problem på ett effektivt sätt, de måste även samordna beslutsfattarna på ett sådant sätt 

att de både i grupp och individuellt kan förbättra utfallet och effektiviteten av sina 

beslut (Hall, 2008). Att standardisera beslutspraxis kan åstadkomma detta då det kan 

styra beslutsfattarnas uppmärksamhet och beteende, vilket gör det möjligt för dem att 

bevara knappa resurser såsom tid och uppmärksamhet (Holsapple, 2008; Silver, 

2008). Organisatoriska direktiv har en viktig stabiliserande funktion samtidigt som de 

ökar tillförlitligheten i besluten. Att rutinmässigt använda beslutspraxis kan öka den 

organisatoriska kunskapen vilket utgör en klar konkurrensfördel då den bidrar till en 

ökad effektivitet (Holsapple, 2008; Silver, 2008). Ytterligare en fördel med att 

standardisera beslutsprocessen är att det kan kompensera för de biases, eller kognitiva 

genvägar, beslutsfattare använder (Silver, 2008). Beslutspraxis förbättrar även 

beslutseffektiviteten genom att minska osäkerheten kring beslutsutfall (Holsapple, 

2008; Silver, 2008; Sutcliffe & McNamara, 2001). 

2.6. Beslutsstödsystemet och beslutsprocessen 

Att beslutsstödsystem påverkar beslutsprocessen är de flesta forskare överens om 

(Arnott & Dodson, 2008; Holsapple, 2008; Holsapple & Joshi, 2001; Silver, 2008). 

Detta kan bland annat ske genom att systemet förstärker beslutsfattarens kapacitet att 

hantera kunskap (Holsapple & Joshi, 2001), förhindrar omedveten bias (Todd & 

Benbasat, 1999) samt effektiviserar och förbättrar beslutsprocessen (Arnott, 2006; 

Sutcliffe & McNamara, 2001). För att ett beslutsstödsystem ska vara effektivt måste 

det designas med en medvetenhet om de kontextuella aspekter som finns där 

beslutsfattarna verkar (Burstein & Holsapple, 2008; Hall, 2008). Detta innebär att 

systemet bör främja önskvärda beslutsutfall samtidigt som det förhindrar negativa 

effekter av detsamma (Silver, 2008). Användargränssnittet måste även det designas på 
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ett sätt att det förbättrar användarens förståelse av den aktuella situationen samt 

presenterar tillräcklig information (Fuglseth & Grønhaug, 2003). Att ha för mycket 

information garanterar inte att ett problem förstås bättre eller att bättre beslut tas. Ett 

väldesignat system ser istället till att beslutsfattaren inte utsätts för 

informationsöverflöd, och presenterar information på ett sådant sätt att användaren 

lätt kan ta den till sig (Benyon, 2010; Saaty, 2008). Det kan göras genom att 

visualisera informationen genom exempelvis grafer och diagram, vilka hjälper 

beslutsfattaren identifiera trender och skapa en överblick över informationen (Zhu & 

Chen, 2008). Det är dock av vikt att informationen presenteras på ett objektivt sätt att 

den inte skapar kognitiv bias hos beslutsfattaren (Silver, 2008). 

 

Ett sätt att minska, eller eliminera, bias hos beslutsfattare är genom ”debiasing” 

(Silver, 2008). Här kan ett beslutsstödsystem vara behjälpligt då det via olika 

strategier kan förhindra att beslutsfattaren påverkas av dem på ett negativt sätt 

(Arnott, 2006; Silver, 2008). Det kan bland annat ske genom utformningen av 

systemet vilket kan verka för att begränsa beslutsfattaren till förutbestämda 

beslutsprocesser i systemet (Todd & Benbasat, 1999). På detta sätt kan systemet 

vägleda användarna, både direkt och indirekt, mot vissa typer av beslutsstrategier. För 

att lyckas med detta kan systemdesigners använda restriktioner och guidning för att 

styra användare mot normativa tillvägagångssätt, eller för att hindra dem att använda 

oönskade strategier (Silver, 2008; Todd & Benbasat, 1999). Restriktivitet 

karaktäriserar vad beslutsfattare kan och inte kan göra medan guidning återspeglar de 

aspekter av systemet som påverkar valen beslutsfattare gör (Silver, 2008). De 

tillvägagångsätt och strategier som finns i systemet bör synkroniseras med 

organisationens beslutspraxis för att fungera på effektivast möjliga sätt (Ocasio, 1997; 

Silver, 2008). Då ett beslutsstödsystem kan stödja en mängd olika strategier innebär 

det att en beslutsfattare måste välja den som är bäst lämpad för det aktuella beslutet. 

Det kan bli ett problem då detta synsätt bygger på en uppfattning att beslutsfattaren 

kommer välja den bäst anpassade strategin (Todd & Benbasat, 1999). En konsekvens 

av detta blir att beslutsfattaren måste vara medveten om vilken typ av strategi som är 

mest lämpad för en viss typ av beslut. 
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3. Metod 
Kapitlet inleds med presentation av metodansats och litteraturstudie. Avsnitten följs 

av en redogörelse av studiens datainsamling följt av dataanalys. Kapitlet avslutas med 

validering samt metoddiskussion för säkerställande av studiens kvalitet.  

3.1. Metodansats 

Denna studie är uppbyggd som en fallstudie, vilket är en detaljerad undersökning av 

ett specifikt fenomen i dess kontext vilken underlättar för forskaren att skapa ett 

holistiskt perspektiv på det studerade fenomenet (Creswell, 2007). De är särskilt 

användbara då gränserna mellan fenomen och kontext är otydliga (Creswell, 2007). 

Eftersom beslutsstödsystemen verkar dynamiskt inom organisationen och det därmed 

inte finns några fasta gränser passar detta tillvägagångssätt väl för denna studie. 

Vidare är en fallstudie särskilt lämplig när fokus ligger på sambandet mellan flera 

olika faktorer, som människor, institutionella egenskaper och teknologi (Bryman & 

Bell, 2011; Fisher, 2007). Det rekommenderas även att fallstudier används när en 

organisation studeras i relation till en viss företeelse, exempelvis användningen av ett 

system (Bryman & Bell, 2011). De ovan nämnda faktorerna motiverar valet av metod 

utifrån studiens syfte. Ytterligare en anledning att använda fallstudien som 

tillvägagångssätt är att det går att generalisera kring organisatoriska processer (Fisher, 

2007), vilket går i linje med studien. Det finns flera olika typer av fallstudier, bland 

andra illustrativa och deskriptiva där den förra försöker svara på varför-frågor medan 

den senare används för frågor som hur, vad, när och vem (Woodside, 2010). Vår 

studie räknas som en deskriptiv fallstudie då den syftar till att undersöka hur 

beslutstöd påverkar organisationer. 

3.2. Datainsamling 

När forskare samlar in information till en studie är det viktigt att ha ett standardiserat 

tillvägagångsätt för att säkerställa att det görs på liknande sätt från gång till gång. 

Vanliga metoder som används är observationer och intervjuer. Dessa är särskilt 

effektiva när studien bedrivs som en fallstudie, då de låter forskaren gå på djupet i sin 

undersökning (Bryman & Bell, 2011). Vi valde att genomföra semistrukturerade 

telefonintervjuer, något som föll sig naturligt i och med studiens begränsade tidsram 
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samt respondenternas skilda geografiska placering. Vid semistrukturerade intervjuer 

har forskaren en mall som grund för intervjun, men stor frihet att ställa följdfrågor om 

ämnen som uppkommer under samtalets gång. Frågorna behöver heller inte följa den 

exakta struktur som mallen indikerar, utan tas i den ordning som faller sig naturligt 

under intervjun. Däremot finns likheter mellan intervjuerna, då ungefär samma frågor 

ställs och oftast på samma sätt. Hela intervjuprocessen är flexibel och fokus ligger på 

hur den intervjuade personen upplever händelser och situationer. Semistrukturerade 

intervjuer bör väljas om studien syftar till att skapa en genuin förståelse för de 

intervjuade personernas världsbild på ett sätt som också undviker förutfattade 

meningar kring deras synsätt (Bryman & Bell, 2011; Creswell, 2007). 

3.2.1. Val av respondenter 

Respondenterna som ingick i studien delades upp i två grupper och valdes utifrån 

olika kriterier beroende på grupp. Den första gruppen utgjordes av seniora konsulter 

inom området beslutsstödsystem. Deras medverkan gav studien en djupare förståelse 

för beslutsstödsystem, hur systemen tas emot samt förändrar beslutsprocesser inom 

organisationer. Den andra gruppen utgjordes av anställda inom den offentliga sektorn. 

Inom denna grupp var spannet på ansvarsområden av en bredare karaktär, dock var 

kriteriet att de var behöriga att förändra samt utveckla organisationens 

beslutsstödsystem. De flesta respondenter valdes enligt snöbollsmetoden, vilket 

innebär att vi fick förslag på möjliga respondenter från de vi redan intervjuat 

(Creswell, 2007).  

 

Att intervjua både konsulter och anställda inom organisationer vilka använder 

beslutsstödsystem ansåg vi var till fördel för denna studie. Konsulterna vi intervjuade 

hade alla koppling till beslutsstöd och hade god insikt i hur organisationer fungerade. 

De hade alla gedigen förståelse av beslutsstödsystem med en erfarenhet mellan 5 och 

20 år. Att intervjua anställda inom organisationerna var ett självklart val för studien i 

och med dess syfte. Dels för att de är användarna av själva systemen och utgör enligt 

Orlikowskis modell (1992) en viktig samverkningsfaktor för beslutsstödsystem inom 

organisationer. 

 

Studiens intervjumall utformades i två upplagor, en för varje respondentgrupp. Inom 

organisationerna skilde sig respondenternas ansvarsområden åt, berodde till stor del 
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på hur organisationen såg ut samt vad syftet med beslutsstödsystemet var. Exempel på 

roller var BI- samt IT-chefer. Totalt genomfördes 9 intervjuer med respondenter från 

de olika grupperna. Av dessa var 4 stycken genomförda med konsulter, resterande 5 

utgjordes av anställda inom den offentliga sektorn. Intervjuerna varierade mellan 30 

och 50 minuter och utfördes via telefon. Antalet respondenter styrdes till viss del av 

tidsramen men begränsades även aktivt när datamättnad ansågs uppnådd. Samtliga 

intervjuer spelades in samt transkriberades för att underlätta den efterföljande 

analysen. Organisationerna samt respondenterna anonymiserades då vi anser att det 

inte finns något mervärde för någon part att nämna dem vid fullständiga namn. 

 

Befattning Organisation 

IT-chef Kommun 

IT-chef Kommun 

Ekonomichef Kommun 

IT-chef Landsting 

BI-chef Kommun 

Senior konsult Konsultbyrå 

Senior konsult Konsultbyrå 

Senior konsult Konsultbyrå 

Senior konsult Konsultbyrå 
Tabell'2'Sammanställning'av'respondenter'

3.3. Dataanalys 

Efter att intervjuerna transkriberats analyserades de, utifrån Orlikowskis (1992) 

modell. Orlikowskis (1992) modell påvisar samverkan mellan organisation, 

användare och teknik, där teknik i denna studie likställs med beslutsstödsystem. 

Modellen har legat till grund för hur den tematiska kategoriseringen av empirin har 

genomförts. Vi har valt att belysa samverkan mellan organisation, användare och 

teknik och har utifrån dessa faktorer identifierat teman i empirin för vidare analys. 

Tematisk kategorisering innebär att forskaren i olika steg grupperar de transkriberade 

intervjuerna för att lättare hitta mönster och se kopplingar mellan dem (Creswell, 

2007). För att göra detta skapade vi ett analysdokument där vi i tre steg analyserade 

och kategoriserade intervjuerna. I det första steget lyftes meningsfulla citat ut, i detta 
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fall kring hur respondenterna upplevde systemen samt hur de upplevde att de 

påverkade organisationen. I nästa steg grupperas citaten och teman samt beskrivande 

rubriker skapades, som exempelvis ”Beslutsstödsystemet och användaren”. I det sista 

steget beskrevs och analyserades temana för att skapa en generell bild över hur 

respondenterna upplevde systemen och den eventuella förändring de förde med sig. 

(Creswell, 2007; Fisher, 2007) Att vi utgått från intervjumallar vid samtliga 

telefonintervjuer förenklade analysarbetet väsentligt då det fanns gemensamma teman 

i samtliga intervjuer. Ytterligare kommer respondenterna att vara anonyma genom 

hela studien, vilket innebär att de inte kommer identifieras i följande empiri- eller 

analysavsnitt.  

 

Genom att applicera Orlikowskis (1992) modell skapas det möjlighet att undersöka 

och belysa samspelet mellan teknik och organisation på olika nivåer. Genom 

modellen skapas förståelse över hur teknik integrerar med organisation och användare 

på flera olika nivåer inom verksamheten. Att endast undersöka enskilda relationer, 

exempelvis hur teknik påverkar användare utan att ta i beaktning hur användarna 

uppfattar tekniken, skapar en ofullständig förståelse, vilket vi velat undvika.  

3.4. Validitet 

För att en studie ska anses trovärdig måste resultaten på något sätt säkerställas, eller 

valideras. Detta försvåras av det faktum att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att 

beskriva verkligheten objektivt (Fisher, 2007). Trots detta kan forskare använda olika 

metoder för att i högsta möjliga mån försäkra sig om att studien återspeglar 

respondenternas verklighet. En fallstudie kan valideras på olika sätt, men i just denna 

studie har vi valt att använda triangulering. Denna teknik går ut på att forskaren 

använder flera olika datakällor för att säkerställa att det som framkommit under en 

intervju stämmer. Det kan exempelvis göras genom att intervjua flera olika personer 

inom samma organisation, något som har gjorts i denna studie. (Creswell, 2007; 

Fisher, 2007) Att studien uppfyller det ursprungliga syftet är även det ett viktigt mått 

gällande validitet, något vi anser studien gör. 



 
 

19 

3.4.1. Operationalisering 

Ännu en viktig aspekt av validitet är att studien mäter det den faktiskt ska mäta. 

Operationalisering är en process där forskare omvandlar abstrakta begrepp till 

mätbara konstruktioner. Det är även viktigt att dessa är utformade på ett sätt att det 

går att få samma, eller liknande, resultat varje gång operationaliseringen används 

(Creswell, 2007). För en kvalitativ studie innebär detta exempelvis att de frågor som 

ställs under datainsamlingen grundar sig i den forskningsfråga som undersöks. Då 

denna studies syfte var att undersöka Orlikowskis (1992) tre faktorer i förhållande till 

beslutsstödsystem var vi först tvungna att konkretisera dem. Detta har gjorts under 

intervjufasen genom att formulera frågor som ”Hur förändrar beslutsstödsystemet 

sättet ni arbetar på?”, ”Hur påverkar beslutsstödsystemet användarna?” och ”Hur 

kontrollerar ni att användarna använder beslutsstödsystemet som det är tänkt?”. Att 

bryta ner faktorerna i mer konkreta frågor gjordes även för att respondenterna bättre 

skulle kunna ta till sig och förstå dem. 

3.5. Metoddiskussion 

En relevant fråga är om metoden som använts var fullgod för studiens syfte, eller om 

ytterligare någon komponent hade behövts för att nå ett optimalt resultat. Vi bedömde 

att de semistrukturerade intervjuer som genomfördes var tillräckliga som 

datainsamlingsmetod för att uppfylla studiens syfte med hänsyn till den begränsade 

tidsramen. Dock går det att diskutera om exempelvis enkäter eller observationer 

kunde ha tillfört studien ett mervärde. Anledningen till att enkäter inte användes var 

att vi ansåg att de är alltför endimensionella och gör det svårt att komma ner på djupet 

kring respondenternas upplevelser och hittade de bakomliggande orsakerna för deras 

uttalanden. Genom observationer kunde vi möjligen fått en mer heltäckande bild, men 

med tanke på respondenternas geografiska spridning ansågs det alltför tidsödande 

kontra den eventuella vinst vi kunde fått. Genom att använda intervjuer kunde vi ha 

en öppen dialog och därigenom få intervjupersonerna att öppet prata om det studerade 

ämnet. Att intervjuerna var semistrukturerade underlättade möjligheten att få till 

naturliga samtal, vilket ansågs gynna studiens utkomst. Andra fördelar med intervjuer 

är att det är lättare att komma ner på djupet och få fram de underliggande motiven till 

olika beteendemönster (Creswell, 2007). Vidare är det mer tidseffektivt att boka tider 
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med enskilda individer, gentemot exempelvis fokusgrupper, där hänsyn måste tas till 

flera olika personer. 

 

En aspekt som kunnat påverka respondenternas åsikter är att alla de konsulter vi 

intervjuat har haft ett nära samarbete med de studerade organisationerna vilket kan 

göra att de påverkats av deras arbetssätt, samtidigt som respondenterna från 

organisationerna förmodligen även blivit påverkade av konsulterna. Det här kan haft 

en inverkan på de två olika respondentgrupperna och genererat liknande svar från 

dem. 
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4. Empiri 
Avsnittet presenterar studiens empiri i tre underrubriker. Den första behandlar 

organisationernas relation till systemen, den andra om användningen och slutligen 

handlar den sista om beslutsstödsystemen. 

4.1. Organisation  

En viktig anledning till att organisationer implementerar beslutsstödsystem är, enligt 

studiens respondenter, att få bättre översikt och skapa en gemensam bild över 

verksamhetens data. Det framkom även att systemen kunde hjälpa respondenterna 

införa ett gemensamt verksamhetsspråk och därmed skapa en gemensam plattform. 

Flera respondenter framhöll att deras data var alltför fragmenterad innan systemen 

infördes. ”Vi behövde få bättre kontroll på våra KPI:er [nyckeltal]. Vi hade en väldigt 

spretig organisation i kommunen som man sedan centraliserade. Vi märkte då att det 

inte var så lätt att få tag i siffror eftersom alla hade olika definitioner ute i 

verksamheten. Därför kände vi ett behov av att styra upp det, så man fick en 

gemensam bild över verksamheten och det var det som ledde fram till att vi såg 

behovet av ett beslutstöd, för att få den gemensamma bilden.”. Detta fick även 

medhåll från en respondent, som arbetade som IT-chef, som sade att ”en vanlig 

anledning till att man behöver ha ett beslutsstödsystem är för att kunna få en 

översiktsbild på data och få det visuellt, vilket man inte kan i ett affärssystem, du kan 

inte vända och vrida på data i ett affärssystem och jämföra”. Respondenterna ansåg att 

de genom den förbättrade översikt beslutsstödsystemen gav kunde skapa en bättre 

förståelse för verksamhetens behov genom hela organisationen. 

 

Hur de studerade organisationerna använde beslutsstödsystemen skiljde sig något, 

men vi fann även många likheter. Ett konkret exempel hur de använde 

beslutsstödsystemen är att de lät sina beslutsfattare jämföra sig internt mot andra 

personer på samma position. Exempelvis kunde läkare jämföra hur ofta och mycket 

av en viss medicin de skrev ut till sina patienter och därmed få en överblick över vad 

snittet var samt hur de förhöll sig till det. På detta sätt har sjukhusen kunnat förändra 

hur de arbetar praktiskt inom vården. För att organisationen skulle få ut största 

möjliga värde från systemet ansåg flera respondenter att det måste vara anpassat efter 
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organisationens mål och visioner. ”Det är klart att det måste följa organisationens 

visioner, man måste ha ett system som har möjlighet att anpassa sig efter det. Det är 

avgörande, annars har man ingen nytta av det.” Respondenten fick medhåll av en 

annan IT-chef som sade att ”för att få det [systemet] slagkraftigt måste det framförallt 

vara harmonierat efter målen man har, inte tvärtom. Det ska stödja strategin.” Att 

beslutsstödsystemen var flexibla var även något som togs upp i flertalet intervjuer och 

det ansågs viktigt att systemen kunde förändras med organisationen. Var 

beslutsstödsystemen för rigida upplevdes det oattraktivt då det vid eventuella 

organisationsförändringar skulle behöva bytas ut till en stor kostnad.  

 

Att minska beroendet av enskilda personer var för några respondenter från 

organisationerna även en anledning att införskaffa beslutsstöd då de uppfattade 

personalberoendet som ett problem. Exempelvis ansåg en respondent vilken arbetade 

som IT-chef att ”man ska inte underskatta erfarenhet eftersom erfarna personer inte 

behöver ett beslutsstödsystem för att kunna fatta bra beslut eftersom systemet sitter i 

deras hjärna. Det fungerar säkert bra, problemet för organisationen är att om den 

personen försvinner så kommer även beslutsstödet att försvinna. Då är det bra om 

man kan få ner den databasen i ett beslutsstödsystem för att göra det enklare för den 

som tar över.”. Det stöds även av en annan IT-chef som sade att, ”beroendet av 

enskilda personer kan också försvinna eftersom personalberoendet är något man 

försöker bygga bort i och med att man skaffar ett beslutsstödsystem”. Vissa 

respondenter framhöll även att de upplevde det som ett problem när anställda använde 

Excel som beslutsunderlag istället för beslutsstödsystemen. För att komma tillrätta 

med detta beteende föreslogs att ledningen tydligt visade att de använde systemen och 

därmed satte standarden för hela organisationen. 

 

Att systemen förhindrade informationsöverflöd hos användarna framhöll flera 

respondenter som viktig. Det ansågs även att organisationen kunde underlätta för sina 

medarbetare genom att begränsa åtkomsten för dem i systemet och bara låta dem se 

information som var betydelsefull för dem och deras avdelning. Huvudanledningen 

med restriktionerna var inte att informationen var sekretessbelagd, utan att göra det 

lättare för medarbetarna. ”Det handlar inte bara om vad som är hemligt, utan 

beslutsstödsystem handlar för mig mycket om att sortera bort ovidkommande 

information och göra att folk fokuserar på rätt saker. ”Om jag skulle ha åtkomst till 
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allt och gå in i ett system och få 43 KPI:er, ska jag då försöka förbättra alla? Då 

kommer jag inte kunna förbättra ett enda, man kanske kan lyckas med 3-4. 

Organisationen kan jobba med fler, men i så fall på olika nivåer.” En konsult gick 

däremot emot detta och sade att organisationerna tjänade på att ha helt öppna system. 

Han ansåg att det underlättade kreativiteten och höjde innovationsförmågan hos 

medarbetarna.  

4.2. Användare 

De två aspekter som de flesta respondenter ansåg påverka systemanvändningen mest 

var användbarhet och att ledningen fick resten av organisationen med sig. ”Det är 

otroligt viktigt att folk är nöjda med systemen därför att oavsett hur bra systemet är 

kommer det inte användas om du inte har organisationen med dig.” Att systemen 

skulle vara enkla att använda och användarvänliga ansåg många var viktigt. En 

konsult framhöll att ”folk orkar inte lära sig nya system idag, de måste vara 

självförklarande”, något som får medhåll av ännu en respondent, ”systemen måste 

vara intuitiva och bra anpassade för användare.” En annan konsult uttryckte att 

beslutsstödsystemet behövde upplevas som trovärdigt för att tilltala användarna ”det 

måste upplevas som trovärdigt och korrekt, det tror jag är det allra mest primära för 

ett beslutsstödsystem och kommer före användarvänlighet och rena 

utformningsfrågor”. Ytterligare diskuterade respondenterna vikten av 

beslutsstödsystemets utformning för att kunna fånga upp de användarna som inte 

använde det särskilt ofta, ”Det är ännu viktigare för beslutsstödsystemen att vara 

intuitiva och bra anpassade för sällan-användare.” 

  

Respondenterna framhöll att synen på systemen förändrats genom åren och att 

systemtillverkarna ”[…] förfinat och förbättrat informationskvaliteten. Vi märker att 

det blir högre krav på användbarheten och att systemet inte bara ska vara till för 

cheferna. Kraven ökar på att man ska användaranpassa informationen.” Det får 

medhåll av en BI-chef som framhöll att ”verktygen har blivit oerhört mycket bättre de 

sista 10 åren och det beror på att användarna förut hade oerhört svårt att tillgodogöra 

sig informationen. Den fanns där, men var inte paketerad på ett tillräckligt 

lättkonsumerat sätt. Därför har tillverkarna jobbat mycket med visualiseringen av data 

för att man lättare ska förstå det man ser, användarvänlighet helt enkelt”.  
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4.3. Beslutsstödsystem 

Under intervjuerna framkom att systems påverkan på organisationen ofta var märkbar 

och även något som diskuterades innan de implementerades. ”Ersätter du ett befintligt 

beslutsstödsystem blir det ju ingen större förändring, men skapar du något nytt har det 

ju helt klart organisatorisk påverkan”. Konkret sade vissa att systemen minskade det 

administrativa arbetet och gav beslutsfattare mer tid att fokusera på analys och 

rapportering samt att kunna styra verksamheten på ett effektivare sätt. Något som 

skiljde sig kring hur respondenterna såg på systemens organisatoriska påverkan var 

huruvida det var önskvärt eller inte att förändra verksamhetsprocesser. En konsult 

framhöll att ”det är ju dumt att byta ett gammalt system mot ett nytt utan att samtidigt 

effektivisera arbetsprocesserna”, medan en annan istället slog fast att det var viktigt 

att systemets processer anpassades till organisationens och inte tvärtom. Ett problem 

som uppstod för vissa respondenter var att även om de ville förändra 

verksamhetsprocesser motverkade organisationens etablerade strukturer den önskade 

förändringen. En IT-chef sade att ”vi bygger systemen utifrån tradition. Vi har gjort 

de här förbättringarna för att få bort rapportering, men då har vi låst oss vid att vi 

automatiserar det gamla som vi gjorde manuellt, men det kanske är något annat vi 

skulle behöva.” Andra respondenter framhöll även att deras arbete för förändring 

bromsades upp av exempelvis ledning och andra beslutsfattande aktörer. 

Respondenterna påvisar även svårigheter med att förändra redan etablerade 

arbetsprocesser, “det är tryggt att luta sig tillbaka på tradition och svårare att ta sig an 

något nytt.” För att motverka denna utveckling sade en BI-chef att ”man måste utbilda 

organisationen om att vi ändrar flödet, arbetsuppgifter, ansvarsområden och så vidare. 

Där är det viktigt att man är pedagogisk så att man får organisationen med sig så den 

är positivt inställd till förändringen”  

 

Gemensamt för alla respondenter var att de alla trodde beslutsstödsystemen påverkade 

beslutsfattarna. En IT-chef sade att ”ett bra system gör att beslutsfattare fokuserar på 

rätt saker.” Det framkom även att systemen underlättade spårbarheten för 

organisationen vilket underlättade för ledningen att ”[…] skapa tryck i organisationen 

genom beslutsstödsystemet för att se till att nyckeltal faktiskt följs upp”. Systemen 

ansågs även underlätta för beslutsfattare genom att tillhandahålla information på ett 

effektivare sätt. Däremot påpekade vissa respondenter att systemen enbart var till för 
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beslutsunderlag och inte beslutsfattande i sig, ”besluten sker inte bara på grund av 

beslutsstödet. Det är bara ett beslutsstöd och inte ett beslutsfattarsystem.” Det 

framkom även under intervjuerna att organisationer använder systemen för att 

förbättra och effektivisera verksamheten. Att kontrollen över verksamhetens processer 

blir enklare med hjälp av beslutsstödsystem var samtliga respondenter överens om. 

 

När konsulter tillfrågades varför de ansåg organisationer implementerade 

beslutsstödsystem kom flera anledningar fram. Att förstärka beslutsfattarens kapacitet 

och därmed få bättre beslut framfördes av en respondent som tyckte att “den 

vanligaste anledningen till att folk vill ha beslutsstödsystem är att de vill vara säkrare 

och fatta bättre beslut. De vill känna sig trygga med de beslut som tas”. Andra 

anledningar som framfördes var att bättre kunna visualisera data samt effektivisera 

organisationens processer. Utöver dessa faktorer var även en förbättrad dataöversikt 

något som återkom i flera intervjuer. 

4.4. Summering av empirin 

Under sammanställningen av det empiriska materialet har några faktorer lyfts fram 

som extra viktiga för respondenterna. Under empirins första rubrik, organisation, 

framhävdes vikten av att anpassa beslutsstödsystemet efter organisationens mål och 

visioner samt använda systemet för att få en bättre översikt över organisationens data. 

Vidare ansågs det av betydelse att genom systemet minska personalberoendet. 

Flertalet respondenter framhöll även att organisationerna kunde underlätta för sina 

medarbetare genom att begränsa åtkomsten till systemets information och därigenom 

förhindra informationsöverflöd.  

 

Under rubriken användare diskuterade respondenterna vikten av att systemen är 

utformat på ett sätt att de var användarvänliga och trovärdiga. Särskilt användbarheten 

lyftes fram som en betydande faktor. En annan faktor som nämndes var vikten av att 

ledningen fick resten av organisationen med sig efter en implementation för att 

medarbetarna de facto skulle använda systemen.  

 

Den sista rubriken handlade om beslutsstödsystemen. Två motsägande synsätt 

presenterades huruvida det var önskvärt att anpassa verksamhetens alternativt 
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systemens processer till varandra. Några respondenter tyckte att, även om de ville 

förändra verksamhetsprocesserna förhindrades arbetet genom organisationernas 

förändringsmotstånd. Utöver det diskuterades beslutsstödsystemens inflytande hos 

beslutsfattarna. Här nämndes hur systemen minskade det administrativa arbetet och 

underlättade för beslutsfattarna genom att effektivare tillhandahålla information samt 

att det förstärkte beslutsfattarnas kapacitet. Resultatet av det var att beslutsfattarna 

fick mer tid till att analysera samt styra verksamheten. 
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5. Analys 
I följande avsnitt kommer empirin analyseras med utgångspunkt från teorin och 

Orlikowskis (1992) modell. Analysen första rubrik handlar om organisationen och 

beslutsstödsystem och därefter analyseras organisationen och användarna. Avsnittet 

avslutas med en analys av användare och beslutsstödsystem.  

5.1. Organisationen och beslutsstödsystem 

Samtliga av studiens respondenter var överens om att beslutsstödsystemen påverkade 

verksamhetsstrukturerna, det som skiljde sig var huruvida denna påverkan var 

önskvärd eller inte. Liknande konflikter kan hittas inom litteraturen, där vissa forskare 

menar att organisationer förlorar sin konkurrensfördel genom att implementera 

standardiserade system (Davenport, 1998). Andra menar istället att det är ett bra sätt 

att skapa kontroll över organisationen och därmed etablera enhetliga processer, något 

som effektiviserar verksamheten (Sharda et al., 2014). Att nya system påverkar 

organisationers processer får ses som ofrånkomligt, och är något organisationer får ta 

med i beräkningen då de implementerar nya system (Arnott & Dodson, 2008). Denna 

påverkan är till viss del oförutsebar (Robey & Boudreau, 1999), vilket innebär att 

organisationer bör vara medvetna om denna utveckling och därmed ha en beredskap 

för att hantera den. Verksamhetsstrukturerna påverkas dock inte enbart av systemen, 

organisationens även inneboende maktstrukturer har stor påverkan (Meredith, 2008), 

något respondenterna till viss del verkade medvetna om då de bland annat diskuterade 

vikten av ledningens påverkan på systemanvändningen. Det som däremot inte togs 

upp av respondenterna var att även användare vid systemanvändning påverkar de 

institutionella egenskaperna (Orlikowski, 1992). När ett system används på ett sätt 

som skiljer sig från hur det är tänkt, påverkas organisationens existerande regler och 

normer. De förändringar i verksamhetsstrukturerna respondenterna framhöll är, enligt 

Orslikowski (1992), ett resultat av mänskligt handlande. Detta synsätt medför även att 

ett system som inte används, inte tillför någon organisatorisk nytta. Istället är det 

användarna som sätter systemet i en kontext, vilket medför att användarna och 

systemet tillsammans påverkar de rådande normerna och därmed organisationens 

struktur. Respondenterna syn att enbart systemen påverkar verksamhetsstrukturer är 

enligt Orlikowski (1992) ett ofullständigt antagande. 
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 Överlag ansåg respondenterna att beslutsstödsystemen skulle anpassas till 

organisationen, även om det framfördes åsikter om att systemen skulle användas som 

ett verktyg för att effektivisera verksamhetsprocesserna. För att detta ska vara möjligt 

ansågs det överlag att systemen måste vara tillräckligt flexibla för att kunna ändras 

efter organisationens föränderliga krav. Detta visar på att organisationer har en 

djupare förståelse för vad ett beslutsstödsystem är, vilket ökar förutsättningen för att 

systemen ska generera mervärde till verksamheten. Att flera respondenter även 

uttryckte en motvilja att förändra verksamhetsprocesserna indikerar på de 

institutionella egenskapernas betydelse (Orlikowski, 1992). 

 

Det framkom även från intervjuerna att beslutsstödsystemen resulterade i en 

kvalitetssäkring av data och systemen gav dem även mer tid för analyser snarare än 

att sammanställa rapporter. Genom beslutsstödsystemens olika visualiseringsmodeller 

fick de en bättre översikt av organisationens data. Att organisationer får en bättre 

översikt samt hantering av verksamhetsdata genom beslutsstödsystemet är även enligt 

forskningen en av vanligaste effekterna som ett beslutsstöd genererar (Holsapple, 

2008; Power, 2002; Arnott & Dodson, 2008; Fuglseth & Grønhaug, 2003). En 

iakttagelse är att användarna genom systemen skapar sig en bild av organisationen, 

det vill säga de ser organisationen genom systemet. Följden blir att 

beslutsstödsystemen sätter gränser för organisationen och hur den verkar. Flera 

respondenter framhöll att de genom systemen fick en gemensam bild över 

organisationen och kunde definiera data på samma sätt över hela verksamheten. Detta 

är ett tydligt exempel på teknikens påverkan på användarna och i slutändan 

organisationen.  

5.2. Organisationen och användarna 

Flertalet respondenter framhöll att organisationen bör verka för att förenkla 

systemanvändandet för sina anställda. Det sätt som föreslogs var att begränsa 

systemåtkomsten för användarna, för att de inte skulle utsättas för 

informationsöverflöd. Ett återkommande tema under flera intervjuer var att 

respondenterna inte ansåg att användarna arbetade effektivare när de fick mer 

information, utan snarare tvärtom. Denna hållning återfinns även i forskningen där 
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användbarhet ofta är ett centralt tema (Benyon, 2010). Respondenterna får även 

medhåll gällande effektiviteten i att begränsa användarnas systemåtkomst då studier 

visar att mer information inte garanterar att ett problem förstås bättre, eller att bättre 

beslut tas (Saaty, 2008). En intressant iakttagelse är att studiens organisationer 

egentligen inte begränsade systemåtkomsten för användarnas egen skull, utan det 

gjordes i första hand för att effektivisera deras arbete och se till att de faktiskt klarade 

av sina arbetsuppgifter. Det ligger med andra ord i organisationernas egenintresse att 

se till att användarna inte utsätts för informationsöverflöd.  

 

Respondenterna framhöll att ett sätt för organisationerna att få användarna att nyttja 

systemen var att tydligt visa att ledningen gjorde det. Därigenom kunde de uppmuntra 

en kultur av systemanvändning genom hela organisationen. På detta sätt kommer 

användarna genom organisationens kultur forma en uppfattning av systemen baserat 

på de institutionella egenskaperna, vilket kan öka användningen (Orlikowski, 1992). 

Ett flertal studier (bland annat Arnott & Dodson, 2008) behandlar erfarna 

beslutsfattares motvilja mot att använda beslutsstödsystem, något som även togs upp 

under intervjuerna. Det upplevdes dock inte som ett problem bland studiens 

respondenter, istället framkom att respondenter uppfattade personalberoendet som ett 

problem. Anledningen var att organisationen förlorade kompetens när en erfaren 

person slutade, vilket upplevdes ha en negativ inverkan då all kunskap gick förlorad. 

Ett sätt att lösa det var genom beslutsstödsystem, där kunskap istället samlades i en 

databas vilket medförde att den dels stannar inom organisationen och dels kan 

utnyttjas av berörda personer även om nyckelpersoner slutar. Här går det tydligt att se 

respondenterna uppfattning av beslutsstödsystemet som ett verktyg vilket förstärker 

beslutsfattarens kapacitet och förmåga till den grad att de inte anser att 

beslutsfattarens erfarenhet spelar roll. 

5.3. Användare och beslutsstödsystem 

Orlikowski (1992) belyser den mänskliga agentens roll för att skapa förståelse för 

teknikens syfte inom en organisations institutionella ramar. Det anmärkningsvärda i 

vår studie är att ingen av respondenterna nämnde användarnas betydelse för 

beslutsstödet. Faktorer som istället togs upp var hur verksamhetsprocesser 

förändrades som ett direkt eller indirekt resultat av beslutsstödets integration i 
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organisationen. Vår empiri visar att det saknas en medvetenhet kring användarens roll 

i de studerade organisationerna, något som kan ha en negativ inverkan på systemets 

roll i organisationen. Att respondenterna inte lyfte upp användaren på samma nivå 

som de organisatoriska och tekniska aspekterna kan bero på att de själva är användare 

och har svårt att utvärdera sin egen roll. Genom att tona ner användarens roll minskar 

förståelsen för hur organisation, system och användare samverkar inom 

verksamhetens ramar. Orlikowski (1992) poängterar att ett system behöver en 

mänsklig agent för att kunna kontextualiseras. Ett system som inte används medför 

ingen organisatorisk nytta, vilket pekar på användarens betydande roll i förhållande 

till organisation och system.  

 

Flertalet av respondenterna betonade vikten av ett användarvänligt system och lyfte 

fram denna aspekt som en nyckelfaktor. Studier visar att beslutsstödsystem förstärker 

beslutsfattarens kapacitet att hantera kunskap (Holsapple & Joshi, 2001), förhindrar 

omedveten bias (Todd & Benbasat, 1999) samt effektiviserar och förbättrar 

beslutsprocessen (Arnott, 2006; Sutcliffe & McNamara, 2001). Detta går i linje med 

respondenternas önskan att beslutsstödsystemen ska stödja användarna genom att 

tillgängligöra information samt skapa en förståelse för dess betydelse. Samtliga 

respondenter betonade vikten av att systemet tilltalade användaren och uppvisade 

förståelse för värdet att införskaffa ett system anpassat till deras verksamhet. Ingen av 

studiens respondenter mätte däremot den faktiska utkomsten av systemen, och kunde 

därmed inte säga att bättre beslut faktiskt togs. Istället nämndes den förbättrade 

översikten och att de fick en enhetlig bild av verksamheten som viktiga aspekter. En 

anledning till detta kan vara komplexiteten dagens organisationer verkar i. Eftersom 

det för varje beslut finns ett stort antal parameter som influerar är det svårt att mäta 

vilken påverkan beslutsstödsystemen har, eftersom det inte går att återskapa de exakta 

förhållandena för att genomföra en referensmätning. En respondent lyfte fram 

trovärdighet som viktigare än användarvänlighet och estetiska aspekter. Att inte ha 

tillit till systemet, framhöll han, skapade motstånd till det inom organisationen, vilket 

i värsta fall ledde till att systemet inte levererade den budgeterade nyttan. Att 

människor förlitar sig på erfarenhet och beprövade tumregler (Tversky & Kahneman, 

1974; Klein, 2008) indikerar att trovärdighet är en central del hos användarna. Om 

systemet inte upplevs trovärdigt tenderar användarna att använda äldre arbetsmetoder 

istället för beslutsstödsystemen. 
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5.4. Summering av analysen 

Under den första rubriken analyserades organisationens och beslutsstödets dialektiska 

påverkan. Här tas systemets verksamhetsförändrande påverkan upp, och specifikt hur 

det förändrar etablerade strukturer. Systemets organisatoriska påverkan ses som 

oundviklig, men de flesta respondenter framhöll trots det att systemet ändå i 

möjligaste mån ska anpassas till de rådande strukturerna. Respondenterna lyfte fram 

att systemet användes för att kvalitetssäkra organisationens data och därmed minska 

redundansen, något som även stöds av ett flertal studier. 

 

Nästkommande rubrik behandlade organisationen och användarna av 

beslutsstödsystemen. Ett flertal studier behandlar erfarna beslutfattares motvilja att 

använda beslutsstödsystem, något som dock inte upplevdes som ett problem av 

studiens respondenter som istället ansåg att majoriteten av de anställda såg nyttan 

med systemen och som ett värdefullt verktyg i arbetet. Här går det att se teknikens 

organisatoriska påverkan då systemen användes som ett redskap för att minska 

personalberoendet och därmed göra det enklare för verksamheten att ersätta personal. 

Organisationens inverkan på systemanvändningen går att ses genom den begränsade 

systemåtkomsten, något som gjordes i ett försök att minska risken för 

informationsöverflöd. Anledningen till att det gjordes var dock främst då det 

upplevdes ineffektivt med för mycket information och inte med användarnas bästa 

som mål. 

 

Under den sista rubriken togs användarnas och systemens dubbelriktade påverkan upp 

och vikten av att systemen sätts i en kontext av mänskligt handlade. Vi kan här utläsa 

att användarna inte ser sig själva som viktiga för systemets användning. Detta kan 

tolkas som en bristande förståelse över hur nära sammanlänkade de tre faktorerna är, 

och vikten av att utgå från ett synsätt likt Orlikowskis (1992) modell. Systemets 

användarvänlighet var något som lyftes fram som en huvudfaktor för att det 

överhuvudtaget skulle användas. Därefter diskuterades vikten av att systemet är 

trovärdigt och att användarna litar på informationen det förmedlar.  
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6. Slutsats 
Syftet med studien var att ge en förståelse för hur teknik, organisation och användare 

ömsesidigt samverkar och begränsar varandra. Inspirerad av Orlikowskis (1992) 

struktureringsmodell är studiens syfte att belysa effekten beslutsstödsystem har i 

organisationer. Studien utgick från semistrukturerade intervjuer som har analyserats 

genom Orlikowskis (1992) modell för att påvisa samspelet och begränsningarna 

mellan de tre olika faktorerna.  

 

Efter att ha analyserat studiens empiri utifrån Orlikowskis (1992) tre huvudfaktorer, 

användare, teknik och organisation, har vi sett en grundförståelse för hur de 

samverkade, men att respondenterna inte satte lika stor vikt vid användarna som de 

övriga faktorerna. Anledningen är att de själva är användare och därmed har svårt att 

se sin egen roll, samt att denna påverkan är svårare att se då det är en dynamisk 

process som hela tiden fortgår utan att göra tydliga avtryck. Jämförelsevis ger 

förändringar i systemens funktioner en direkt märkbar skillnad eftersom det tydligt 

går att se när något ändrats. Systemen påverkar organisationen genom att förändra 

etablerade strukturer samt verkar för ett minskat beroende av enskilda medarbetare. 

De användes även för att kvalitetssäkra samt skapa en överblick över verksamhetens 

data. Systemen begränsar även användarna av samma anledning då de genom 

systemen skaffar sig en bild över hur organisationen fungerar, vilket understryker 

vikten av god systemdesign. Respondenterna framhöll att systemen minskade det 

administrativa arbetet och underlättade för beslutsfattarna genom att effektivare 

tillhandahålla information samt förstärka deras kapacitet. Organisationen avgränsar 

tydligt det spelrum som finns för system och användare, något som även framgick av 

studiens empiri. Systemanvändningen är ett exempel på en faktor där det dels finns 

konkreta inslag som att organisationen tvingar användarna att använda systemet och 

även inslag som att ledningen genom att använda systemet uppmuntrar en kultur av 

systemanvändning genom hela organisationen. Ännu en aspekt av de tekniska 

faktorernas betydelse är hur respondenterna omedvetet lät systemet definiera 

organisationen då systemet, genom dess funktioner och design, begränsade deras 

arbetssätt och därmed visade vilka processer som var viktiga. 
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7. Diskussion 
Studiens resultat går i hög utsträckning i linje med tidigare forskning inom ämnet. Att 

organisationer har en medvetenhet kring vikten av utformning av system och 

utbildning av användare är inga nyheter. Studien har fokuserat på hur 

beslutsstödsystem samverkar med organisation och användare genom Orlikowskis 

(1992) modell som exempelvis belyser vikten av mänskliga agenter för att ett system 

ska komma till användning, vilket indikerar att användaren är en viktig komponent 

när beslutsstödsystem studeras. Respondenterna hade överlag svårt att se användarnas 

påverkan som lika inflytelserik som de organisatoriska och tekniska aspekterna. Detta 

kan bero på att de själva är användare och därmed har svårt att se betydelsen av sin 

egen roll. Genom att betrakta beslutsstödsystemet utifrån Orlikowskis (1992) modell 

vill vi understryka att det inte finns en enskild faktor som påverkar utfallet av ett 

system, eller hur användarna kan tänkas ta emot det. Modellen används i studien för 

att demonstrera hur beslutsstödsystem integrerar och samverkar med organisations 

institutionella egenskaper samt dess användare.  
  

Något vi reflekterade över var komplexiteten i organisationers omgivning, vilket 

samtliga respondenter var medvetna om. Samtidigt sågs beslutsstödet som ett verktyg 

vilket enkelt kunde bemöta organisationens föränderliga krav genom att förenkla 

denna komplexa kontext och ge bästa tänkbara lösning på svåra situationer. Några 

respondenter reflekterade dock djupare över detta och menade att många leverantörer 

framställde beslutsstödsystem som en universell lösning på organisationens alla 

problem. Från användarna finns höga krav på att beslutsstödsystem ska vara 

användarvänliga och visualisera informationen på ett sätt som gör det enkelt för dem 

att hantera den. Samtidigt begränsar systemen genom dessa krav deras bild av 

organisationen och dess komplexitet. Denna paradox skapar motsättningar i hur 

systemen utformas och därmed även hur organisationer betraktas. Enligt Orlikowskis 

(1992) synsätt kan en alltför stor fokusering på människans roll ha en negativ 

inverkan på systemen. Begränsas beslutsstödsystemen för mycket går det inte längre 

att förstå organisationens komplexitet, men samtidigt är dessa avgränsningar 

nödvändiga eftersom systemen måste utformas på ett sådant sätt att användaren enkelt 

kan orientera sig och hitta det de söker. Är restriktionerna däremot för hårda finns risk 

att det skapar olika världsbilder hos användarna, vilket kan leda till en bristande 
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förståelse av organisationen som helhet. Följden av detta kan bli att avdelningar 

agerar på ett sådant sätt att andra blir lidande. Finns däremot för mycket information 

tillgänglig sätts beslutsfattare i en situation där de själva måste sortera ut väsentlig 

information vilket ökar risken för informationsöverflöd. Blir denna arbetsbörda för 

stor kan det leda till att beslutsfattare istället förlitar sig på tidigare erfarenheter och 

kunskap. Beslutsstödsystemens visualiseringsfunktioner ger användarna möjlighet att 

skapa en djupare förståelse för deras arbete och därmed insikt kring deras roll i 

organisationen. Att ge användarna möjlighet att se vilken inverkan de har på 

verksamheten skapar incitament för dem att använda systemen i det dagliga arbetet 

eftersom de därmed upplever systemet som meningsfullt. Det är även av vikt att 

systemen utformas efter verksamheten dels för att skapa trovärdighet men även för att 

garantera användarvänligheten. Införs ett beslutsstödsystem som inte går i linje med 

verksamhetsspråket alternativt har en för komplex utformning ökar risken att 

användaren fortsätter använda etablerade rutinerna alternativt omarbeta systemet tills 

det passar deras arbetssätt. För att organisationer ska få största möjliga effekt av 

systemen bör det utredas hur de ska begränsas genom att väga användarvänlighet 

kontra risken för fragmenterade synsätt hos användarna, vilket ofta är ett av de 

problem beslutsstödsystemen skall lösa. Det bör därmed övervägas var 

restriktionsnivån ska ligga för att organisationen som helhet ska få ut maximal nytta. 

Att enbart fokusera på en del av organisationen är ingen långsiktigt hållbar lösning. 

Samtidigt står det klart att systemen behöver begränsas, dels för att upprätthålla lagar 

om bland annat känsliga uppgifter, men även för att användarna ska kunna förstå 

informationen som presenteras. Med hjälp av beslutsstödsystem strävar organisationer 

efter att minska medarbetarnas individuella påverkan och skapa enhetliga 

arbetsprocesser, vilket kan leda till en effektivisering av verksamheten. 

Beslutsstödsystemen kan underlätta för organisationer att införliva beslutsfattares 

unika kunskaper i en databas, vilket gör att betydelsen av den enskilde medarbetaren 

minskas. Detta har en positiv organisatorisk effekt eftersom humankapital är rörligt, 

vilket leder till att organisationer är sårbara för plötslig förlust av nyckelpersonal. På 

detta sätt kan kunskapen lättare delas och behållas inom organisationen. 

 

Separata informationssystem kan skapa problematik då de i många fall inte 

kommunicerar sinsemellan, vilket gör att samma data kan vara registrerad flera 

gånger. Samtidigt finns ingen universell lösning på vilket som är det bästa sättet att 
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samla in verksamhetsdata, eftersom alla organisationer är annorlunda och kräver olika 

resurser. En anledning till att organisationer har system utvecklade från olika 

plattformar beror på att de investerar kontinuerligt i sina informationssystem i takt 

med teknikens utveckling vilket leder till att systemen bygger på både äldre och nyare 

teknologier. I och med denna utveckling innehar organisationer system som är helt 

eller delvis frikopplade från varandra. Utifrån empirin har det framkommit att många 

organisationer ser beslutsstödsystemen som ett verktyg för att sammanföra olika 

systems data till samma databas, något som även stöds av ett flertal studier. Genom 

systemens förmåga att sammanställa strukturerad och ostrukturerad data till enhetlig 

information för beslutsfattare minimeras tolkningsutrymmet vilket leder till bättre 

organisatorisk kontroll. 

 

I studien har vi valt att använda Orlikowskis modell från 1992 då vi anser att den bäst 

passar studiens syfte. Ett alternativ hade varit att istället använda hennes modell från 

2000, vilket gjort att vi möjligen fått ett annat perspektiv. Då hon mellan artiklarna 

ändrat sitt synsätt från att se teknik som en artefakt till att betrakta den som, vad hon 

kallar, technology in practice hade vi även kunnat ta upp denna aspekt. Eftersom 

problem med användningen av beslutsstödsystem är ett återkommande tema i ett 

flertal studier (bl.a. Arnott & Dodson, 2008) kunde detta möjligen gett studien ett 

bredare perspektiv. Dock bör poängteras att det, även om det är ett intressant spår, 

hamnar utanför studiens syfte. 

 

Utifrån från Orlikowskis (1992) syn på samverkan bidrar studien med att tillämpa 

hennes modell i en kontext där den sällan applicerats. Studien visar att användare 

lägger en alltför liten vikt vid sin egen betydelse, vilket kan ge negativa konsekvenser 

för systemanvändningen. Det praktiska bidraget är således att organisationer måste 

lyfta upp användarnas betydelse vid användning av beslutsstödsystem. Görs inte detta 

finns en risk att systemen inte når sin fulla potential. Studien bidrar även till att förstå 

varför organisationer införskaffar beslutsstödsystem, och vad de anser den största 

nyttan med dem är. Teoretiskt bidrar studien med att uppmärksamma samt lyfta fram 

diskussionen kring svårigheten med att begränsa ett system på rätt nivå för att undvika 

informationsöverflöd. Vidare visar studiens resultat även att, trots att Orlikowskis 

modell är skapad 1992 så är den fortfarande är aktuell än idag och kan vara behjälplig 

för att ge en insikt i hur dagens organisationer fungerar.  
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8. Framtida forskning 
I och med teknikens utveckling kommer mer och mer data bli lättillgänglig, vilket ger 

organisationer incitament att införskaffa lämpliga verktyg för att effektivisera och 

optimera sin verksamhet. Dagens beslutsstödsystem kommer ersättas med nya system 

som kan ge mer stöd i beslutsfattandet än vad som nu är möjligt. Även om mycket 

fokus läggs på att utveckla systemen är det av betydelse att inte glömma bort 

organisationens och användarnas roll i sammanhanget. Hur organisation, användare 

och system samverkar efter att ett beslutsstödsystem har utvecklats och 

implementerats är något framtida forskning bör ta i beaktning. 

 

Då denna studie applicerats på ett litet urval organisationer skulle det vara av intresse 

att applicera Orlikowskis (1992) modell på fler respondenter. Vi förespråkar även att 

det i framtiden görs en längre studie som därmed kan göra en djupare undersökning 

av det studerade fenomenet. Vi anser att tidsaspekten kan ha stor påverkan på 

resultatet då vi enbart inom den givna tidsram för detta projekt kunnat studera en del 

av den komplexa miljö som beslutsstöd agerar inom. 

 

 

  



 
 

37 

9. Referenser 
Anaya, L.A., 2013. Realizing the Benefits from Enterprise Information Systems: A 

Sociomaterial Perspective. 9, pp.473-79. 

Arnott, D., 2008. Personal Decision Support Systems. In Handbook on Decision 

Support Systems 2. Springer Berlin Heidelberg. pp.127-50. 

Arnott, D. & Dodson, G., 2008. Decision Support Systems Failure. In Handbook on 

Decision Support Systems 1. Springer Berlin Heidelberg. pp.763-90. 

Arnott, D. & Pervan, G., 2005. A critical analysis of decision support systems 

research. Journal of Information Technology, 29(4), pp.67-87. 

Benyon, D., 2010. Designing interactive systems: a comprehensive guide to HCI and 

interaction design. Pearson Education Ltd.. 

Bonczek, R. H., Holsapple, C. W., & Whinston, A. B., 2014. Foundations of decision 

support systems. Academic Press. 

Bryman, A. & Bell, E., 2011. Business Research Methods. 3rd ed. New York: Oxford 

University Press. 

Burstein, F. & Holsapple, C.W., 2008. Decision support systems in context. 

Information Systems and E-Business Management, 6(3), pp.221-23. 

Carlsson, C. & Turban, E., 2002. DSS: Directions for the next decade. Decision 

Support Systems and Electronic Commerce, 33(2), pp.105-10. 

Castells, M., 2011. The rise of the network society: The information age: Economy, 

society, and culture. John Wiley & Sons. 

Creswell, J.W., 2007. Qualitative Inquiry and Research Design. 2nd ed. London: 

SAGE Publications. 

Davenport, T.H., 1998. Putting the Enterprise into the Enterprise System. Harvard 

Business Review, 76, pp.121-31. 

Davenport, T.H., 2013. Analytics 3.0. Harvard Business Review, 91(12), pp.64-72. 

DeLone, W. & McLean, E., 1992. Information systems success: The quest for the 

dependent variable. Information systems research, 3(1), pp.60-95. 

DeSanctis, G. & Poole, M.S., 1994. Capturing the complexity in advanced technology 

use: Adaptive structuration theory. Organization science, 5(2), pp.121-47. 

Fisher, C., 2007. Researching and writing a dissertation: a guidebook for business 

students. 2nd ed. Pearson Education Limited. 



 
 

38 

Fuglseth, A.M. & Grønhaug, K., 2003. Can Computerised Market Models Improve 

Strategic Decision-Making? An Exploratory Study. Journal of Socio-Economics, 

32(5), pp.503-20. 

Giddens, A., 1984. The Constitution of Society. Berkeley: University of California 

Press. 

Gorry, G. & Scott Morton, M., 1971. A Framework for Management Information 

System. 30(3), pp.49-61. 

Hall, D.J., 2008. Decision Makers and Their Need for Support. In Handbook on 

Decision Support Systems 1. Springer Berlin Heidelberg. pp.83-102. 

Holsapple, C.W., 2008. Decisions and knowledge. In Handbook on Decision Support 

Systems 1. Springer Berlin Heidelberg. pp.21-53. 

Holsapple, C.W. & Joshi, K.D., 2001. Organizational knowledge resources. Decision 

support systems, 31(1), pp.39-54. 

Jones, M.R., & Karsten, H., 2008. Giddens's structuration theory and information 

systems research. MIS Quarterly, 32(1), pp.127-157. 

Kahneman, D., 2003. A Perspective on Judment and Choice. American Psychologist, 

58(9), pp.697-720. 

Klein, G., 2008. Naturalistic decision making. Human Factors: The Journal of the 

Human Factors and Ergonomics Society, 50(3), pp.456-60. 

Larsson, A.O., 2012. Doing Things in Relation to Machines. Doktorsavhandling, 

Uppsala universitet. 

Meredith, R., 2008. Information Technology Governance and Decision Support 

System. In Proceedings of the 2008 conference on Collaborative Decision Making: 

Perspectives and Challenges. Amsterdam, 2008. IOS Press. 

Ocasio, W., 1997. Towards a Attention-Based View of the Firm. Strategic 

Management Journal , 18, pp.187-206. 

Oliveira, T. & Martins, M.F., 2011. Literature review of information technology 

adoption models at firm level. The Electronic Journal Information Systems 

Evaluation, 14(1), pp. 110-121. 

Orlikowski, W., 1992. The Duality of Technology: Rethinking the Concept of 

Technology in Organizations. Organizational Science, 3(3), pp.398-427. 

Orlikowski, W.J., 2000. Using technology and constituting structures: A practice lens 

for studying technology in organizations. Organization science, 11(4), pp.404-28. 



 
 

39 

Orlikowski, W. & Gash, D., 1994. Technological frames: making sense of 

information technology in organizations. ACM Transactions on Information Systems, 

12(2), pp.174-207. 

Peppard, J., 2000. Managing for IS success: a resource-based theory perspective on IS 

management. In AMCIS 2000 Proceedings, pp.848-854. 

Power, D.J., 2002. Decision support systems: concepts and resources for managers. 

Greenwood Publishing Group. 

Power, D.J., 2008. Understanding data-driven decision support systems. Information 

Systems Management, 25(2), pp.149-54. 

Robey, D. & Boudreau, M.-C., 1999. Accounting for the Contradictory 

Organizational Consequences ofInformation Technology: Theoretical Directions and 

Methodological Implications. 2nd ed. Georgia: InformationSystems Research. 

Saaty, T., 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. Int. J. Services 

Sciences, 1(1), pp.83-99. 

Sharda, R., Delen, D. & Turban, E., 2014. Business Intelligence: A managerial 

perspective on analytics. 3rd ed. Pearson. 

Shim, J.P. et al., 2002. Past, present, and future of decision support technology. 

Decision support systems, 33(2), pp.111-26. 

Silver, M., 2008. Handbook on Decision Support Systems 2. In On the design 

features of decision support systems: The role of system restrictiveness and decisional 

guidance. Springer Berlin Heidelberg. pp.261-91. 

Sutcliffe, K.M. & McNamara, G., 2001. Controlling Decision-Making Practice in 

Organizations. Organization Science , 12(4), pp.484-501. 

Todd, P. & Benbasat, I., 1999. Evaluating the Impact of DSS, Cognitive Effort, and 

Incentives on Strategy Selection. Information Systems Research , 10(4), pp.356-74. 

Tversky, A. & Kahneman, D., 1974. Judgment under Uncertainty: Heuristics and 

Biases. Science, 185(4157), pp.1124-31. 

Veenstra, A.F.V., Melin, U., & Axelsson, K., 2014. Theoretical and practical 

implications from the use of structuration theory in public sector information systems 

research. In Proceedings of the European Conference on Information Systems, pp. 9-

11. 

Woodside, A.G., 2010. Case Study Research: Theory, Methods and Practice: Theory, 

Methods, Practice. Emerald Group Publishing. 



 
 

40 

Wu, X., Zhu, X., Wu, G.Q. & Ding, W., 2014. Data mining with big data. IEEE 

Transactions on Knowledge and Data Engineering, 26(1), pp.97-107. 

Zhu, B. & Chen, H., 2008. Information visualization for decision support.. In 

Handbook on Decision Support Systems 2. Springer Berlin Heidelberg. pp.699-722. 

Zuboff, S., 1988. In the Age of the Smart Machine. New York: Basic Book. 

Zuboff, S., 2013, Computer-mediated work, In Sociology of work: An encyclopedia, 

SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, CA, pp. 113-7 

Zuboff, S., 2015. Big other: surveillance capitalism and the prospects of an 

information civilization. Journal of Information Technology, 30(1), 75-89. 
 

 


