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Sammanfattning

Under 1990-talet kom Kaplan och Norton fram med styrningsfilosofin balanserat styrkort som 
innebär att managers uppmanas att inte enbart ta hänsyn till finansiella mått utan bör använda 
sig av både finansiella och icke-finansiella mått för att kunna styra företag. Det här konceptet 
med balanserat styrkort har sedan det togs fram utvecklas och i början av 2000-talet finns den 
tredje versionen av balanserat styrkort som tillsammans med avancerad teknologi bildar 
konceptet business performance management. Det innebär att den information som ligger till 
grund för de rapporter som består av finansiella och icke-finansiella mått hämtas från en 
central databas i det verksamhetsöverskridande business performance management systemet. 
En anledning till det är att business performance management knyter samman balanserat 
styrkort med avancerad teknologi som möjliggör att managers därmed har möjlighet att få 
tillgång till en gemensam version av verkligheten, det vill säga en gemensam mental bild hur 
företaget presterar. Dessutom möjliggör den avancerade teknologin att managers oavsett om 
beslut tas som är strategiska, taktiska eller operativa att de har tillgång till den information 
som beslutsunderlagen baseras på i rätt tid.

Den information som beslutsunderlagen baseras på måste bestå av en tillfredställande god 
kvalitet för att möjliggöra att managers tar korrekta och optimala beslut. Det är därför av 
väsentlig betydelse att kvaliteten hos beslutsunderlagen håller en tillfredställande god kvalitet 
för att undanröja risken att managers inte tar otillfredsställande beslut som sedan innebär 
onödiga kostnader för företaget. Dessutom möjliggör en tillfredställande god kvalitet hos 
informationen som beslutsunderlagen baseras på att företagets managers kan ta beslut som
leder till att de kan agera mot förändringar som sker i den omgivande företagskontexten. Att 
förbättra kvaliteten hos den information som ligger till grund för beslutsunderlagen behöver 
därmed vara något som företag prioriterar så att informationen håller en tillfredställande god 
kvalitet. Kvalitetsledningsfilosofin total quality management (TQM) har i denna studie 
används för att ta reda på hur informationskvaliteten hos beslutsunderlagen som tas fram via 
business performance management kan förbättras. Total quality management tar ett 
verksamhetsövergripande grepp om hur kvaliteten kan förbättras inom företag. 

Företag prioriterar ofta inte att förbättra kvaliteten hos den information som de har till sitt 
förfogande för att ta beslut utan utgår ofta från att informationen är korrekt och om den inte är 
det så har något fundamentalt fel inträffat. Det leder till att företag ofta i de projekt som de 
utför förbiser vilken kvalitet informationen har utan använder sina resurser till andra 
arbetsuppgifter. För att kunna förbättra informationskvaliteten hos beslutsunderlagen behöver 
kvalitetsförbättringar bli ett prioriterat område inom företag. Företag har större möjlighet att 
uppnå en tillfredställande god kvalitet hos beslutsunderlagen om företagsledningen tillsätter 
en kvalitetsansvarig. Den person som blir kvalitetsansvarig tar tag i de stridigheter som 
behövs för att få tillgång till de nödvändiga resurserna. Denna person stödjer även de 
projektgrupper som arbetar med att förbättra informationskvaliteten. Det förutsätter att den 
kvalitetsansvarige har mandat att ta de nödvändiga besluten för att kunna förbättra kvaliteten 
hos beslutsunderlagen.

Nyckelord: business performance management, total quality management, manager, 
beslutsunderlag, informationskvalitet



Conclusion

During the century of 1990 come Kaplan and Norton with the balance scorecard philosophy. 
The purpose of this philosophy is to encourage managers to not only take consideration in 
financial measurements, but also to use both financial and non-financial measurement to 
manage companies. This concept with balanced scorecard have developed since it’s beginning 
and in the beginning of the 21st century the third version of balanced scorecard developed 
with advanced technology which established the concept business performance management. 
This means that the information that the reports builds on have both financial and non-
financial measurement which are collected from a central database in the company´s overall 
business performance management system. One reason to why business performance 
management ties balanced scorecard with advanced technology is to give managers 
possibilities to get a common version of reality, this means a common mental picture of how 
the company performs. Besides the advanced technology render possibilities that give 
managers, regardless if the decision has been taken at strategic, tactic or operative level, 
access to information that basic data for decision-making is based on in right time.

The information that basic data for decision-making is based on must have a satisfied good 
quality to enable managers to take correct and optimal decision. It is therefore important that 
the quality of basic data for decision-making holds a satisfied good quality to remove the risk 
that managers is taking non-satisfactory decisions that means unnecessary costs for the 
company. Besides enable a satisfied good quality of the information, which basic data for 
decision-making is based on, so that managers at companies can take decision that leads them 
to take action against changes around the company’s context. To improve the information 
quality that basic data for decision-making is based on should be something that companies 
prioritize so that information holds a satisfied good quality. The quality management 
philosophy total quality management (TQM) has in this study been used to investigate how 
information quality in basic data for decision-making can be improved. Total quality 
management gives a company an overall view of how the quality can be improved in the 
company. 

The companies not often prioritize improvement of the information quality that they have to 
their disposal for taking decision, instead they often assume that information is correct and if 
it is not there it has occurred a fundamental mistake. This leads to that the companies often in 
their projects overlook witch quality the information has and use their resources to others 
working tasks.  Too improve the information quality at basic data for decision-making needs 
quality improvement be a prioritized area within the companies. Companies have more 
possibilities to reach a satisfied good quality at the basic data for decision-making if the 
company management adds a person that is responsible for the quality. The person that will 
be responsible for the quality takes the necessary fights to get access to the necessary 
resources. This person even supports the project groups that work with improvement of 
information quality. To have responsibility for the quality this person has mandate to take the 
necessary decisions to improve the quality of the basic data for decision-making.

Keywords: business performance management, total quality management, manager, basic data 
for decision-making, information quality
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1 Inledning
I det här kapitlet beskriver jag vad den här magisteruppsatsen handlar om i form av en 
inledning om uppsatsämnet. De olika delarna i inledningskapitlet utgörs av bakgrund, syfte, 
frågeställning, målgrupp, avgränsningar och disposition av denna uppsats. Studien syftar till 
att studera informationskvaliteten hos business performance management och hur den kan 
förbättras.

1.1 Bakgrund

I takt med att företag upplever en ökad konkurrens och globalisering måste de flesta företag 
bli mer flexibla, reagera snabbare på förändringar som inträffar och ha mål inom 
organisationen som leder till att företagets strategi uppnås. Detta leder till att ett företag blir 
mer komplext än tidigare och detta ställer krav på att organisationen behöver klara av den allt 
snabbare föränderliga marknaden. Företag behöver därmed tillgång till ett 
ekonomistyrningssystem som tar hänsyn till annat än enbart finansiella mätetal. I början av 
1990-talet tog Kaplan och Norton (1992) fram det balanserade styrkort konceptet som ett 
initiativ för att få ett formellt styrningssystem inom företag som tar hänsyn till både 
finansiella och icke-finansiella mått (Lawrie & Cobbold, 2004). De hävdade att med hjälp av 
användandet av balanserade styrkort, där både finansiell och icke-finansiell information finns 
med, utgör ett hjälpmedel för att förbättra beslutsunderlag till managers. Det i sin tur leder till 
att företaget kan ta bättre beslut vilket resulterar i att företagets prestation förbättras. 
Dessutom möjliggör balanserade styrkort konceptet att prioriteringar kommuniceras inom 
organisationen på ett effektivare och produktivare sätt. Avsikten med detta var att förbättra 
arbetarnas prestation inom organisationen (Malina & Selto, 2001 i Lawrie & Cobbold, 2004).

Under 2000-talet har business intelligence börjat användas av ett flertal företag för att 
underlätta deras beslutfattande med att få fram relevanta beslutsunderlag för en verksamhets 
beslutsfattande.  Business intelligence är ett tillvägagångssätt för företag att kunna analysera, 
samla och presentera informationen. Inom business intelligence knyts verksamhetens olika 
informationssystem ihop för att därigenom ha möjlighet att få ut historiska och relevanta 
beslutsunderlag för den aktuella beslutssituationen. Denna historiska information samlas 
centralt i ett business intelligence system, vanligen ett data warehouse. Anledningen till detta 
är att verksamheten därigenom får möjlighet att få fram en version av verkligheten, det vill 
säga en version av hur verksamheten presterar. Samtidigt togs den tredje generationen av 
balanserade styrkort fram som en reaktion för att komma åt problemet med 
informationsasymmetri och därmed uppnå en effektivare kommunikation inom organisationen 
enligt Lawrie & Cobbold (2004). Dessutom har den tredje generationen av balanserade 
styrkort varit till hjälp för företag inom komplexa organisationer att utveckla multipla 
balanserade styrkort (Lawrie et. al., 2004). Ett hjälpmedel för att kunna hantera problemet 
med informationsasymmetri inom organisationen blev business performance management 
system som möjliggör att all information placeras centralt i detta system.

Detta leder till att företag behöver integrera balanserande styrkort med avancerad teknologi 
inom business intelligence som erbjuder företagets managers att få tillgång till information 
som ligger till grund för beslutsunderlag i rätt tid. De beslutsunderlag som de kan få fram via 
användning av business performance management system kan exempelvis presenteras via 
rapporter eller dashboard. Business performance management system åtgärdar en del av 
problemet med informationsasymmetri (Marr & Neely, 2001 i Lawrie & Cobbold, 2004). 
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Business performance management system möjliggör att managers oavsett organisatorisk nivå 
har möjlighet att få tillgång till stora mängder av detaljerad information till en rimlig kostnad. 
Det leder därmed till att organisationen får tillgång till information angående prestationerna 
och aktiviteterna inom företaget när de behöver tillgång till informationen. Innan företag 
beslutar om de behöver tillgång till business performance management system behöver ett 
investeringsbeslut ske. Detta investeringsbeslut går ut på att verksamheten måste ta ställning 
till vilken nytta de får av att använda sig av business performance management kontra 
kostnadsaspekten.

1.2 Problemdiskussion

Verksamheter som väljer att använda sig av business performance management vid 
beslutsfattandet behöver kunna känna att de kan få tillgång till beslutsunderlag med 
tillfredställande god kvalitet hos informationen. Ofta har verksamheten inte tillgång till 
tillfredställande god kvalitet hos informationen från business performance management 
systemet vilket leder till att verksamheten inte kommer att kunna ta fram tillfredsställande 
goda beslutsunderlag i form av exempelvis rapporter och dashboard. Dessa beslutunderlag 
kan även ligga till grund för strategiska, taktiska och operativa beslut. Det gemensamma som 
dessa olika typer av verksamhetsbeslut ställer som krav är att de har tillgång till 
kvalitetsmässigt tillfredställande goda beslutsunderlag. Enligt Butler Group (2004) leder detta 
till att kvaliteten hos informationen och dess aktuellitet är extremt centrala kritiska faktorer 
inom business performance management.

Verksamheten är beroende av att den har tillgång till all väsentlig information för sina 
arbetsuppgifter och att den inmatade informationen i business performance management 
systemet håller tillfredställande god kvalitet. Håller informationen inte en tillfredställande god 
kvalitet innebär det att de framtagna beslutsunderlagen blir bristande vilket därmed leder till 
att dåliga beslut tas inom verksamheten. En anledning till att det bristande beslutsunderlaget 
uppstår är att informationen inom verksamheten inte håller den kvalitet som anses nödvändig. 
Detta leder till att kvaliteten vid beslutfattandet är av väsentlig betydelse inom alla 
organisationer för att kunna agera mot förändringar i den omgivande verksamhetskontexten 
enligt Gilmore (1998).

Inom verksamheten behöver beslutsfattarna oberoende av organisationsnivå ta fram 
nyckeltalsindikatorer (KPI) som reflekterar organisationens mål och strategi. 
Nyckeltalsindikatorerna måste vara mätbara och leda till att verksamheten uppnår sina 
uppsatta mål. (Bose, 2006) Om inte de framtagna nyckeltalsindikatorerna baseras på korrekt 
information kommer det att leda till att verksamheten inte kommer att mätas mot det verkliga 
utfallet. En anledning till det kan vara att användarna av business performance systemet matar 
in exempelvis mindre korrekt information omedvetet. Mindre korrekt information i själva 
systemet kommer att leda till att informationen i de framtagna beslutsunderlagen inte blir de 
optimala, det vill säga att det förekommer kvalitetsbrister hos informationen i business 
performance management systemet. Detta visar återigen på att det centrala inom business 
performance management är att få fram tillfredställande goda beslutsunderlag och det leder 
till att det uppstår ett behov av kvalitetsmässigt god information och aktualiteten hos 
informationen enligt Butler Group (2004).

1.3 Syfte

Den här uppsatsen behandlar business performance management och i synnerhet hur 
informationskvaliteten kan förbättras hos beslutsunderlagen som är en produkt från business 
performance management systemet.
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1.4 Frågeställning

I den här uppsatsen har följande huvudfråga besvarats:

Hur kan informationskvaliteten hos beslutsunderlagen förbättras vid användning av business 
performance management för att därmed ha möjlighet att uppnå bättre beslut? 

1.5 Avgränsningar

Jag har i denna uppsats valt att fokusera på kvalitetsaspekten inom business performance 
management, vilket leder till att jag inte fokuserar på några andra aspekter.  Det förekommer 
även många olika begrepp av vad business performance management innebär vilket leder till 
att jag kommer att använda ett begrepp och avgränsa mig från övriga andra begrepp som 
betyder samma sak som business performance management. Exempel på andra begrepp som 
betyder samma sak som business performance management är corporate performance 
management och enterprise performance management. Jag har valt att använda en definition 
av vad ett data warehouse system består av för komponenter inom business intelligence. 
Anledningen till detta val är att kunna ge läsaren en enhetlig grund för att kunna förstå 
business performance management och dess system.

1.6 Målgrupp

Målgruppen som jag riktar mig till är alla som är intresserade av business performance 
management generellt och informationskvalitet inom business performance management 
inom business intelligence i synnerhet. De grupper som kan vara intresserade av denna 
uppsats är forskare på Linköping universitet, studenter, företag som är intresserade av 
business performance management inom business intelligence. Dessutom kan uppsatsen vara 
intressant för personer som är intresserade av att lära sig allmänt om business performance 
management. 

1.7 Disposition

Kapitel 1 – Inledningskapitlet innehåller mitt undersökningsområde. Här beskriver jag 
bakgrunden till uppsatsen, syfte, frågeställning, avgränsningar, målgrupp och disposition.

Kapitel 2 – Metodkapitlet består av en redogörelse av undersökningens genomförande samt 
mitt aktuella forskningssynsätt för uppsatsen. 

Kapitel 3 – Min referensram som jag har funnit lämplig att använda beskrivs i det här kapitlet. 
Teorin har sedan använts för att kunna analysera empirin. I det här kapitlet kommer business 
performance management att beskrivas samt ta upp några faktorer inom detta område. För att 
ge läsaren en förståelse av business performance management kommer data warehouse att 
förklaras som är en del inom business intelligence. Anledningen till detta val är att ge läsaren 
en förståelse av hur business intelligence och business performance management hänger ihop.
Maskinmetaforen kommer att beskrivas eftersom business performance management systemet 
kommer att ses som en maskin. Dessutom kommer total quality management att beskrivas
inom avsnittet informationskvalitet för att kunna applicera den här kvalitetsfilosofin inom 
business performance management.

Kapitel 4 – Innehållet i empirikapitlet består av sekundärdata som ansets lämpligt för denna 
studie.
Kapitel 5 – I analys och diskussionskapitlet har empirin ställs mot teorin för att diskutera fram 
de analytiska resonemangen angående business performance management.
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Kapitel 6 – Mina slutsatser sammanfattas i detta kapitel.

Kapitel 7 – I kapitlet ”Avslutande reflektioner och vidare forskning” reflekterar jag över 
relevanta aspekter och ger förslag på vidare forskning.



5

2 Metod
I metodkapitlet har de olika metodvalen beskrivits som forskare behöver utföra för att 
beskriva hur kunskapsutvecklingen sker. Det är i detta skede av arbetet många olika val som 
görs, och jag förklarar samt redogör för dessa val.

2.1 Ansats

Undersökningens grundläggande syn kommer att ske genom valet av ansats. De val som jag 
gjort är mellan hermeneutik och positivism. 

2.1.1 Hermeneutik

Inom hermeneutiken hävdar kunskapsteorin att det inte förekommer någon absolut sanning. 
Detta eftersom sanningen är subjektiv och är beroende av vem det är som tolkar verkligheten, 
vilket leder till att forskningen inte kan sträva efter att komma fram till absolut kunskap. Den 
hermeneutiska ansatsen utgår istället från tolkning och förståelse av verkligheten. Det är 
viktigt att forskaren utför tolkningen på ett vetenskapligt och systematiskt sätt eftersom det är 
något som sker i människors vardag. (Nyström, 2002)

Inom studier där tankar, känslor och åsikter från olika människors är intressanta för studien är 
hermeneutiken användbar. Studien leder fram till tolkningar och förklaringar av verkligheten 
men ofta inte till kvantifierbara data. Av den anledningen används hermeneutiken ofta i 
samhällsvetenskapen eller andra vetenskaper där det som studeras är interaktionen mellan 
människor och människor i deras dagliga situation. (Nyström, 2002)

Det är viktigt inom hermeneutiken att förförståelsen är tydligt formulerad från början, 
anledning till detta är att forskaren i första hand tolkar de data och information som de får in. 
Skälet till det är att förförståelsen inte får ingripa för mycket i hur tidigare erfarenheter formar 
rapporten och i själva tolkningen. Detta för att utomstående ska kunna avgöra det 
vetenskapliga värdet arbetet har. (Nyström, 2002)

Informationen som tolkningarna bygger på behöver tydligt visas för att läsaren av rapporten 
ska ha möjlighet att själv kunna följa stegen i tolkningsprocessen. Inom hermeneutiken 
används ofta begreppet ”hermeneutiska spiralen”, vilket innebär att helheten är baserad på 
tolkningar som i sin tur skapar en helhet. Det finns inom hermeneutiska ansatsen inte någon 
bestämd start- eller slutpunkt. Detta innebär att nytillkommen textproduktion leder till ny 
tolkning och förståelse som i sin tur påverkar den totala textproduktionen. Inom 
hermeneutiken betonas detta samspel mellan de olika delarna. (Nyström, 2002)

2.1.2 Positivism

Det hävdas att det finns en absolut sanning och kunskap inom den positiviska kunskapsteorin. 
För att som forskare komma fram till ”hårdfakta”, det vill säga till en kärna av säker kunskap, 
behöver forskaren inte ta hänsyn till sådant som den tror sig kunna men som forskaren 
egentligen inte vet för att nå fram till en absolut sanning. Sitt ursprung har positivismen inom 
naturvetenskapen. Det finns enligt positivismen endast två källor till kunskap för oss 
människor; det vi kan räkna ut med vår logik och det vi med våra sinnen kan betrakta. 
(Thurén, 2004)
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2.1.3 Positivism eller hermeneutik 

Jag anser att positivismen inte är lämplig i mitt arbete av den anledningen att jag inte kommer 
att kunna få fram kunskaper som endast kan stödjas med fakta som är utom allt tvivel. Det 
förekommer inte någon absolut sanning om huruvida beslutsunderlag förbättras generellt av 
att använda sig av business performance management, eller inte. Ett exempel är att det är upp 
till användaren av ett beslutsunderlag att avgöra om besluten har förbättras i och med att 
konceptet business performance management börjat användas inom verksamheten. Detta leder 
till att det alltid kommer att vara en subjektiv fråga för användarna och observatörerna, 
eftersom dessa har olika förförståelse och åsikter om vad som anses betraktas som 
kvalitetsmässigt goda beslutsunderlag med hjälp av business performance management.

Vid analysen, vilket är en form av en tolkningsprocess, har jag använt mig av den empiri och 
teori som samlats in och ansetts lämpligast leda till att slutsatser kunnat dras från, vilket
stämmer överens med den hermeneutiska ansatsen. Mitt mål har att varit att komma fram till 
en absolut sanning, eftersom det är svårt att ha möjlighet att komma fram till en absolut 
sanning inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Det är företeelsen människor och 
interaktionen människor som studeras inom samhällsvetenskapen och andra vetenskaper där 
hermeneutiken används. Slutresultatet kan ha påverkats i viss mån av att jag haft en viss 
förförståelse inom området.

2.2 Metodansats

Valet av metodansats har inneburit ett val mellan kvalitativ eller kvantitativ metod vid 
genomförandet av undersökningen.

2.2.1 Kvalitativ metod

Kvalitativa metoder har som utgångspunkt att karaktärisera. Själva ordet ”kvalitativ” betyder 
kvaliteter, vilket menas att det framträder drag eller egenskaper hos en företeelse. Inom de 
kvalitativa metoderna har mätning en underordnad roll i motsats till kvantitativa metoder. 
Detta menas att mängdangivelser och siffror inte har huvudfokus i arbetet, men det kan ändå 
förekomma vid kvalitativa undersökningar.  Det som menas med att mätningen har en 
underordnad betydelse är att det vid analysen saknas det systematiska bruket av siffror. 
(Repstad, 1999)

Vid tillämpning av kvalitativ metod är det texten i grova drag som är det centrala 
arbetsmaterialet och uttrycket. Inom kvalitativ metod är observation den mest centrala 
metoden vilket kan verka förvånande, eftersom det primära vid användandet av observation är 
att observera miljöer, händelser och personer, inte texter. Det som ligger till grund för 
analysen är forskarens anteckningar, vilket menas att texten är arbetsmaterialet. De 
anteckningar som forskaren har antecknat ner från sina observationer från den kvalitativa 
forskningsprocessen är det som sedan utgör grunden för analysen. Dokumentanalys och 
textanalys är en annan kvalitativ metod och denna metod, vilket framgår av namnet, använder 
texter som arbetsmaterial. (Repstad, 1999)

Kännetecken för kvalitativa undersökningar är att undersökaren försöker skaffa sig en 
förståelse av hur människor upplever sin tilltro, sig själv, sin omgivning och det sammanhang 
som de ingår i. Forskaren är intresserad av hur världen upplevs inte hur den är vid renodlade 
kvalitativa undersökningar. (Lundahl & Skärvad, 1999) Under den kvalitativa 
forskningsprocessen sker en kontinuerlig sammanlänkning mellan empiri och teori. Forskaren 
utgår efter ett mindre eller mer oklart utformat ämne och söker efter fakta som kan observeras 
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inom den kvalitativa forskningen för att belysa ämnet. Därefter utvecklas hypoteser som 
passar med de fakta som kan fastställas. Förhoppningsvis är forskaren tillräckligt 
professionell och ärlig för att ta med de fakta och intryck som inte passar in på de hypoteser, 
tolkningar och förväntningar forskaren förväntar sig. Det existerar ingen absolut objektivitet 
utan mindre eller mer trovärdiga tolkningar av verkligheten. (Repstad, 1999) Själva 
arbetsprocessen är det som fokuseras mer på än de resultat som framkommer vid kvalitativa 
undersökningar. (Lundahl & Skärvad, 1999)

2.2.2 Kvantitativ metod

I grund och botten handlar kvantitativa undersökningar om att mäta. Dessa mätningar används 
sedan för att förklara och beskriva en företeelse. Syftet med en kvantitativ undersökning kan 
vara att beskriva en händelse genom att beskriva och kvantitativt mäta företeelsen. Är 
däremot syftet med den kvantitativa undersökningen att förklara en händelse inriktas arbetet 
med att mäta samband mellan olika egenskaper. De kvantitativa undersökningarna som har till 
syfte att förklara en händelse är inriktade på att testa hypoteser i första hand. Kvantitativt 
inriktade undersökningar består ofta av tre faser; planering, datainsamling och analys. Inom 
undersökningsprocessen bildar dessa tre faser arbetsutförandet av kvantitativt inriktade 
undersökningar. (Lundahl & Skärvad, 1999)

2.2.3 Kvantitativ eller kvalitativ 

Inom kvalitativa metoder går det ut på att beskriva och skaffa sig en förståelse av företeelser, 
däremot vid användning av kvantitativa metoder är syftet att vilja mäta och kvantifiera data. 
Min avsikt har under mitt arbete varit att jag vill skaffa mig en förståelse av fenomenet 
business performance management för att kunna få reda på vilka fördelar och nackdelar detta 
koncept har. Därför har jag ett behov att lära mig vad syftet med business performance 
management är för att få reda på konceptets styrkor och svagheter. Vid genomförandet av 
denna uppsats har det därför lett till att jag valde en kvalitativ metodansats. Jag har inte haft 
för att avsikt att försöka mäta eller kvantifiera de data som har samlats in utan har arbetat med 
själva textmaterialet, det vill säga att texten har utgjort mitt redskap och informationskälla i 
denna uppsats. Sammanfattningsvis har jag mer eller mindre använt mig av ett oklart utformat 
tema och sökt efter fakta som kan belysa detta tema.

2.3 Deduktion, induktion och abduktion

Det finns flera olika sätt att komma fram till slutsatser baserat på det insamlade materialet. 
Tillvägagångssätten deduktion, induktion och abduktion beskrivs här, och hur empiri, teori 
samt slutsats samverkar.

2.3.1 Deduktion

Deduktion innebär att utifrån uppställda premisser kan aktören komma fram till en logisk 
slutsats. För att slutsatsen ska anses giltig behöver den vara logiskt sammanhängande. 
(Gunnarsson, 2002) Inom forskningen används deduktionsbegreppet när slutsatser kan dras 
från generella principer om enskilda händelser. (Patel & Davidson, 2003) Om det går att 
komma fram till hur ett fenomen är i verkligheten i de slutsatser som dras med hjälp av en 
teori, har deduktion utförts. En kritik riktad mot den deduktiva härledningen är att den anses 
vara stel och begränsad eftersom det inte går att med de givna premisserna nå fram till 
kunskap samt teori utanför det aktuella området. Objektiviteten inom forskningen anses 
samtidigt öka eftersom utgångspunkten sker utifrån befintlig teori. (Patel & Davidson, 2003)
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2.3.2 Induktion

Drar forskaren generaliserade slutsatser baserat på empiriskt insamlat material inom ett visst 
område arbetar forskaren induktivt. (Patel & Davidson, 2003) Exempelvis kan slutsatsen bestå 
av en teori som förklarar anledningen till alla snarlika företeelser. Slutsatserna som forskaren 
kommer fram till kan endast med säkerhet säga något om det har utförts en utredning för hela 
den aktuella populationen. Det är i de flesta fall omöjligt att undersöka hela den aktuella 
populationen och det leder till att det alltid finns möjligheten att hitta fenomen som 
motbevisar slutsatsen. (Thurén, 2004)

2.3.3 Abduktion

Ett sätt som förenar deduktion med induktion är abduktion. För att förklara det enskilda fallet 
formulerar forskaren en hypotetisk teori. Denna hypotetiska teori används sedan för att testa 
den på flera fall. Abduktionens arbetssätt kan indelas i två steg där forskaren utför det första 
steget induktivt för att i nästkommande steg arbeta deduktivt. Fördelen för forskaren är att 
med detta arbetssätt undvika att bli låst vid sitt tankesätt. Detta är annars fallet om forskaren 
utför arbetet strikt induktivt eller deduktivt. (Bertram et. al., 2003)

2.3.4 Induktion, deduktion, abduktion

Figur 1: Figuren visar grundkomponenterna i deduktion och induktion. (Hörte, 1999, sida 8)

Det förekommer tre grundkomponenter som är gemensamma för alla de här tre sätten att 
bedriva forskning för att komma fram till slutsatser. Komponenten som kallas för teori, regel 
eller lag är en tolkning om hur ett fenomen fungerar i omvärlden. Data som samlats in för att 
observera verkligheten utgör den andra komponenten. Den sista komponenten fås genom att 
relatera empirin med teorin, vilket kallas för resultat. (Hörte, 1999) Figuren ovan visar i vilken 
ordning forskaren kan använda de här tre komponenterna för att dra slutsatser hos de olika 
sätten att bedriva forskning. 

Vid uppsatsskrivandet har jag använt mig av i huvudsak en deduktiv ansats när jag har samlat 
in den befintliga teorin som har använts i denna studie och utifrån befintliga teorin har jag 
samlat in sekundärdata som beskrivs i empirikapitlet för att kunna testa mina hypoteser. Jag 
har använt sekundärdata och befintlig teori som bas för att komma fram till hur 
informationskvaliteten kan förbättras hos business performance management för att 
därigenom förbättra beslutsfattandet hos verksamheter. Eftersom jag i avsnittet om 
informationskvalitet i empirikapitlet själv har samlat in empirin i en tidigare utförd studie med 
ett annat syfte har jag en förståelse om den kontexten. Det leder till att jag kunnat komma 
fram till en generell slutsats om informationskvalitet eftersom jag har en förståelse om den 
aktuella kontexten, vilket leder till att jag därmed anser att jag använt mig av vissa induktiva 
inslag för att komma fram till en generaliserbar slutsats.
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2.4 Validitet och reliabilitet

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används inom kvalitativ forskning, men 
förekommer framförallt inom kvantitativ undersökning. Validitet och reliabilitet handlar inom 
kvantitativa studier i förstahand om datainsamlingen, medan inom kvalitativt inriktad 
forskning handlar validitet och reliabilitet om att kunna redogöra för hur insamlandet och 
bearbetningen av data har skett på ett systematiskt och pålitligt sätt. (Svenning, 1999)

2.4.1 Validitet

Om en forskare med sin undersökning mäter det som verkligen avses leder det till att 
forskaren kan få fram giltiga resultat, det begrepp som avser detta är validitet. Validitet är ett 
begrepp som avser om forskaren med sin undersökning verkligen mäter det som är avsett att 
mätas. Begreppet validitet kan delas in i inre och yttre validitet.  Den inre validiteten handlar 
om hur undersökningen genomförs och om forskaren med det valda undersökningssättet 
mäter det som är tänkt att mätas.  Detta handlar om forskaren, med de framställda uppgifter 
och frågor som tagits fram verkligen bidrar till de svar forskaren önskar få svar på. (Svenning, 
1999) Enligt Gunnarsson (2002) innebär inre validitet inom den kvalitativa forskningen att 
forskaren har förmågan att beskriva hur forskningsprocessen har utförts och hur detta 
påverkar kunskapens giltighet.  Forskaren behöver beskriva sin förförståelse han/hon har 
innan studien utförs som exempelvis de egna erfarenheterna. Datainsamlingen, vilka urval 
som har gjorts och hur dataanalysen har utförts i studien behöver även det beskrivas. Den 
yttre validiteten innebär inom kvalitativa studier att forskaren presenterar tillvägagångssättet 
och de upptäckter som har hittas under studien.

2.4.2 Reliabilitet

Begreppet reliabilitet syftar på att tillförlitligheten hos forskarens insamlade data är resultatet 
från den utförda undersökningen. Inom den kvantitativa forskningen är reproducerbarhet ett 
vanligt begrepp. Det begreppet avser att två undersökningar som har samma syfte och 
använder samma metoder ska ge samma resultat under förutsättningen att ingenting förändras 
inom en population. (Svenning, 1999) I de fall forskaren mäter fel saker och har låg validitet 
kan ändå reliabiliteten i data vara hög; det innebär därmed att det är möjligt att ha en hög 
reliabilitet utan att det automatiskt leder till hög validitet. (Gunnarsson, 2002)

2.4.3 Validitet och reliabilitet

Jag strävar av naturliga skäl efter att nå en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Inom 
kvalitativa studier handlar validitet och reliabilitet om att beskriva hur insamlingen av data 
och bearbetningen av data sker på ett systematiskt och hederligt sätt enligt Svenning (1999) 
och Gunnarsson, (2002), vilket varit målet med mitt arbetssätt. Dessutom behöver det 
beskrivas hur dataanalysen har utförts för att därmed ge läsaren en helhetsförståelse av 
tillvägagångssättet inom studien.

2.5 Datainsamlingsmetod

Jag beskriver här det sätt som jag har samlat in data på. Förutom nedanstående 
datainsamlingsmetod finns det andra, som exempelvis intervjuer. Dessutom beskriver jag här 
hur bearbetningen av det insamlade materialet gått till.

Sekundärdata är insamlad information som redan förekommer i andra dokument angående ett 
visst fenomen men som inte är sammanställt eller insamlat primärt för den egna studien. Detta 
leder till att sekundärdata redan förekommer i exempelvis böcker, artiklar och anteckningar 
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från möten. Dessutom kan det sekundärdata delas in i olika kategorier beroende på hur det 
insamlade grundmaterialet tidigare har bearbetas och analyserats.  Använder sig forskaren av 
insamlat material som har samlats in till en tidigare studie som exempelvis fallstudier, 
enkätundersökningar etcetera som har analyserats redan i den första studien kallas för 
sekundäranalys. De andra kategorierna är tillgänglig statistik och registerdata. (Lundahl & 
Skärvad, 1999)

Enligt Bryman och Bell (2005) kan det förekomma en del begränsningar vid användning av 
sekundärdata vilka är att forskaren ofta inte är bekant med materialet och dess struktur där det 
har hämtas ifrån. Detta beror på att det ofta är en annan forskare som har samlat in det 
ursprungliga materialet, som forskaren av studien vill använda, vilket leder till att det krävs att 
tid avsätts för att förstå materialet som ska användas i studien. 

2.5.1 Bearbetning av data

Jag har använt mig av data från huvudsakligen en tidigare studie som jag har använt som 
sekundärdata i denna uppsats. Båda uppsatserna, som är magisteruppsatser, behandlar 
business intelligence och kvalitet men med olika syften inom samma område. Det insamlade 
materialet har jag sedan sammanställt för att passa in i denna studie och för att användas som 
underlag för det fortsatta arbetet. Det insamlade materialet utgör en grund vid bearbetningen 
för att ha möjlighet att kunna komma fram till hur beslutsfattandet förbättras vid användning 
av business performance management. Nedan förklarar jag hur min datainsamling har gått till 
och hur det insamlade materialet ska användas. Den teoretiska referensramen låg till grund för 
att få fram en förståelse av ämnet och därefter har sekundärdata använts i empirikapitlet, som 
jag anser passar in i denna studie. Samtidigt har en analysrammodell tagits fram baserat på 
den teoretiska referensramen som har till syfte att visa hur jag ser att de olika teoretiska 
delarna hänger ihop. Dessutom kommer denna modell att utgöra ett underlag för att kunna 
jämföra det empiriska materialet med teorin.

2.6 Dataanalys

I det här avsnittet beskriver jag vilken dataanalysmetod som jag har använt mig av i denna 
studie. Beskrivningen av hur dataanalysen har skett förklarar hur analyserandet och 
diskuterandet har gått till baserat på det insamlade materialet i form av teori och empiri.

2.6.1 Sekundäranalys

Vid användandet av sekundäranalys menas att teorin analyseras mot sekundärdata. Det finns 
ett flertal olika anledningar där det är att föredra att använda sig av sekundärdata som 
empiriskt material vid analysen exempelvis kan studenter använda sig av sekundärdata vid 
sina examensarbeten. (Bryman & Bell, 2005) Forskaren har ofta vid utförandet av analysen 
inte samma förståelse för den sociala kontexten som den ursprungliga forskaren har, vilket 
kan leda till att arbetet med analysen försvåras enligt Hamersley (1997 i Bryman & Bell, 
2005). Enligt Bryman & Bell (2005) kan det leda till att den utförda tolkningen vid 
analyserandet av sekundärdata kan försvåras. Det finns även etiska frågor som forskaren som 
använder den sekundära analysen behöver ställa sig, om det är så att denna person inte har 
utfört insamlingen av empirin i någon tidigare studie, exempelvis att forskaren inte fått 
tillstånd av undersökningspersonerna att använda materialet.  Detta leder till 
konfidentialitetsproblem av den anledningen att den ursprungliga undersökningen ofta 
presenterar det empiriska materialet med detaljerad information om intervjupersonerna och 
beskrivningar av situationer.
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2.7 Min metod

I det här avsnittet beskriver jag vilka metodval som har tagits och motiven till dessa val.

2.7.1 Konkret tillvägagångssätt

Jag valde att inrikta magisteruppsatsen mot informationskvaliteten hos business performance 
management konceptet i form av en litteraturstudie. Sedan tidigare är jag intresserad av 
business intelligence, beslutstöd, data warehouse och dess inverkan på verksamheten. 
Anledningen till att jag är intresserad av detta område är att jag inom mina utbildningar, 
ekonomi och systemvetenskap, kommit i kontakt med olika aspekter som berör det här 
området, exempelvis balanserade styrkort. Business performance management är dessutom ett 
förhållandevis nytt och intressant forskningsområde, vilket leder till att det här området är 
intressant att studera. Dessutom har jag skrivit en tidigare uppsats inom business intelligence 
och data warehouse vars syfte var att ta fram en metod som leder till att verksamheter kan 
förbättra sin kvalitet hos informationen i systemet. I och med mitt tidigare intresse inom 
business intelligence har jag blivit intresserad av fenomenet business performance 
management och dess inverkan på verksamheten. Jag kommer i denna studie att använda mig 
huvudsakligen av empiriskt insamlat material från tidigare uppsats som sekundärdata vilket 
leder till att jag kommer att få tillgång till den empiri som jag anser att jag behöver i denna 
studie. Det jag behöver vara medveten om är att det insamlade empiriska materialet har ett 
annat ursprungligt syfte än vad denna studie har. Detta behöver inte vara en nackdel då det 
insamlade materialet är avsett för business intelligence. Det företag som är involverat i den 
studie som det sekundära empiriska materialet baseras på arbetar dagligen inom business 
intelligence området. Forskningen har visat att beslutsunderlag från business performance 
management system ofta inte uppnår den aktualitet hos beslutsunderlaget som behövs för de 
taktiska och operativa besluten jämfört med de strategiska besluten inom verksamheten.

I den här studien består min empiri av sekundärdata inom business performance management 
och informationskvalitet från både min tidigare uppsats samt från andra forskares primärt 
insamlade empiriska material. Det empiriska materialet som jag har använt från min tidigare 
uppsats, vilket är insamlat av mig primärt för den tidigare studien via utförda interjuver. 
Använder endast den delen som berör informationskvaliteten utifrån kvalitetsledningsfilosofin 
total quality management inom business intelligence. Detta har möjliggjort att jag anser att det 
urval av empiriskt material som jag använder mig av i denna studie är tillämpbar för detta 
syfte då det materialet också används för kvalitetsdiskussionen. Den del av det empiriska 
material som jag har valt att använda mig av i denna studie som primärt har samlats in av 
andra forskare, fyller det syftet i denna studie som sekundärdata för att kunna utföra en allmän 
diskussion och analys om business performance management. Därför anser jag att jag inte 
behöver uppfinna hjulet igen inom denna studie utan även det sekundära insamlade empiriska 
materialet från andra forskare är tillämpbart för detta syfte. Med hjälp av den insamlade 
empirin i form av sekundärdata tillsammans med teori, har möjligliggjort att jag utifrån mitt 
syfte kunnat analysera och dra slutsatser. Mitt vetenskapliga bidrag består av att jag kritiskt 
granskar och förklarar business performance management samt dess system på ett sådant sätt 
att teknisk kunskap inte behövs utifrån ett kvalitetssynsätt. Detta för att skapa förståelse hur 
informationskvaliteten hos beslutsunderlagen kan förbättras vid användning av business 
performance management för att därmed ha möjlighet att uppnå bättre beslut.

Innan jag började med dataanalysen har empirikapitlet struktureras upp utifrån den befintliga 
teorins kategorier i referenskapitlet, där empiriskt material funnits användbart. Därefter har 
jag vid min dataanalys letat utifrån teorin efter händelser, mönster och intressanta fenomen i 
empirikapitlet baserat på studiens inriktning. För att skapa en enhetlig struktur i uppsatsen har 
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jag i den omfattning jag funnit det gynna studien delat upp empirikapitlet efter en liknande 
struktur som i referenskapitlet. Det har lett till att jag i empiri och analyskapitlet fått den valda 
strukturen. Vid dataanalysen har jag utfört en sekundäranalys baserat på empiri insamlat från 
en tidigare studie som jag har utfört, vilket i denna studie blir sekundärdata. Jag anser att jag 
inte lider av problemen som Bryman och Bell (2005) tar upp angående att forskaren inte har 
vid användning av sekundärdata kunskapen om den ursprungliga sociala kontexten eller de 
etiska problemen. Anledningen är att det är jag själv som utfört den ursprungliga studien och 
var involverad själv i den studien när gäller den huvudsakliga empirin i denna studie. Därmed 
anser jag att sekundäranalys är ett lämpligt val vid den här studien. 

Utifrån de mönster, händelser och intressanta fenomen jag har funnit intressanta hos den 
insamlade teorin och empirin har det sedan analyserats och diskuterats kring. I analys och 
diskussionskapitlet har jag använt mig av ett kritiskt förhållningssätt för att få fram både 
styrkor och svagheter med att företag använder sig av business performance management. 
Baserat på den analys och diskussion som jag kommer fram till besvaras studiens syfte och 
frågeställning.

2.8 Metodkritik

Den yttre validiteten kan eventuellt ha minskat på grund av att jag inte på ett tydligt sätt 
presenterat mitt tillvägagångssätt och de upptäckter som har hittas under studien. Det har lett 
till att jag presenterat hela mitt tillvägagångssätt under studien och tagit hänsyn till de 
upptäckter som har skett under studien. Eftersom jag har presenterat mitt tillvägagångssätt 
tydligt samt de upptäckter som har skett inom studien leder till att jag anser att denna risk är 
liten. Däremot är det sedan upp till läsaren av rapporten att avgöra studiens generaliserbarhet.

I denna uppsats har jag valt att utgå från sekundärdata från min tidigare uppsats inom området 
business intelligence och data warehouse vars syfte var att ta fram metod för att förbättra 
kvaliteten hos informationen som ligger till grund för beslutsunderlag. Vid val av 
sekundärdata från andra källor som empiriskt material hade kunnat vara till en nackdel av den 
anledningen att jag då inte varit med om den ursprungliga sociala kontexten. Det hade även 
kunnat uppstå etiska problem, exempelvis konfidentiella problem då ursprungliga studier ofta 
beskriver information om respondenten. Jag har huvudsakligen valt att använda mig av 
sekundärdata från min tidigare uppsats då det empiriska materialet passar väl inom i denna 
studie. Dessutom har jag arbetat själv vilket har lett till detta val av empiriskt material. I de 
fall där jag har använt mig av sekundärdata från andra forskare där jag ursprungligen inte 
samlat in materialet själv har jag använt mig av empiriskt material som förklarar kontexten. 
Dessutom anser jag att det inte finns någon anledning att uppfinna hjulet igen utan använder 
mig av sekundärdata där jag anser det fyller en avsikt. Det här behöver inte vara en nackdel 
eftersom jag ändå har kunnat utföra tolkningar baserat på min egen förförståelse angående 
business performance management.

2.9 Källkritik

Jag har under arbetsprocessen med magisteruppsatsen använt mig av källor från böcker, 
information från internetkällor och vetenskapliga artiklar. Det här urvalet av källor har jag 
valt att använda mig av för att i förstahand sträva efter användning av förstahandskällor som 
teoretiskt material efter att ha granskat dem kritiskt. Det har dock skett i vissa undantag från 
denna regel där information från andrahandskällor ansetts fylla ett syfte. Däremot har jag 
använt mig av sekundärdata i mitt empirikapitel då jag har ansett det insamlade sekundära 
materialet i empirin uppfyller ett syfte, och avser inte att behöva uppfinna hjulet igen i form 
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av primärdata insamling. Dessutom har jag inte haft möjlighet att kunna samla in primärdata 
till denna uppsats på grund av tidsbegränsningar och att jag skrivit uppsatsen själv. 

I möjligaste mån har jag använt mig av försthandsmaterial inom teorikapitlet i 
magisteruppsatsen där sådant material har funnits tillgängligt och har sökt efter ett 
omfångsrikt urval av material. Utifrån detta urval av material har jag valt att använda mig av 
det som ansets bidra något till magisteruppsatsen. Jag har använt mig av sökorden business 
intelligence, data warehouse, business performance management, corporate performance 
management, enterprise performance management, bpm, cpm och epm. I de fall det funnits 
svenska översättningar på dessa sökord har även sökning skett med svenska motsvarigheter. 
Jag har valt att använda mig av material från det framkomna sökresultatet baserat på vem som 
är författare och vilket årtal materialet skrivits. Med ett kritiskt förhållningssätt har denna 
granskning skett. Det framkom under arbetet med uppsatsen att visa författare refererades till 
av många andra författare inom det aktuella området och dessa författare har av mig ansetts ha 
en högre trovärdighet hos en stor population. Jag valde därför att använda de författare som 
refererades till av många andra författare.

Det material som jag har fått tillgång till har skett genom att använda mig av Linköping 
Universitets lokala datakatalog, förutom det har jag även använt mig av fjärrlån via Libris och 
haft möjligheten att komma åt vetenskapliga artiklar via Linköping Universitets 
fulltextsamlig. De vetenskapliga artiklarna har jag funnit exempelvis via Business Source 
Premier. Jag anser att det använda materialet kommer från trovärdiga källor och har därför 
inga invändningar mot att använda dessa.

2.10 Analysmodell

I detta avsnitt presenteras analysmodellen som utgör en grund för analysen.

Figur 2: Visar analysmodellen

Ovanstående figur visar analysmodellen som utgör en grund för analyserandet och 
diskuterandet som skett i analys och diskussionskapitlet. Dessutom har meningen med 
analysmodellen varit att skapa en grundförståelse till varför just denna teori har använts i 
referenskapitlet. Analysmodellen är troligen inte direkt uppenbar för många och av den 
anledningen förklarar jag figuren här för att därmed få en förståelse till den grund som ligger 
bakom analysen. Figuren i den ena av trianglarna visar att beslut inom ett företag kan delas 
upp i strategiska, taktiska och operativa beslut. Denna figur tillsammans med den andra 
triangeln visar att business performance management kan användas av alla anställda som har 
befogenheter att ta beslut som berör företaget.  Dessutom visar trianglarna att de beslut som 
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tas inom en organisation hämtas beslutsunderlagen från business performance management 
systemet, vilket i det här fallet kan ses som en maskin som producerar beslutsunderlag som 
kan ses som produkter från maskinen. De produkter som tas från business performance 
management systemet används sedan av managers för att ta beslut vilket i detta avseende gör 
dem till interna kunder. Beroende på vilken typ av beslut som de anställda behöver ta, ställs 
olika krav på hur aktuell informationen behöver vara som ligger till grund för de beslut som 
tas inom organisationen. Det finns även intressenter som påverkas av de beslut som de 
managers tar vilket därmed kan ses som externa kunder vilket visas i figuren som en pil till 
extern kund.

I ovanstående figur visas informationskvalitet i form av pilar som visar uppåt, neråt, höger 
samt vänster. Syftet med denna figur är att visa att kvaliteten hos information är centralt inom 
business performance management. En anledning till det är att beslutsunderlagen som ligger 
till grund för de beslut som tas inom företag behöver innehålla korrekt och aktuell information 
för att möjliggöra att bästa möjliga beslut kan tas. Kvaliteten hos informationen behöver vara 
tillfredställande god oavsett om det är operativa, taktiska eller strategiska beslut som tas, 
vilket visualiseras med uppåt och neråt pilarna. Dessutom berör de beslut som tas andra 
medarbetare än beslutsfattaren själv oavsett organisatorisk nivå. Därmed är kvaliteten hos 
beslutsunderlagen, det vill säga informationen, centralt inom business performance 
management. 
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3 Referensram
I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensramen, den kommer i det senare 
analyskapitlet att utgöra den teoretiska delen. Kapitlet har delats upp i två avsnitt vilka är 
business performance management och informationskvalitet. I avsnittet business performance 
management förklaras detta begrepp, dess system och några faktorer. I avsnittet om 
informationskvalitet kommer kvalitetsledningsfilosofin total quality management samt några 
kvalitetsaspekter att förklaras. För att underlätta jämförelse hos utvalda faktorer inom 
avsnitten business performance management och informationskvalitet används samma 
rubriknamn inom dessa två avsnitt.

3.1 Business performance management

Inom detta avsnitt kommer jag att beskriva vad business performance management är för 
något och kommer även att ge en förklaring till vad ett data warehouse är för att skapa en 
förståelse för konceptet. Innan business performance management systemet som utgör en 
central del inom business performance management kommer en djupare förklaring av en av 
dessa komponenter, nämligen data warehouse. Anledningen till det är att business 
performance management knyter samman balanserat styrkort med avancerad teknologi, där 
data warehouse är en del av den avancerade teknologin. Det kommer även i detta avsnitt att 
tas upp några faktorer inom business performance management. Dessutom kommer 
maskinmetaforen att förklaras för att skapa en förståelse för att sätta business performance 
management i ett sammanhang inom organisationen. Business performance management 
systemet utgör själva maskinen vid användning av denna metafor.

3.1.1 Vad är Business Performance Management?

Business Performance Management kan definieras som ett koncept som hjälper organisationer 
att effektivisera sina affärsprocesser och få de att använda mänskliga, materiella samt 
finansiella resurser på ett optimalt sätt. För att kunna förstå business performance 
management behövs det kunskaper om hur organisationer kan struktureras utifrån hierarkiska 
organisationsnivåer som strategisk, taktisk och operativnivå. Företagets globala strategi 
bestäms på den strategiska nivån och på den taktiska nivån, det vill säga att organisationen 
formeras ofta som en divisionsorganisation där divisionerna är på den taktiska nivån med 
egna funktioner. Dessa divisioner tar egna beslut som relaterar till de egna funktionerna och 
behöver överensstämma med verksamhetens övergripande strategi. På den operativa nivån 
sker beslut som är begränsade till att optimera produktionsaktiviteterna i överensstämmelse 
med verksamhetens övergripande strategi. (Golfarelli et. al., 2004)

Detta koncept erbjuder även möjligheten för organisationen att erbjuda ett flertal olika mått 
för att kunna uppnå en aktuell och balanserad uppföljning. Exempel på mått är finansiella och 
icke-finansiella mått som till exempel kundnöjdhet. Det är inte endast mätningen av 
prestationen som avses med detta koncept, vilket leder till att det är nödvändigt att göra en 
skillnad mellan mätning och management. Mätning avser det som är statistiskt och exempel 
på detta är användandet av statistiska indikatorer men för att kunna hantera mätningen 
behöver det även finnas en kombination av kontroll, kontinuerliga och distinkta indikatorer, 
mål, planer och taktiska beslut för att kunna hantera verksamhetens strategi. Det som avses 
med management i det här sammanhanget är en form av strategiutövning. Verksamheten 
strävar efter att nå en version av verkligheten, vilket innebär att alla aktörer bör ha en 
gemensam mental föreställning över hur verksamheten presterar. (Butler Group, 2004)
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Managers kan med hjälp av nyckeltalsindikatorer få fram exempelvis rapporter med 
verksamhetsresultat utan personliga definitioner och därmed kan missförstånd undvikas. Vid 
införandet av business performance management inom verksamheten behöver det införas 
affärsregler i systemet som beskriver hur verksamheten bedrivs. Business performance 
management innebär ett nytt sätt inom management som ställer krav på att det finns 
indikatorer som kontinuerligt kan göras tillgängliga med uppdaterad information vid rätt 
tidpunkt och kan presenteras på ett lättförståeligt sätt. (Golfarelli et. al., 2004)

3.1.2 Data warehouse och business performance management system

Vid användning av data warehouse kan verksamheten analysera individuella kundbeteenden 
snarare än produktkategorier och geografiska kundgrupper. För att kunna erbjuda nuvarande 
och framtida affärstillämpningar används data warehouse som en grund för att kunna skapa en 
uppsättning konkreta och delade IT-resurser. Den här typen av system har genom att kunna 
påverka verksamhetsnyttan förmågan att ge stöd till viktiga affärsrelationer. (Watson & 
Wixom, 2000)

Ett data warehouse system består av en central data warehouse databas som utgörs av en 
konsekvent, fullständig och enkel lagringsplats för den datamängd som kommer från olika 
datakällor. Det förekommer även ett flertal olika informationssystem som använder sig av den 
centrala databasen, det vill säga data warehouse databasen, i data warehouse systemet. 
(Helfert & von Maur, 2001)

Figur 3: Data warehouse system bestående av följande komponenter, fri översättning (Mueller, 2000 In 
Helfert & von Maur, 2001, sida 7)

Ett av de viktigaste utvecklingsområdena under slutet av 1990-talet inom informationssystem 
var data warehouse (Watson & Wixom, 2000). Enligt Helfert & von Mauer (2001) upplever 
verksamheter i takt med större konkurrens och ökad globalisering att förståelsen och 
hanteringen av information blir kritiskt nödvändig för verksamheter. Anledningen till att 
informationen blir kritiskt nödvändig för verksamheten är att managers behöver kunna hantera 
och reagera på förändrade affärsförutsättningar samt ta lämpliga affärsbeslut. Verksamheter 
har som ett resultat i utvecklingen för att kunna hantera och använda informationen 
implementerat data warehouse system. Inom verksamheten stödjer data warehouse system 
verksamheten med att hantera deras informationsprocesser genom att integrera och skapa 
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databaser bestående av historiska, konsistenta och affärstäckande information. Det innebär att 
information integreras från multipla, inkompatibla system till en sammanförande databas. 

Från det ursprungliga informationssystemet kommer informationen att överföras till data 
warehouse systemet. Denna överföring av informationen sker oftast under varje natt, vilket 
leder till att informationen från systemet inte är dagsaktuell. Detta ställer ofta inte till med 
bekymmer av den anledningen att det ofta är till strategiska beslut som beslutsunderlag tas 
fram vid användning av data warerhouse system inom business intelligence. 

För att slutanvändarna, exempelvis analytiker, verksamhetsledning och operativpersonal, ska 
få tillgång till den information som förekommer i data warehouse systemet används 
exempelvis affärssystem. Data warehouse är ett resultat av användning av affärsmässiga 
behov hos verksamheten och avancerad teknologi. I takt med verksamhetens initiativ och 
användning av e-handel och informationssystem för hantering av kundrelationer har det lett 
till ett behov av integrerade, stora datalager med krav på analytiskt avancerade möjligheter. 
Inom speciellt marknadsföring och försäljning har den tekniska utvecklingen inom 
informationssystem tillsammans med avancerade analytiska krav påverkat hur verksamheten 
utför sina affärsrelationer. (Watson & Wixom, 2000)

Det som skiljer business performance management från traditionellt data warehouse är att 
användarna av business performance management även består av managers som tar beslut på 
den taktiska och operativa organisationsnivån. Dessutom ställs det andra krav på att 
beslutsfattande managers på taktisk och operativ organisationsnivå kan ta snabbare beslut än 
vad som behöver ske på strategisknivå, vilket ställer krav på att informationen behöver 
uppdateras oftare vid användning av business performance management. Det krav som ställs 
på business performance management system är att informationen uppdateras vid rätt tidpunkt 
snarare än i realtid, det vill säga att informationen från systemet är tillfredställande uppdaterad 
för att kunna användas meningsfullt i beslutsfattande. I ett business performance management 
system behöver informationen vara betydligt mer detaljerad och aktualiteten hos 
informationen är mer tidsbegränsad. Anledningen till det är att managers på taktisk och 
operativnivå vill veta nuvarande verksamhetsläget vid den aktuella beslutssituationen för att 
utföra beslutsuppgiften till skillnad från data warehouse system. Beslutsfattarna på taktisk och 
operativnivå kommer åt informationen som beslutsunderlagen baseras på med hjälp av 
rapporter och dashboard med relevanta indikatorer och dessutom kan business performance 
management systemet varna managers automatiskt om utfallet understiger eller överstiger ett 
fördefinierat värde. Affärsaktivitetsövervakningskomponenten (BAM) är den komponenten 
inom business performance management systemet som möjliggör att användaren aktivt får 
tillgång till tidskritisk information. (Golfarelli et. al., 2004)

Affärsaktivitetsövervakningskomponenten är den del i business performance management 
systemet som möjliggör att användarna kan få tillgång till information som ännu inte har 
överförts till data warehouse systemet. Utan denna komponent i business performance 
management systemet har inte managers på den operativa och taktiska nivån tillgång till 
tillfredställande aktuellitet hos deras beslutsunderlag som består av information från systemet. 
Det leder till att managers på operativ och taktisk nivå inte kan ta tillfredsställande goda 
beslut angående verksamheten och det kan leda till att managers på denna organisatoriska 
nivå tar beslut som annars inte hade tagits, om informationen varit relevant samt bestående av 
senaste informationen. Nedanstående figur visar vilka komponenter som ett business 
performance management system består av (Golfarelli et. al., 2004).
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Figur 4: Visar vilka delar som business performance management systemet består av

Business performance management är ett nytt tillvägagångssätt att bedriva beslutsfattande 
inom verksamheter. Det som skiljer business performance management mot flertalet äldre 
management koncept är att styrningen av verksamheter har integreras med 
informationssystem. Detta för att möjliggöra att managern har möjlighet att få tillgång till 
aktuell information som ligger till grund för besluten som fattas inom verksamheten oavsett 
beslutsfattarens organisatoriska nivå. Däremot ställer beslut som fattas på taktisk och 
operativ nivå andra krav än strategiska beslut på att beslutsunderlagen behöver bestå av 
dagsaktuell information direkt från business performance management systemet. En 
anledning till det är att taktiska och operativa beslut behöver få tillgång till aktuell 
information på ett snabbare sätt än som ställs på strategiska beslut.

3.1.3 Några faktorer inom business performance management

Bemyndigande av medarbetare

Vid användning av business performance management genereras information som anställda 
kan få tag på ett smidigt sätt och kan därmed bemyndiga dem att kunna ta beslut. De beslut 
som en medarbetare kan ta kan även inkludera beslut som upplevs riskabla för senior 
manager. Exempelvis kan senior manager uppleva vissa beslut som riskabla då de inte har 
tillgång till all information utan det är bättre att låta de medarbetare som är mest insatta i det 
som ska beslutas att ta besluten. Medarbetare tar beslut lyckligtvis på information som baseras 
från business performance management systemet och inte på magkänsla och subjektivitet. 
(Aggarwal, 2004)

Det är inte inom alla situationer som bemyndigade av medarbetare är aktuellt utan det beror 
på situationen eftersom varje anställd inte kan medverka vid alla beslut som tas inom 
företaget. Däremot har de anställda en större förhoppning om att få vara delaktig i 
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ledningsbeslut. Delaktighet från anställda i beslutsfattandet påverkar de anställda och 
organisationen då medarbetarna känner att de får vara delaktiga i beslutsfattandet som 
påverkar organisationen. Dessutom kan det för organisationen vara lämpligast att de 
medarbetare som är närmast beslutssituationen tar besluten eftersom de har mest kunskap om 
situationen. (Nykodym et. al., 1994) Den ökade globaliseringen, ökad global konkurrens och 
de snabbare förändringarna i företagets omvärld har lett till att beslutsfattandet har blivit 
komplexare än tidigare vilket har lett till att företag i större utsträckning behöver kunna 
bemyndiga sina medarbetare. En anledning till det är att bemyndiga medarbetarna som är 
närmast beslutssituationen är att de anses ha störst kunskap om situationen. (Pringle & 
Dubose, 1989 i Nykodym et. al., 1994) . 

De anställda kan exempelvis vara delaktiga i besluten att etablera mål för den aktuella 
arbetsuppgiften eller designa utförande av arbetsuppgiften. Ett annat område kan vara att 
medarbetarna är delaktiga i att lösa uppkomna problem inom företaget exempelvis för att 
definiera problemet och hitta alternativ för att lösa problemet. Det kan även hända att 
medarbetarna är delaktiga i att skapa organisatoriska förändringar som exempelvis att sätta 
upp företags policy, vinstdelning eller investeringar. De anställda kan delta som enskilda 
individer och ta egna besluta om exempelvis sina egna mål eller de kan skapa en beslutsgrupp 
tillsammans med en manager. Deltagandet av medarbetarna kan ske i form av kvalitetscirklar 
eller informella grupper. Det finns två olika sätt för medarbetarna att kunna delta inom 
beslutfattande hos en verksamhet och det kan ske antingen som deltagande vid arbetsbeslut 
eller konsultativt deltagande. Vid deltagande vid arbetsbeslut har medarbetarna det sista ordet 
angående beslutet och är delaktiga i högre grad än vid konsultativt deltagande. Vid 
konsultativt deltagande har medarbetarna inte det sista ordet vid beslutsfattandet utan delger 
endast sina synpunkter. Inom vissa organisationer förekommer det inget formellt deltagande 
av medarbetarna utan beslutsfattandet sker endast via informellt deltagande. (Nykodym et. al., 
1994)

Det finns problem med att bemyndiga medarbetare inom organisationen, vilket exempelvis 
kan vara uppföljning av hur arbetet sker inom arbetsgrupper angående medarbetarnas 
deltagande. Därför är det väsentligt att det finns en klar struktur för att få bemyndigandet av 
medarbetarna att fungera inom organisationen. För medarbetarna har deltagandet en positiv 
effekt eftersom det leder till ökad produktivitet och arbetarnas tillfredställelse. (Nykodym et. 
al., 1994)

Organisationskultur
En studie av Kotter och Heskett (1992 i Smith, 2003) har kunnat påvisa att 
organisationskulturen har en stark påverkan hos den långsiktiga ekonomiska prestationen hos 
verksamheter. De kunde påvisa att verksamheter som låter organisationskulturens 
nyckelfaktorer inom management, som exempelvis anställda, intressenter och kunder samt 
ledarskap hos alla managers oavsett vilken organisationsnivå besluten tas, presterar betydligt 
bättre än verksamheter som inte har dessa kulturella drag. 

Idag har en positiv organisationskultur blivit en allt viktigare aspekt för att företag ska lyckas 
på den globala marknaden. Anledningen till det är att det har blivit viktigare för företag att 
kunna behålla sina mest kompetenta anställda för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga. 
Detta leder till att det är att rekommendera att alla företag oavsett dess företagsstorlek 
kategoriserar och beskriver sin organisationskultur särskilt angående de anställdas moral och
produktivitet. Inom de företag där organisationskulturen leder till lägre moral hos de anställda 
bör företagets managers ta och förändra kulturen i förebyggande syfte genom att arbeta med 
att förändra värderingarna samt attityderna inom företaget. Den förebyggande förändringen av 
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organisationskulturen bör ske genom att managers inom företaget använder sig av ett toppen 
och neråt tillvägagångssätt för att därmed etablera och införa en ny vision inom företaget. 
Dessutom behöver de anställda få möjlighet att få reda på de förändringar som har skett vid 
förändringen av visionen. (Sadri & Lees, 2001) Denna kulturförändring kallar Alvesson 
(2005) för teknokratiskt eftersom det sker som ett storslaget projekt där en otillfredsställande 
kulturell situation förändras för att kunna uppnå en annan mer lönsam och överlägsen 
situation.

Vid införandet av konceptet för balanserade styrkort inom organisationen har möjliggjort att 
manager får en insikt i verksamheten. Detta eftersom balanserade styrkort består av olika 
mätetal som hanterar både finansiella och icke-finansiella mätetal samt är ett koncept för att 
kunna styra företaget. Organisationskulturen behöver dock vara i överensstämmelse med detta 
koncept. Ofta integreras balanserade styrkort i form av ett generellt performance management 
system för att främja den lärande processen inom organisationen och change management. 
Dessa interna initiativ leds oftast inom organisationen av verksamhetsledningen och 
följaktligen behöver det därmed finnas stöd och support från den högsta nivån inom 
organisationen när det handlar om införande av styrningssystem. (Sharif, 2002)

Mätning

Enligt Neely & Austin (2002) förekommer det tendenser att mäta sådant som är lätt att mäta. 
Det är därför kritiskt för företaget att utveckla mått som reflekterar händelserna som sker 
inom organisationen. En anledning till det är att det är väsentligt för företaget att kunna 
matcha affärsprocesserna mot de uppställda mätningsmålen för att kunna få exempelvis en 
sann överblicksförståelse över hur företaget presterar. Det är vanligt förekommande inom 
företag att managers ofta har tillgång till ett ark fullt med siffror som är fullständigt 
meningslöst för dem. Detta leder till att ingen inom ett företag har en förståelse varför det 
presterar dåligt eller bra vilket leder till att ingen anställd heller förstår grundorsaken till 
problemet. Dessutom har oftast anställda inte den nödvändiga kompetensen inom 
management och teknologi för att kunna identifiera den grundläggande orsaken till företagets 
prestation vid utförande av analysarbetet.

3.1.4 Maskinmetafor

Organisationer kan liknas vid maskiner och när denna metafor används ses företag som 
rationella och strukturerade för att uppfylla fördefinierade mål. Det innebär även att företag 
har givna mål, att arbetsuppgifter är rationellt strukturerade och att medarbetarna är anställda 
för att ta hand om organisationen samt att alla inom organisationen agerar på ett förutbestämt 
sätt. Den här metaforen har varit drivande för hur organisationer och management har 
utvecklas. Organisationer anses ofta fungera rutinmässigt med precision. De anställda inom 
organisationen förväntas utföra fördefinierade arbetsuppgifter, komma i tid till arbetet, ta 
raster vid bestämda tidpunkter och återuppta arbetet innan deras arbetsdag är över. Det 
förekommer inom vissa organisationer att arbetet sker i skift vilket leder till att när ett skifts 
arbetsdag är över tar ett annat skift över. Därmed sker utförandet av arbetsuppgifterna 
kontinuerligt tjugofyra timmar om dygnet och ofta är arbetsuppgifterna repeterbara samt 
mekaniska. Detta leder till att organisationen kan ses som maskiner och där de anställda ses 
som delar inuti maskinen. En konsekvens av detta är att organisationer förväntas fungera 
effektivt, förutsägbart, pålitligt och rutinmässigt som maskiner. Förutsättningen för att 
maskinmetaforen ska fungera effektivt är att den omvärld företaget befinner sig i är stabil, att 
organisationsmålen är fastslagna samt att de anställda är angelägna och eftergivna. När dessa 
förutsättningar inte är uppfyllda behövs ett annat tankesätt att se på organisationer. (Morgan,
1998)
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Exempelvis kan business performance management systemet ses som en maskin inom 
organisationen där medarbetare matar in information till systemet via deras källsystem. 
Sedan kan managers få fram informationen från denna maskin i form av produkter som 
exempelvis rapporter för att användas som beslutsunderlag. De rapporter som managers kan 
få fram via business performance management systemet leder sedan till att företag kan 
använda sig av dessa rapporter vid planering och beslutstagande för att komma fram till de 
optimala besluten inom företaget. Det i sin tur leder till att besluten resulterar i att företag 
kan bedrivas effektivt samt skapar värden åt företagets intressenter

Vid användning av maskinmetaforen för att förstå organisationer som rationella och som en 
teknisk process bortses ofta den inverkan som de anställda har på organisationen. Dessutom 
brukar det vid användning av maskinmetaforen förbises att arbetsuppgifter hos organisationen 
är betydligt mer osäkra, komplexa och svåra att utföra än de som maskiner utför. (Morgan, 
1998)

3.2 Informationskvalitet

Inom detta avsnitt kommer jag att beskriva kvalitet och i synnerhet kvalitetsledningsfilosofin 
total quality management (TQM) samt några intressanta kvalitetsaspekter inom TQM. Med 
hjälp av kvalitetsledningsfilosofin TQM kan företag sedan sträva efter att uppnå bättre 
kvalitet hos den information som ligger tillgrund för beslutsunderlag.

3.2.1 Vad är total quality management?

Kvalitetsledningsfilosofin har sitt ursprung från Japan och bygger på det japanska tankesättet 
inom kvalitet. Målet inom total quality management är att uppnå nöjda kunder och detta sker 
genom att integrera alla processer och funktioner inom organisationen för att därmed arbeta 
för att kontinuerligt förbättra kvaliteten. TQM är ett koncept som tar hänsyn till interaktionen 
mellan olika element inom organisationen och består av ett antal olika element. Det 
huvudsakliga budskapet inom TQM är att sträva efter kontinuerlig kvalitetsförbättring inom 
verksamheten. Detta kan ske genom kundfokusering, få alla medarbetare delaktiga och att 
ledningen hos verksamheten visar sitt engagemang för att därigenom uppnå kontinuerliga 
kvalitetsförbättringar. (Ross, 1999)

TQM är ett företagstäckande kvalitetsfilosofi vilket involverar alla medarbetare att bidra till 
att kontinuerliga kvalitetsförbättringar sker och dessutom kan kvalitetsledningsfilosofin 
inkludera organisationens leverantörer, kunder samt alla affärsintressenter. TQM består av
riktlinjer och är en filosofi för att hantera kvaliteten inom en organisation genom att alla 
intressenter involveras i processen. Inom kvalitetsledningsfilosofin finns ett antal element som 
exempelvis att verksamhetsledningen visar sitt engagemang och ledarskap, organisation och 
planering, utbildning, feedback och mätning. Vid utvecklande av TQM inom organisationen 
bör följande betraktas; organisering, system och tekniker, feedback och mätning samt 
förändring av organisationskulturen. (Dale, 2003)

Verksamheter som vill använda total quality management som kvalitetsfilosofi för att 
förbättra sin informationskvalitet behöver betrakta organisering, system och tekniker, 
feedback och mätning samt förändring av attityder hos medarbetarna samt verksamhetens 
värderingar för att kunna förbättra deras beslutsunderlag. Detta för att kunna skapa en 
förståelse hos medarbetarna hur deras dagliga arbete påverkar beslutsunderlagen som 
managers använder sig av vid sitt beslutsfattande, det vill säga att medarbetarna påverkar
informationskvaliteten via deras inmatningar i verksamhetens informationssystem. Därmed 
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behövs dessa aspekter tas hänsyn till för att kunna skapa en förståelse hos medarbetarna samt 
att dessa leder till att kvaliteten hos informationen i beslutsunderlagen kan förbättras.

3.2.2 Några kvalitetsaspekter

Verksamhetsledning
Vid användning av kvalitetsledningsfilosofin TQM behöver verksamhetsledningen visa sitt 
engagemang och förtroende till sina medarbetare. Verksamhetsledningen behöver uppmuntra 
till ett totalt engagemang hos medarbetarna att medverka till kontinuerliga förbättringar hos 
affärsverksamheten. Dessutom behöver verksamhetsledningen leda kvalitetsarbetet via 
användning av kvalitetsledningsfilosofin TQM för att förbättra kvaliteten och hantera 
affärsverksamheten. Alla medarbetare inom verksamheten behöver bli involverade och ha en 
roll vid kvalitetsarbete. Därför är det nödvändigt att verksamhetsledningen sätter upp klara 
riktlinjer hur kvalitetsarbetet ska ske. (Dale, 2003)

Kommunikation
Definitionen av kommunikation är att det sker ett utbyte av information och förståelse mellan 
två eller flera personer. Kommunikation är oundvikligt mellan olika medarbetare inom 
företaget om avsikten är att kunna förbättra kvaliteten. Anledning till det är att det är svårt att 
förklara för alla inom organisationen om de kvalitetsförbättringar som är planerade att 
genomföras så att alla förstår och dessutom filtrerar människor den information som de får till 
sig. Detta leder till bekymmer när verksamhetsledningen förklarar sin kvalitetsvision och den 
filtreras ner genom organisationen eftersom visionen och planen kan förlora vissa moment 
samt tydlighet på vägen. En anledning till detta är att både verksamhetsledningen och 
managers oberoende organisationsnivå tolkar samt vidarebefordrar verksamhetsledningens 
direktiv. (Ross, 1999)

Organisationskultur
De gemensamma värderingar och värden som förekommer inom organisationen fungerar som 
accepterade normer eller beteendemässiga regler för hur organisationens medlemmar ska 
agera inom sin organisationskultur. Det som knyter samman organisationen och delas av dess 
anställda är exempelvis ideologin, förväntningar, normer och attityder. (Kilmann et. al., 1986 
i Ross, 1999) Enligt Beckford (2002) är ett av de svåraste områdena att förändra inom en 
organisation existerande beteendenormer.  Det kräver beslutsamhet och ansträngningar för att 
kunna förändra existerande värden. 

Att förändra arbetssättet är något som är centralt inom TQM och som påverkar hela 
organisationen. Detta leder till att kulturförändringen introduceras och accepteras av grupper 
och individer.  TQM tillhandahåller möjligheter för företag att kunna påverka sina attityder 
och beteenden vilket i sin tur påverkar det sätt som organisationen arbetar. (Dale, 2003) Enligt 
Ross (1999) gäller det för verksamhetsledningen att uttala att det behövs ett engagemang hos 
medarbetarna inom företaget angående organisationskulturförändringar, men det är en helt 
annan sak att få förändringarna att bli accepterade som en del av verksamheten. Att starta en 
lärandeprocess inom verksamheten med avsikten att utföra aktiviteter samt att medarbetarna 
får lära sig nya beteenden leder till att verksamheten kan införa förändringarna i 
organisationskulturen. Exempel på andra förändringar inom organisationskulturen är att 
använda sig av funktionsöverskridande grupper, bemyndigande av medarbetare, planera 
förändringar och kvalitetsuppföljning samt information.
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Information
Inom TQM är information en viktig drivare för att uppnå kvalitet och därmed har 
informationssystem fått en nyckelroll inom företag för att uppnå bättre kvalitet. En anledning 
till att företag kan uppnå bättre kvalitet är att förbättra kvaliteten hos informationen. Detta kan 
ske utan att huvudskälet till kvalitetsförbättringar behöver vara att förbättra produktiviteten 
och kvaliteten överlag inom verksamheten. Beslutsstödssystem är exempel på 
informationssystem där kvaliteten på informationen är av väsentlig betydelse för managers 
oavsett organisationsnivå. Exempelvis kan managers få fram information från 
nyckelindikatorer som kan användas för att mäta och förstå företags prestationer samt 
användas vid beslutsfattande. (Ross, 1999)

Bemyndigande av medarbetare
Det är centralt inom TQM att bemyndiga medarbetarna att vara motiverade till att medverka 
till beslutsfattande. Att bemyndiga medarbetare inom organisationen är en process för att få 
medarbetarna att bli involverade till att ta beslut och lösa problem på deras organisationsnivå 
inom organisationen. Syftet med detta är att medarbetarna som är närmast möjligheten eller 
problemet är de som är bäst lämpade att ta förbättringsbeslut, såvida de har ägandeskapet, det 
vill säga att de har beslutanderätt för att förbättra processen. Exempelvis kan 
förbättringsbesluten leda till att kvalitetsförbättringar genomförs som leder till reducering av 
kostnader. (Ross, 1999)

Mätning och feedback
Inom TQM behöver det utföras mätningar för att kunna följa upp de kvalitetsförbättringar 
som har skett. Förutsättningen att kunna göra det möjligt är att mäta prestationen inom 
organisationen.  Benchmarking bör ske inom ett fåtal områden hos organisationen för att ta 
reda på om det behöver ske kvalitetsförbättringar. (Dale, 2003) Enligt Ross (1999) är 
benchmarking en kontinuerlig process där ett företag jämför sina processer, strategi och 
produkter med branschens bästa företag. Detta för att lära sig hur det branschledande företaget 
uppnår överlägsenhet för att sedan kunna förbättra det egna företaget och så småningom gå 
om det branschledande företaget.

Enligt Omachonu & Ross (2004) leder benchmarking till att företag kan sätta nya realistiska 
och rigorösa prestandamål och detta tillvägagångssätt hjälper medarbetarna att bli övertygade 
om trovärdigheten hos dessa mål. Dessutom hjälper användningen av benchmarking till med 
att organisationen kan definiera det specifika gapet mellan prestationsmålet och det verkliga 
utfallet. Därigenom kan sedan organisationen besluta om vad som behöver förbättras för att 
reducera prestationsgapet. Medarbetare inom organisationen får dessutom möjlighet att få 
reda på prestationen hos den egna verksamheten och den skillnad i prestation som finns 
jämfört med den aktuella branschens ledande företag.

Organisering av projektgrupper

Inom TQM förespråkas det att medarbetarna bör vara organiserade i projektgrupper för att 
känna sig engagerade i kvalitetsförbättringsarbetet. Den mest spridda projektgruppformen är 
att medarbetarna organiseras i kvalitetscirklar vilket är en liten projektgrupp bestående av 
medarbetare som utför liknande arbeten som träffas regelbundet för att analysera, identifiera 
och lösa kvalitetsproblem. (Ross, 1999) Enligt Dale (2003) består ofta kvalitetscirklar av sex 
till åtta medarbetare där alla projektmedlemmar har samma status och dessutom utförs arbetet 
inom den existerande organisationsstrukturen. Projektmedlemmarna utbildas inom ett flertal 
olika kvalitetskontrollstekniker, presentationsteknik, mötesteknik och projektledning etcetera.
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En annan typ av projektgrupp är funktionsöverskridande projektgrupper som innebär att 
medarbetare från olika avdelningar och organisationsnivå organiseras i en projektgrupp. Detta 
för att undvika att kvalitetsarbete sker isolerat inom en del av organisationen. En fördel med 
att organisera kvalitetsarbete i funktionsöverskridande projektgrupper är att organisationer har 
blivit mer komplexa vilket har lett till ökade krav på att koordinera kvalitetsarbetet både 
vertikalt och horisontellt. (Ross, 1999) Enligt Dale (2003) kan funktionsöverskridande 
projektgrupper ta de nödvändiga aktiviteter som behövs för att kunna lösa problem och 
förbättra kvaliteten.  Denna projektgrupp är strukturerad för att uppfylla ett specifikt behov 
och uppdraget har projektledaren fått av verksamhetsledningen som informerat om 
projekttiden samt syftet med projektet.  Projektmedlemmarna inom funktionsöverskridande 
projektgrupper utgörs ofta av erfarna medarbetare som har erfarenhet och kunskaper inom 
problemlösning samt användning av metoder.
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4 Empiri
I detta kapitel sammanställer jag de insamlade sekundärdata som jag använder mig av i 
denna studie. Har delat upp empirikapitlet i två avsnitt varav ena avsnittet består av 
sekundärdata från två olika fallstudier från två olika artiklar och är avsedda för att beskriva 
business performance management i två olika kontexter för att kunna användas senare vid 
analys och diskussionskapitlet om business performance management. Det andra avsnittet 
består av sekundärdata om informationskvalitet från en tidigare utförd uppsats.

4.1 Business performance management

Inom företaget United Parcel Service (UPS) tog planeringen sju månader att utföra tidigare 
vilket resulterade i att slutresultatet baserades på gammal information.  När företaget valde att 
införa business performance management i sin verksamhet ledde det till att det blev lättare att
kommunicera initiativ och direktiv från verksamhetsledningen ut till organisationen. 
Dessutom kunde alla som är involverade i planeringen hämta information från ett enda system 
vilket ledde till att arbetet med planeringen nu endast tog tre till fyra veckor istället för sju 
månader att utföra. Detta har lett till att UPS nu kan utföra kvartalsplanering istället för en 
årlig planering. Med hjälp av business performance management systemet kan företaget nu 
lättare och snabbare få tillgång till information i nästan realtid. Inom UPS kan över 9000 
användare, varav 400 arbetar aktivt med planeringen, få tillgång till 200 standardiserade 
rapporter dagligen. (Schiff, 2007)

Bournemouth Churches Housing Association (BCHA) har ett partnerskap med Bournemouth 
University vars syfte är kunskapsöverföring Syftet med kunskapsöverföring är att införa ett 
prestationsmätningsramverk inom BCHA verksamhet för att därmed kunna rapportera 
verksamhetsprestation på ett effektivare sätt. Anledningen till att BCHA införde ett business 
performance management system var en reaktion på att verksamheten växte snabbt och att det 
fanns ett behov av att kunna visa de kontinuerliga förbättringarna. En effektiv business 
performance management system förväntas leda till en effektivare kontroll och intern 
planering likväl att lättare kunna samla in information samt erbjuda ökad insyn för externa 
intressenter, exempelvis för revisorer. De nyckelindikatorer som verksamheten sätter upp 
baseras på krav från de externa intressenterna och informationen samlas in från interna 
kommittéer och samlas i business performance management systemet. Denna information 
används sedan för att kunna ta fram de aktuella nyckelindikatorerna för verksamheten. Enligt 
VD:n ska det balanserade styrkortet utgöra ett viktigt meddelande inom organisationen att 
systemet är ett verktyg för att kunna bemyndiga medarbetarna. (Manville, 2007)

4.2 Informationskvalitet

4.2.1 Lämpliga arbetssätt för att förbättra informationskvaliteten 

Jenny Bask arbetar som konsult inom business intelligence och har arbetat med business 
intelligence sedan 2003. Hennes arbetsuppgifter täcker hela kedjan från att kundens 
medarbetare matar in informationen i systemet till att beslutsfattarna få fram beslutsunderlag 
från systemet för att kunna ta beslut. Hon anser att arbetssättet som verksamhetens anställda 
utför sina arbetsuppgifter inte är orsaken till bristande informationskvalitet. Däremot 
poängterar hon att orsaken till att verksamheter upplever att de inte har tillfredställande 
informationskvalitet är att användarna ofta matar in samma information två gånger till 
systemet. Därför är hennes uppmaning att få medarbetarna att sluta mata in information som 
inte är relevant till systemet. (Carlswärd, 2008)
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Rasmus Hyltegård arbetar som projektledare inom business intelligence hos sin nuvarande 
arbetsgivare under början av 2006. Innan han började arbeta som projektledare läste han en 
tvåårig MBA utbildning i Minneapolis.  Han har i sin yrkesroll kontakt med kundens 
verksamhetsledning samt de medarbetare som arbetar med informationskvaliteten hos 
beslutsunderlagen som baseras på information från systemet. Uppföljning av informationen 
som kommer från olika affärssystem är nödvändig för att kunna avgöra kvaliteten hos 
informationen. Han anser att en huvudsaklig anledning till att informationskvaliteten brister är 
att det finns för många manuella affärsprocesser inom verksamheten. (Carlswärd, 2008)

4.2.2 Verksamhetsledning

Fördelen med business intelligence är att det involverar hela verksamheten istället för enbart 
en enskild avdelning, det vill säga att dessa system är verksamhetsövergripande enligt Rasmus 
Hyltegård. När informationen blir tillgänglig för hela verksamheten från dessa system inser 
verksamhetsledningen att de behöver utse någon anställd som är ansvarig för att förbättra 
informationskvaliteten. En förutsättning är att verksamheten har kommit en bit på vägen i sin 
mognadsgrad för att kunna inse detta behov. (Carlswärd, 2008)

Rasmus Hyltegård anser att respektive kunds verksamhetsledning bör ha mer generella 
visioner och mål som sedan kan brytas ner till informationskvalitetsmål. Anledningen till det 
är att möjliggöra att beslutsunderlagen blir så tillfredställande goda som det är möjligt baserat 
på kvaliteten hos informationen. Detta kan ske genom att någon anställd hos kunden äger 
informationen, vilket kan vara en anställd som ser det som sitt kall eller ansvarsområde att 
arbeta med att förbättra informationskvaliteten. Den anställde som ser det som sitt kall att 
arbeta med att förbättra informationskvaliteten behöver fungera som någon sorts polis som ser 
till att medarbetarna använder sig av de fastslagna rammarna inom verksamheten. Detta för att 
undvika att anställda använder eller skapar egna regler. (Carlswärd, 2008)

4.2.3 Organisationskultur

Jenny Bask anser att olika företags respektive verksamhetsledning ofta är beredda på att 
förändra organisationskulturen inom organisationen så att systemet leder till att generera den 
nytta som är avsett. Det är verksamhetsledningen som ofta har sett till att projektet fungerar, 
finansieras och att de tar sig tid samt avsätter tid till saker som ska utföras. Dessutom brukar 
verksamhetsledningarna hos olika kunder vara proaktiva samt positiva. De anställda inom en 
verksamhet, som verksamhetsledningen bestämmer över, känner sig delaktiga i 
informationskvalitetsarbete beroende om det skett på frivillig väg eller inte. Hon har sällan 
råkat ut för att de anställda saboterar något. (Carlswärd, 2008)

Enligt Rasmus Hyltegård är verksamhetsledningen hos företag beredd att förändra 
organisationskulturen genom att arbeta med att förändra medarbetarnas attityder och de 
värderingar som företaget har, men ofta är det ett sådant ämne som de gärna överlämnar till 
någon annan. Ofta tillsätter verksamhetsledningen en yrkesroll inom verksamheten som 
stödjer förändringsprocessen. Verksamhetsledningen har ofta en inställning att informationen 
är korrekt och om informationen inte är korrekt så har det inträffat ett fundamentalt fel som 
måste korrigeras av någon anställd. Vid dessa situationer tillsätter verksamhetsledningen 
någon anställd som får se till att felet åtgärdas och sedan får denna person se till att styra upp 
arbetet med att åtgärda felet. (Carlswärd, 2008)
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4.2.4 Information

Exempelvis kan affärssystem inom verksamheten skicka information som håller 
otillfredsställande kvalitet och som upptäcks i de rapporter som tas från systemet enligt 
Rasmus Hyltegård. Om det i de framtagna rapporterna upptäcks att informationen inte är 
tillfredställande god innebär det att denna information om kvaliteten måste skickas tillbaks till 
affärssystemet för att kunna åtgärdas. Anledningen till det är att ändringar alltid måste ske i 
ursprungskällan för att leda till långsiktiga förändringar. Om verksamheten istället beslutar sig 
för att korrigera felen direkt i systemet, vilket är något som inte ska ske, behöver 
verksamheten avgöra om de ska visa att informationen håller en otillfredsställande kvalitet 
eller om det ska ske förändringar direkt i systemet. (Carlswärd, 2008)

4.2.5 Bemyndigande av medarbetare

Jenny Bask anser att de befogenheter som medarbetare som arbetar med informationskvalitet 
har för att kunna medverka till förbättringsbeslut angående kvaliteten varierar beroende på hur 
stora projekten är. Det vanliga är att företag inte har en aning om hur god deras 
informationskvalitet är hos deras källsystem. Det leder till att små uppstädningsprojekt startas 
upp med syfte att korrigera informationskvaliteten. Ofta är de anställda omedvetna om att de 
skräptecken som matas in i deras källsystem uppträder hos managers 
beslutsunderlagsrapporter. När de anställda blir medvetna om denna upptäckt leder det till att 
de slutar mata in skräptecken, särskilt om de får det mindre glamorösa arbetet med att rätta till 
dem. Verksamhetsledningen bemyndigar ofta sina medarbetare som arbetar med 
kvalitetsförbättringar, så att de har befogenheter att ta beslut som att förbättra 
informationskvaliteten. (Carlswärd, 2008)

Enligt Rasmus Hyltegård har den anställde som har utsetts att arbeta med informationskvalitet 
tämligen stora befogenheter och mandat. Dessutom har denna person fått mandat att se till att 
medarbetare inom verksamheten kommer att följa de beslut som tagits. Ofta tillsätts denna 
arbetsuppgift först när det har uppstått ett behov av den här rollen inom verksamheten och 
orsaken till denna roll är en följd av att verksamheten utfört misstag ett flertal gånger med 
kvaliteten hos informationen. De medarbetare som arbetar på den operativa nivån inom 
kundens verksamhet får ofta arbeta tillsammans med den anställde som har utsetts ansvarig 
för informationskvalitetsarbetet på strategisknivå. Anledningen till det är att de medarbetare 
som arbetar på operativnivå ofta är de som utvecklar eller har kontakt informationen och har 
därmed kontakt med den ansvarige för informationskvaliteten. Detta leder till att arbetet med 
informationskvaliteten ofta sker intimt tillsammans med den utsedde ansvarige för 
informationskvaliteten på strategisknivå. (Carlswärd, 2008)

4.2.6 Mätning

Verksamheten kan kontrollera om informationen i systemet håller en hög kvalitet genom att 
kontrollera om siffrorna är korrekta enligt Jenny Bask. Exempelvis om det förekommit någon 
försäljning på ett okänt produktnummer kommer informationen i form av siffror inte att 
överensstämma med något existerande produktnummer utan istället kommer den aktuella 
försäljningen att tillhöra produkten okänd. Anledningen till det är att totalsumman alltid ska 
vara korrekt och i efterhand kan den aktuella försäljningen korrigeras så att allt tillhör rätt 
produkt och den okända posten korrigeras. Det förekommer ofta inte att verksamheter sätter 
upp kvalitetsmål och därmed mäter om de har uppnått en tillfredställande god 
informationskvalitet utan det viktigaste är att det finns en plan enligt Jenny Bask. Denna plan 
behöver varje verksamhet skapa för att därmed klargöra att de anställda måste bli medvetna 
om att bristande informationskvalitet ställer till med problem. Hon har däremot inte varit med 
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om att det har använts några kvantitativa eller kvalitativa metoder, exempelvis benchmarking 
eller ISO standarder för att förbättra informationskvaliteten. (Carlswärd, 2008)

Det förekommer att controllern hos en kunds verksamhet är intresserad av att få se på de 
siffror som finns i systemet. Därefter försöker controllern leta efter eventuella avvikelser, 
godkänna och ta beslut om informationen i systemet håller en tillfredsställande god kvalitet 
innan informationen blir tillgänglig för hela verksamheten. Under varje månad utför sedan 
controllern stickprover där det kontrolleras om all information fortfarande stämmer. Jenny
Bask berättar att kontrollen av informationen kan ske genom att kontrollera hur mycket 
produkter som har sålts per land samt på totalnivå. (Carlswärd, 2008)

Det förekommer enligt Rasmus Hyltegård inte att verksamheter använder sig av några 
kvalitativa eller kvantitativa metoder för att förbättra informationskvaliteten, exempelvis 
benchmarking. Däremot strävar konsultföretaget Intellibis AB efter att hjälpa sina kunder att 
få fram underlag baserat på den information som finns i systemet för att kunna skicka till den 
utsedde ansvarige för informationskvaliteten för att få den kvalitetssäkrad. Underlaget brukar 
oftast skickas i form av exempelvis Microsoft Excel ark med de fel som har upptäckts. Han 
tycker dock att dessa fel borde kallas för något annat än fel eftersom de är inmatade av de 
anställda själva. Det handlar ofta om att skapa rätt affärsregler inom verksamheten för att 
därmed kunna upptäcka informationskvalitetsbrister. Det viktigaste är att verksamheten sätter 
upp goda affärsregler för att därmed möjliggöra att informationskvaliteten kan förbättras. 
Detta leder till att det vid mätning av informationskvaliteten hos verksamheten behöver det 
exempelvis finnas fördefinierade definitioner som därmed kan visa om det förekommer 
definitioner som inte bör förekomma. (Carlswärd, 2008)

Rasmus Hyltegård berättar att verksamheter i Sverige ofta inte är så duktiga på att sätta upp 
eller använda kvalitetsmål som ett led i att kunna mäta samt definiera måluppfyllelsen hos 
informationskvaliteten. Han ställer sig därmed frågan hur verksamheter ska kunna mäta att de 
uppfyller sina mål, även om verksamheter har en önskan om att de vill att informationen ska 
vara korrekt till en viss lägsta nivå. (Carlswärd, 2008)

Enligt Rasmus Hyltegård sker uppföljning av informationskvalitet genom att det tas fram 
rapporter inom en kunds verksamhet som möjliggör att få reda på hur god kvalitetsnivån är 
hos informationen för tillfället. Vid ett senare tillfälle kan nya rapporter tas fram hos 
verksamheten som kan användas för att jämföra den med de föregående rapporterna för att få 
reda på om kvalitetsnivån hos informationen har förändrats. Ofta är det endast fel hos den 
information som verkligen används från systemet som upptäcks av de anställda. Det leder till 
att olika anställda hos en verksamhet beroende på deras yrkesroll upptäcker olika fel hos 
informationen i systemet. Sedan kan det även förekomma dolda fel som inte uppmärksammas 
i samma omfattning som andra fel. Exempel på dolda fel kan vara att de utgör en delmängd 
hos den aktuella informationen, är information eller en ekvation som endast lagras men som 
aldrig upptäcks. Detta leder till att en verksamhet behöver skilja på information beroende på 
vilken typ av information det avser eller om det är information som överhuvudtaget tas upp i 
form av rapporter från systemet. (Carlswärd, 2008)

Rasmus Hyltegård anser ofta att det finns en vilja hos verksamheter att utföra utvärdering av 
deras uppsatta kvalitetsmål men att förbättringar hos informationskvaliteten ofta beror på vem 
det är som skriker högst inom verksamheten. Ofta ser verksamheten det som självklart att 
informationen håller en tillfredställande god kvalitet men dessutom beror det på vem inom 
verksamheten som använder sig av informationen och vad den ska användas till. Det händer 
sällan att informationskvaliteten inom verksamheten förbättras långsiktigt utan ofta utförs 
kortsiktiga åtgärder. Anledningen till det är att anställda ofta tror att en åtgärd som visar 
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informationen har förbättras egentligen endast kortsiktigt har förbättrat informationskvalitet. 
Det beror på att anställda inte har förbättrat informationskvalitet från ursprungskällan vilket 
leder till att samma fel återkommer. (Carlswärd, 2008)

4.2.7 Organisering av projektgrupper

Jenny Bask anser att det brukar vara en person från verksamhetsledningen som är med i en 
projektgrupp som arbetar med informationskvalitet. Den information som kan tas från sådana 
system används ofta av personer som arbetar som exempelvis controllers och inom 
marknadsavdelningar. Ofta brukar verksamhetsledningen inte promota eller driva 
kvalitetsförbättringsprojekt. När det gäller tillsättning av projektgrupper som arbetar med att 
förbättra informationskvaliteten involveras även anställda som är ansvariga för att arbeta med 
dessa arbetsuppgifter. Dessa anställda tillsätts som projektgrupp och arbetar med förbättringar 
av informationen utifrån kundens linjeorganisation. Ofta är det controllers som är ansvariga 
för att godkänna att siffrorna i systemet är korrekta och kan godkännas innan de blir 
tillgängliga för övriga anställda. De har även till uppgift att se till att olika avdelningar rättar 
till de eventuella fel som förekommer exempelvis om det är en lönetransaktion eller en order 
som är felaktig. (Carlswärd, 2008)

Den tillsatta anställde som arbetar med att förbättra informationskvaliteten är inte direkt 
inblandad i någon projektgrupp enligt Rasmus Hyltegård. Projekten som sker inom en kunds 
verksamhet vänder sig ofta till den som har utsetts att arbeta med att förbättra 
informationskvaliteten för att få råd. Den utsedde anställde som arbetar med att förbättra 
informationskvaliteten har även till uppgift att styra upp kvalitetsarbetet. En fördel med att en 
sådan anställd arbetar med informationskvalitet är att exempelvis verksamheten kan vända sig 
till denna person som samordnar arbetet. Denna person kan exempelvis sedan tala med den 
som är ansvarig för systemet, till exempel en informationsarkitekt, för att tala om vad 
systemet är avsett att ge stöd till från första början. Detta leder till att verksamheten har 
möjlighet att kunna spara både kostnader och tid. Han önskar att det borde finnas större 
grupper som arbetar med att förbättra kvaliteten hos informationen. Ofta brukar dock arbetet 
med att förbättra kvaliteten hos informationen ske lite vid sidan av de projekt som utförs hos 
verksamheten. (Carlswärd, 2008)

Den utsedde ansvarige inom verksamheten som har utsetts att arbeta med 
kvalitetsförbättringar av informationen hos systemet arbetar oftast ensam med detta och har 
fått beslutanderätt. Det kan eventuellt förekomma att ett par andra anställda hjälper den 
utsedde ansvarige med att arbeta med att administrera informationskvaliteten. Övriga 
eventuella roller är anställda som hjälper till med att utreda eller analysera informationen på 
något sätt. Dessa anställda är oftast inte med i något kvalitetsprojekt utan det är ofta den 
utsedde ansvarige för informationskvaliteten som har det övergripande ansvaret med att 
förbättra kvaliteten. (Carlswärd, 2008)
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5 Analys och diskussion
I detta kapitel har jag analyserat hur företag använder sig av business performance 
management och hur ett sådant system generellt sett fungerar. Dessutom har jag analyserat 
och diskuterat om informationskvalitetens betydelse hos business performance management. 

5.1 Business performance management

Innan företag kan besluta om de behöver införa business performance management inom 
organisationen behöver verksamhetsledningen ta ett investeringsbeslut om detta koncept är 
lönsam för företaget att genomföra. Företaget behöver avgöra om organisationen upplever att 
nyttan med att använda business performance management är högre än själva kostnaden att 
införa det inom företaget. Den nytta som företaget uppnår vid användning av business 
performance management är, om det används korrekt, att företaget tar hänsyn till både 
finansiella och icke-finansiella mått för att därmed uppnå en aktuell och balanserad 
uppföljning samt strategiutövning (Butler Group, 2004). En förutsättning för att detta ska 
kunna ske är att verksamhetsledningen behöver sätta upp de övergripande målen samt 
strategin för företagets framtida inriktning där de tar hänsyn till både finansiella och icke-
finansiella mått som används för mätning av verksamhets utfall. För att företaget ska uppnå en 
balanserad uppföljning och inte endast lita på de finansiella måtten behöver 
verksamhetsledningen definiera de icke-finansiella måtten som exempelvis att företaget vill 
uppnå en viss kundnöjdhet. Innan business performance management kan användas inom 
organisationen behöver verksamhetsledningen kommunicera ut vilka de övergripande målen 
och strategin är för att beslutsfattarna på den taktiska och operativa nivån ska kunna bryta ner 
dessa mål (Schiff, 2007). 

Nedbrytningen av målen leder till att managers kan använda sig av nyckeltalsindikatorer för 
att kunna utföra kontroll samt uppföljning av exempelvis den egna avdelningen. Dessa 
nyckeltalsindikatorer behöver uppdateras kontinuerligt för att kunna vara till den nytta som 
managers har för avsikt, vilket leder till att informationen behöver göras tillgängliga vid rätt 
tidpunkt samt presenters på ett lättförståligt sätt (Goldfarelli et. al., 2004). Detta leder till att 
managers på ett effektivare sätt kan ta beslut som leder till att företaget kan uppnå den valda 
strategin samt målsättningar. Dessutom kan uppföljningen av nyckelindikatorerna leda till att 
kunskapsöverföringen mellan medarbetarna inom organisationen kan utföras på ett effektivare 
sätt (Manville, 2007). I den takt företaget blir mer effektivt vid sitt beslutsfattande via 
användning av business performance management så kan det möjliggöra att företaget uppnår 
konkurrensfördelar jämfört med sina konkurrenter. Detta i sin tur leder till att företaget 
behöver utföra inköp av större kvantiteter än tidigare för att klara av den ökade efterfrågan på 
deras produkter. Det är något som gynnar företagets leverantörer som får leverera större 
kvantiteter än tidigare.

Business performance management systemet behöver kunna erbjuda beslutsfattare på taktisk 
och operativ nivå tillgång till aktuell samt korrekt information i rätt tid från systemet 
(Goldfarelli et. al., 2004). Om en verksamhet endast använder sig av ett traditionellt data 
warehouse kommer informationen oftast att uppdateras varje natt vilket leder till att 
informationen i systemet inte kommer att vara tillfredsställande aktuell och korrekt för 
managers på taktisk samt operativ nivå (Watson & Wixom, 2000). Varje beslutsituation 
ställer olika krav på vilken typ av information de behöver få tillgång till för att ta ett korrekt 
och optimalt beslut. Exempelvis behöver inte managers som tar strategiska beslut tillgång till 
dagsaktuell information på samma sätt som managers som tar operativa och taktiska beslut. 
En anledning till det är att strategiska beslut ofta sträcker sig över en längre tidsperiod än 



31

operativa och taktiska beslut. I och med att ett business performance management system 
möjliggör att managers inom verksamheten kan få tillgång till information på ett smidigt och 
snabbare sätt än tidigare möjliggör detta att information från, exempelvis 
verksamhetsledningen kan kommuniceras effektivare än tidigare till fler berörda aktörer 
(Schiff, 2007).

Hos företag som väljer att använda sig av business performance management kan 
verksamhetsledningen välja att besluta att bemyndiga sin medarbetare för att möjliggöra att de 
kan vara med och ta beslut där de har bäst kunskap (Aggarwal, 2004). Medarbetarna har till 
skillnad från verksamhetsledningen bäst kunskap om exempelvis det operativa arbetet och 
kommer dagligen kontakt via deras arbetsuppgifter med beslutssituationen (Nykodym et. al., 
2004). Via användning av business performance management har alla anställda möjlighet att 
få tillgång till samma information från business management systemet på ett smidigt sätt. 
Detta leder till att verksamhetsledningen har möjlighet att bemyndiga sina medarbetare att ta 
beslut i de situationer där de har bäst kunskap om den aktuella beslutsituationen. Det kan med 
hjälp av business performance management systemet leda till att den interna kontrollen och 
planeringen kan ske på ett effektivare sätt än tidigare vilket leder till ökad överskådlighet hur 
företaget presterar samt en effektivare kunskapsöverföring. Under förutsättning att den 
information som förmedlas via business performance management systemet ger de anställda 
korrekt samt meningsfull information. Om exempelvis företaget använder sig av mått som är 
lätta att mäta kan det innebära att de inte får en överskådlighet som visar hur företaget 
egentligen presterar. Anledningen till det är att managers väljer att använda sig av mått som är 
enkla att följa upp istället för att vara kritiska till de mått som väljs för att ta reda på hur 
verksamheten presterar (Neely & Austin, 2002). Ett annat incitament för 
verksamhetsledningen att bemyndiga sina medarbetare är att business performance 
management systemet möjliggör att de anställda kan få tillgång till beslutsunderlag i form av 
exempelvis produkten rapporter från systemet i rätt tid. Detta ställer dock krav på att den 
information som managers får från systemet är korrekt och fortfarande aktuell annars är risken 
att medarbetarna tar beslut som sedan visar sig kostsamma för företaget av den anledningen 
att de baseras på felaktig information. 

I takt med att verksamheten upplever ökad konkurrens och globaliseringen har det lett till att 
beslutsfattandet blivit komplexare samt behöver ske effektivare, vilket är ett incitament till att 
verksamhetsledningen beslutar att bemyndiga sina medarbetare att ta beslut där de är närmast 
beslutssituationen (Pringle & Dubose, 1989 i Nykodym et. al., 1994). I och med den ökade 
konkurrensen och globaliseringen behöver medarbetarna ha möjlighet att kunna ta de korrekta 
och snabba beslut som behövs för att företaget ska kunna hävda sig mot sina konkurrenter. 
Dessutom kan uppföljningen av besluten ske snabbare än tidigare eftersom informationen som 
beslutsunderlagen baseras på finns centralt i det verksamhetsövergripande business 
performance management systemet. Detta möjliggör att företag kan utföra planering och 
uppföljning på ett effektivare sätt samt utföra dessa arbetsmoment oftare än tidigare än om det 
utförts manuellt (Schiff, 2007). Det blir även effektivare för externa intressenter som 
exempelvis revisorer att kunna skapa sig en ökad insyn över hur verksamheten har presterat 
under året då de lättare kan få tag på den information de behöver när den finns centralt på en 
plats (Manville, 2007). Det leder till att det blir effektivare att utföra kontroller inom 
verksamheten vilket förhoppningsvis leder till att verksamheten kan prestera bättre än när det 
utfördes manuell insamling av den aktuella informationen. 

Vid införandet av business performance management inom organisationen behöver 
verksamheten vara medveten om att det kan uppstå att medarbetare motarbetar införandet 
vilket leder till att eventuellt organisationens värderingar och anställdas attityder behöver 
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förändras, för att få ut maximala nyttan med business performance management (Sadri & 
Less, 2001). Det kan tänkas att vissa medarbetare utifrån revirtänkande inte är beredda att 
förändra sitt arbetssätt eller dela med sig av den kunskap som de har. Detta leder till att 
verksamhetsledningen behöver vara medvetna om denna problematik för att kunna få ut den 
maximala nyttan med investeringen med att införa business performance management. 
Dessutom behöver de mätetal som verksamheten tar fram, som baseras på information från 
business performance management systemet, stämma överens med organisationskulturen. 
Anledningen till det är att verksamheten därmed kan undvika att business performance 
management konceptet inte passar ihop med den nuvarande organisationskulturen. Business 
performance management systemet tillhandahåller information på en central plats inom 
organisationen vilket därmed kan främja en lärandeprocess och kunskapsöverföring inom 
organisationen (Sharif, 2002 , Manville, 2007). Verksamhetsledningen kan kommunicera till 
medarbetarna vilken nytta de kommer att ha av business performance management inom 
verksamheten och i synnerhet att managers har möjlighet att få tillgång till beslutsunderlag 
som rapporter från en central plats. Dessutom kan verksamhetsledningen kommunicera deras 
direktiv och initiativ ut till organisationen på ett smidigare sätt av den anledningen att 
kommunikationen kan ske via business performance management systemet (Schiff, 2007). Att 
förändra de anställdas attityder och organisationens värderingar är något som tar tid men är 
nödvändigt för att kunna få ut maximala nyttan med business performance management. 

Det verksamhetsövergripande business performance management systemet kan liknas som en 
effektiv maskin som genererar produkter i form av rapporter som fungerar som 
beslutsunderlag. Dessa beslutsunderlag kan sedan managers få tillgång till på ett effektivt sätt 
vilket underlättar deras insamlande av information för att kunna ta beslut i den aktuella 
beslutssituationen. Den information som matas in i denna maskin kommer från medarbetarna 
själva vid användandet av de informationssystem som finns till förfogande för deras dagliga 
arbetsuppgifter. Informationen som matas in i de informationssystem som medarbetarna 
använder sig av överförs till denna maskin nästan i realtid utan att medarbetarna behöver vara 
medvetet om detta. De produkter som denna maskin producerar utgör sedan underlag för 
managers att kunna ta beslut i de olika beslutssituationerna. Managers kan därmed liknas som 
interna kunder som på ett effektivt sätt får tillgång till den information som de behöver för att 
kunna ta optimala beslut i olika beslutssituationer. Därmed kan maskinmetaforen användas 
för att förklara business performance management eftersom detta koncept knyter samman 
balanserade styrkort med avancerad teknologi (Morgan, 1998). De beslut som managers tar 
leder förhoppningsvis till att verksamheten kommer att prestera optimalt, vilket exempelvis 
leder till att verksamheten kan tillgodose deras kunder, det vill säga i detta avseende externa 
kunder, med den funktionalitet som de önskar sig av från verksamhetens produkter. Om 
verksamheten tillgodoser kundernas önskemål av funktionalitet och produktefterfrågan 
kommer verksamhetens försäljning att öka. 

5.2 Informationskvalitet

Om företag märker att de behöver förbättra kvaliteten hos sina beslutsunderlag för att därmed 
kunna ta bättre beslut inom företaget bör ett helhetstäckande kvalitetssynsätt tas för att 
komma tillrätta med den bristfälliga kvaliteten hos informationen. Kvalitetsledningsfilosofin 
som lämpar sig för att business performance management är total quality management (Ross, 
1999). Det finns flera anledningar till att total quality management är en lämplig 
kvalitetsledningsfilosofi för att förbättra kvaliteten hos de beslut som exempelvis 
mellancheferna tar. En anledning är att både total quality management och business 
performance management utgår från ett toppen och neråt angreppssätt. Dessutom utgår total 
quality management från att förbättra kvaliteten inom hela organisationen (Dale, 2003). 
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Därmed inte sagt att alla riktlinjer och förslag på åtgärdsområden inom TQM behöver följas 
utan det är upp till varje företag att besluta vilka av dessa kvalitetsförslag som är lämpliga att 
följa. Det leder till att TQM utgör även ett hjälpmedel med riktlinjer som kan stödja arbetet 
med att förbättra kvaliteten. Det förekommer även tänkbara nackdelar med att använda sig av 
TQM vilket exempelvis kan vara att många företag anser att dessa riktlinjer är så pass 
generella att det inte är lämpliga att använda för den aktuella situationen. Det kan tänkas att 
den bristfälliga kvaliteten hos informationen beror på att medarbetarna inte är medvetna om 
att de matar in bristfälligt information vilket leder till att verksamhetsledningen behöver 
besluta om att genomföra en övergripande utbildning (Carlswärd, 2008). Denna utbildning har 
för avsikt att göra medarbetarna medvetna på vad orsakerna till den bristfälliga 
informationskvaliteten hos beslutsunderlagen som managers använder sig av från business 
performance management systemet får för konsekvenser för verksamheten. Följer 
verksamhetsledningen upp hur informationskvaliteten är hos beslutsunderlagen kan de sedan 
avgöra om kvaliteten hos informationen har förändras sedan de genomförde utbildningen. Det 
förutsätter att verksamhetsledningen, innan utbildningen genomfördes, har utfört en 
uppföljning för att ta reda på om informationskvaliteten anses tillfredsställande god för 
verksamheten. Sedan kan verksamhetsledningen avgöra om kvaliteten hos informationen hos 
beslutsunderlagen har förbättras genom att jämföra de båda utförda uppföljningarna. 
Dessutom kan informationskvaliteten hos beslutsunderlagen förbättras om en verksamhet 
arbetar med att minimera antalet manuella affärsprocesser (Carlswärd, 2008). Avsikten med 
det är att därmed i största möjliga mån minimera den mänskliga faktorn vilket är risken vid 
användandet av manuella processer.

Inom verksamheten behöver kvalitetsaspekter betraktas hos den information som matas in i 
business performance management systemet som sedan används som beslutsunderlag 
exempelvis i form av rapporter, det vill säga produkten från systemet. Detta för att uppnå 
tillfredställande god kvalitet hos de beslutsunderlagen som tas fram för att hjälpa managers att 
ta optimala beslut. Det leder till att alla medarbetare inom organisationen behöver få en 
förståelse hur deras dagliga arbete påverkar managers beslutsunderlag som baseras på vad 
medarbetarna matar in i affärssystemen som används (Carlswärd, 2008). Genom att utgå från 
ett helhetstäckande kvalitetssynsätt där kvalitetsaspekter tas hänsyn till kan det hjälpa 
verksamheten att förbättra sin informationskvalitet (Ross, 1999). I och med att 
informationskvaliteten förbättras från business performance management leder det till att 
managers kan ta optimala beslut, vilket leder till att verksamheten exempelvis klarar av att 
hävda sig gentemot sina konkurrenter och kan därmed öka sin omsättning. Att omsättningen 
ökar hos verksamheten kan bero på exempelvis att managers tar beslut som leder till att 
företagets produkter förbättras med ny funktionalitet eller att hållbarheten hos produkten blir 
längre vilket är något som deras externa kunder möjligen efterfrågar. De externa kunderna vill 
därmed köpa deras produkter vilket ökar företagets omsättning.

Verksamhetsledningen hos verksamheten behöver visa sitt engagemang samt uppmuntra 
medarbetarna inom verksamheten att arbeta med att kontinuerligt förbättra kvaliteten hos 
informationen i beslutsunderlagen (Dale, 2003). Dessutom behöver verksamhetsledningen 
leda kvalitetsarbetet för att på så sätt få med sig medarbetarna i kvalitetsförbättringsprocessen. 
Därmed kan verksamhetsledningen på ett aktivt sätt arbeta för att minimera det 
förändringsmotstånd som kan förekomma hos medarbetarna. Exempelvis kan ett 
förändringsmotstånd från medarbetarna förekomma om de inte får känna att de är delaktiga i 
de kvalitetsförbättringar som genomförs inom organisationen för att förbättra kvaliteten hos 
beslutsunderlag som används av managers vid den aktuella beslutssituationen. Eftersom alla 
medarbetare inom en organisation inte kan arbeta aktivt med att förbättra 
informationskvaliteten hos beslutsunderlagen behöver verksamhetsledningen kunna 
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kommunicera ut deras kvalitetsvision. Denna kvalitetsvision som kommuniceras ut av 
verksamhetsledningen behöver baseras på verksamhetens övergripande vision och strategi för 
att verksamheten därmed ska kunna styra kvalitetsarbetet i den avsedda övergripande 
strategiska riktningen av företaget. Det leder till att även de som inte aktivt arbetar med att 
förbättra kvaliteten hos beslutsunderlagen känner sig delaktiga och inte förbigångna, vilket 
leder till att de inte motarbetar den kvalitetsförändring som verksamhetsledningen vill 
genomföra. Ett tillvägagångssätt för verksamhetsledningen att leda arbetet med att förbättra 
informationskvaliteten är att utse eller anställa någon ny medarbetare som upplever det som 
sitt kall att arbeta med kvalitetsförbättringar (Carlswärd, 2008). Om verksamhetsledningen 
har utsett någon som är ansvarig att styra själva kvalitetsarbetet och har fått mandat att ta 
strategiska beslut kommer medarbetarna förhoppningsvis att uppleva kvalitetsarbetet som ett 
prioriterat område. Detta i synnerhet om den verksamhetsövergripande kvalitetsansvarige är 
medlem i verksamhetsledningen. Den kvalitetsansvarige inom verksamheten kan sedan utse 
medarbetare på den operativa nivån som utför själva arbetet med att förbättra kvaliteten hos 
informationen inom exempelvis deras avdelning.

Inom företag finns existerande företags värderingar och medarbetarnas attityder som utgör hur 
medarbetarna ska agera inom den existerande organisationskulturen (Kileman et. al., 1986 i 
Ross, 1999). När verksamheter vill införa en större förändring inom verksamheten som det 
innebär att införa business performance management inom verksamheten kan det bli 
nödvändigt för verksamhetsledningen att arbeta med att förändra företagets värderingar och 
medarbetarnas attityder (Carlswärd, 2008 , Beckford, 2002). Att förändra företagets 
värderingar och anställdas attityder är något som är svårt att genomföra i verksamheten vilket 
kommer att ta lång tid samt kräver beslutsamhet från verksamhetsledningen. Visar inte 
verksamhetsledningen en beslutsamhet och envishet kommer det bli betydligt svårare att 
förändra organisationskulturen genom att arbeta med att förändra de anställdas attityder och 
företagets värderingar, jämfört med om företaget får med sig de anställda i denna förändring. 
Det blir därmed svårt att få den nya organisationskulturen att bli accepterad inom företaget av 
medarbetarna (Ross, 1999). Medarbetarna kan ha sådana attityder inom verksamheten som 
motverkar införandet av business performance management då det är en 
verksamhetsövergripande förändring hos verksamheten som leder till att information som 
tidigare samlades in från flera olika håll i verksamheten nu kan hämtas centralt. Informationen 
som beslutsunderlagen baseras på överförs till business performance management systemet 
automatiskt vilket leder till att medarbetarna inte längre har samma kontroll på vilken 
information som de delar med sig av till managers inom företaget. Om beslutsunderlagen inte 
stämmer så finns det ett väsentligt fel hos den aktuella informationen vilket 
verksamhetsledningen behöver utse någon anställd som får till uppdrag att korrigera 
informationen (Carlswärd, 2008). Dessutom kan det vara nödvändigt för företaget att vid 
potentiellt framtida anställningar av nya medarbetare se till att de uppfyller den 
organisationskultur som företaget strävar efter att bli resultatet från förändringen. En 
anledning till det är att företaget därmed undviker att anställa nya medarbetare som inte passar 
in i gemenskapen med övriga anställda och delar företagets värderingar. 

Om verksamheter vill förbättra sin informationskvalitet hos beslutsunderlagen från business 
performance management kan kvalitativa eller kvantitativa metoder som exempelvis 
benchmarking användas (Ross, 1999). Detta är något som enligt informanterna inte sker hos 
verksamheter utan det är mer så att medarbetarna hos de olika verksamheterna upptäcker vid 
daglig användning av informationen att något inte är helt korrekt (Carlswärd, 2008). Om 
verksamheter har för avsikt att förbättra sin informationskvalitet behöver dem först ta reda på 
hur den nuvarande kvaliteten hos informationen är innan beslut tas för att förbättra kvaliteten. 
Denna avstämning för att ta reda på om informationskvaliteten hos de beslutsunderlag som tas
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fram från business performance management systemet behöver förbättras är nödvändig att 
utföra för att få reda på nuvarande kvalitetsnivån hos informationen. Benchmarking kan 
exempelvis användas efter att utvärdering av informationskvaliteten tagits fram och 
dokumenteras för att utföra en jämförelse med den aktuella branschens ledande företag, för att 
ha något att jämföra med för att ta reda på hur det egna företagets kvalitet hos 
beslutsunderlagen ligger till. Det kan exempelvis tänkas att branschens ledande företag kan ta 
fram beslutsunderlag från deras business performance management som håller en högre 
kvalitet än det aktuella företaget kan göra. Detta kan leda till att branschens ledande företag 
kan ta bättre beslut än det aktuella företaget kan göra och kan utgöra en orsak till varför 
branschens ledande företag är ledande inom den branschen. Därmed kan benchmarking vara 
en möjlig mätningsmetod för att få incitament att förbättra sin informationskvalitet.

Den information som ligger till grund för beslutsunderlagen från business performance 
management systemet behöver bestå av en tillfredsställande god kvalitet för att möjliggöra att 
verksamhetens beslutsfattare kan ta optimala och korrekta beslut (Ross, 1999 , Carlswärd, 
2008). Om kvaliteten hos informationen hos beslutsunderlagen håller en låg kvalitetsnivå 
leder det till att beslutsfattarna inte har möjlighet att kunna ta de nödvändiga och korrekta 
besluten för verksamheten som helhet. Kvalitet menas i detta sammanhang att managers har 
tillgång till beslutsunderlag som består av aktuell och korrekt information för den aktuella 
beslutssituationen, det vill säga att managers har möjlighet att få tillgång till rätt information 
vid rätt tidpunkt. 

Inom företag som använder sig av business performance management kan bemyndigande av 
medarbetarna vara nödvändigt för att kunna förbättra informationskvaliteten hos den 
information som används av managers. Företags verksamhetsledningar bör våga ta beslutet att 
bemyndiga deras medarbetare med att få mandat att förbättra informationskvaliteten hos 
beslutsunderlagen av den anledningen att det ofta är medarbetarna som är de som är närmast 
informationen som tillförs business performance management systemet (Ross, 1999). 
Managers använder sedan denna information som kan hämtas från business performance 
management systemet för att därmed kunna ta fram beslutsunderlag i form av exempelvis 
rapporter som leder till att managers kan ta optimala beslut. De medarbetare som har fått 
mandat att ta beslut angående den information som finns i företagets affärssystem har 
möjlighet att påverka kvaliteten hos informationen och känner sig delaktiga i kvalitetsarbetet 
(Ross, 1999 , Carlswärd, 2008). Det beror på situationen vilka medarbetare som blir 
bemyndiga av verksamhetsledningen att medverka till att förbättra informationskvaliteten hos 
beslutsunderlagen. Däremot behöver alla medarbetare bli medvetna till vilka konsekvenser 
inmatningar av skräptecken till affärssystem leder till för att i fortsättningen undvika att mata 
in skräptecken i deras affärssystem (Carlswärd, 2008). Detta för att möjliggöra att managers 
får fram beslutsunderlag som i möjligaste mån inte innehåller dessa skräptecken. Dessutom 
riskerar medarbetarna annars att tillhöra dem som sedan måste åtgärda den felaktiga 
informationen som ligger till grund för managers beslutsunderlag (Carlswärd, 2008). Den 
felaktiga information riskerar att leda till att managers tar mindre tillfredställande goda beslut 
som i sin tur kan leda till att företaget får ta en onödig kostnad på grund av det mindre goda 
beslutet som tagits. De mindre goda besluten som managers tar på grund av otillfredsställande 
kvalitet hos beslutsunderlagen kan även leda till att företaget beslutar om en strategisk 
inriktning som sedan visar sig vara helt felaktig. Exempelvis kan företaget ta beslut att 
försöka ändra de värderingar som de står för vilket kan leda till att deras kunder går till 
konkurrenterna om kunderna inte känner längre någon samhörighet med vad företaget står för.

Informationen som ligger till grund för beslutsunderlagen matas in i business performance 
management systemet av medarbetare inom företaget. Den inmatade informationen behöver 
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bestå av en tillfredställande god kvalitet för att kunna utgöra det stöd till beslutsfattande 
managers inom företaget som de framtagna beslutsunderlagen är avsedda att utgöra (Ross, 
1999). Det här ställer krav på att alla inom företaget får en förståelse för att den information 
som hamnar i business performance management systemet kommer att utgöra 
beslutsunderlag. De framtagna beslutsunderlagen kommer sedan att ligga till grund för de 
beslut som exempelvis verksamhetsledningen kommer att besluta om. Företag behöver när de 
väljer att förbättra sin informationskvalitet ta och se till att prioritera långsiktiga 
kvalitetsförbättringar istället för att genomföra kortsiktiga kvalitetslösningar. Ofta genomför 
företag kortsiktiga kvalitetslösningar på bekostnad av långsikta kvalitetsförbättringar 
(Carlswärd, 2008). En anledning till det är att de som arbetar inom företagen med att förbättra 
kvaliteten inte inser att korrigeringar av informationen behöver ske där felet uppstår. 
Dessutom behöver medarbetarna likväl de som är managers inom verksamheten vara 
medvetna om att informationen från business performance management systemet kan hämtas 
nästan i realtid vilket leder till att kvalitetsförbättringar behöver ske genom att ändra 
informationen i verksamhetens affärssystem för att bli långsiktiga. Därför behöver företagens 
medarbetare bli medvetna om denna problematik om vad som händer när medarbetarna matar 
in felaktig information. Det kan exempelvis tänkas att för medarbetarna inom en verksamhet 
är det önskvärt att få se hur beslutsrapporterna ser ut för att därmed få en kunskap om att 
medarbetarnas information påverkar dessa rapporter. Dessutom har managers olika krav på 
vad som menas med tillfredställande god kvalitet beroende av om det är strategiska, taktiska 
eller operativa beslut som behöver tas. Därför kan managers ha olika uppfattningar om vad 
som menas med tillfredställande god informationskvalitet beroende på den aktuella 
situationen.

Vid kvalitetsförbättringsarbete med att förbättra beslutsunderlagens informationskvalitet kan 
organiseras på olika sätt exempelvis som kvalitetscirklar eller funktionsöverskridande 
projektgrupper (Dale, 2003 , Ross, 1999). Vissa företag organiserar inte kvalitetsarbetet inom 
projektform, utan kvalitetsarbetet sker vid sidan av de projekt företagets medarbetare utför. 
Detta är inte önskvärt eftersom kvalitetsarbetet bör ske i projektform (Ross, 1999 , Carlswärd, 
2008). Om arbetet organiseras som kvalitetscirklar kan det ske genom att projektgruppen 
exempelvis organiseras av projektmedlemmar från samma avdelning med syftet att förbättra 
informationskvaliteten. Detta leder till att det finns risk att varje avdelning förbättrar och utför 
egna förbättringsåtgärder lokalt inom företaget på bekostnad av företagets bästa som helhet. 
Det kan exempelvis tänkas att den information som den egna avdelningen har till sitt 
förfogande inte är helt korrekt utan att det förekommer olika versioner av den aktuella 
informationen inom företaget. I och med att managers hämtar sina beslutsunderlag från 
business performance management systemet kan den information som har kvalitetssäkras 
inom en avdelning överförs till detta system vid en viss tidpunkt. Sedan kan företagets 
avdelningar som har tillgång till den ursprungliga informationen, men som inte har 
kvalitetssäkras utan fortfarande har de ursprungliga felaktigheterna hos informationen, 
överföra den informationen till business performance management systemet. I det här läget 
kommer den ursprungliga informationen att ersätta den information som kvalitetssäkras av en 
avdelning hos business performance management systemet. Detta kommer att leda till att 
olika managers har tillgång till olika beslutsunderlag för samma beslut beroende på när 
beslutsunderlagen har tagits fram eftersom informationen har förändrats i business 
performance management systemet. Det leder till att vissa managers kommer att ta beslut på 
felaktig information som kan leda till att företaget tar beslut som sedan visar sig felaktiga och 
kostsamma på grund av den felaktiga informationen hos beslutsunderlaget. Det är därför 
nödvändigt att kunna ta ett helhetsgrepp vid kvalitetsförbättringar av den information som 
förekommer i business performance management systemet och ligger till grund för de 
beslutsunderlag som tas fram. Detta är en anledning till att funktionsöverskridande 
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projektgrupper bestående av projektmedlemmar från olika områden i företaget är att föredra 
vid kvalitetsförbättringar av informationen i business performance management systemet 
(Ross, 1999 , Dale, 2003). Dessutom bör det finnas någon anställd som kan ta ett 
helhetsansvar för informationskvaliteten och ta de övergripande besluten om 
kvalitetsförbättrande aktiviteter samt de nödvändiga striderna inom verksamhetsledningen, det 
vill säga någon anställd som fungerar som en sponsor (Carlswärd, 2008). Exempelvis kan 
denna anställd vara controllern hos företaget. Det leder till att minimera risken att det 
förekommer olika versioner av samma information hos de olika avdelningarna inom företaget, 
vilket därmed minimerar att managers har tillgång till olika beslutsunderlag. Managers kan 
därmed på ett effektivt sätt ta optimala beslut för företaget som helhet vilket förhoppningsvis 
leder till att företaget kan hävda sig gentemot sina konkurrenter och klarar av att hantera den 
föränderliga omvärlden.
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6 Slutsats
I detta kapitel har jag skrivit de slutsatser som jag kommit fram till under studien vilka
baseras på den utförda analysen och diskussionen samt besvarar min frågeställning.

6.1 Hur kan informationskvaliteten hos beslutsunderlagen förbättras vid 
användning av business performance management för att därmed ha 
möjlighet att uppnå bättre beslut? 

Det finns ett antal olika tillvägagångssätt att förbättra informationskvaliteten hos 
beslutsunderlagen, som kan liknas som en produkt från business performance management 
systemet. Vilka tillvägagångssätt som väljs för att förbättra informationskvaliteten hos 
beslutsunderlagen är situationsberoende av den aktuella kontexten. I denna studie har business 
performance management systemet liknas vid en maskin som på ett effektivt tillvägagångssätt 
tar fram produkter i form av beslutsunderlag för företags managers att använda sig av vid 
beslutssituationer. Att kvaliteten hos informationen som utgör underlaget för exempelvis de 
rapporter som tas från business performance management systemet behöver hålla en 
tillfredställande god kvalitet är väsentligt för att managers ska kunna optimala och korrekta 
beslut. Består inte informationen av tillfredställande god kvalitet innebär det att managers har 
svårt att ta de för företaget optimala besluten vilket eventuellt leder till att företaget får bära 
kostnader som de annars inte hade fått ta om besluten varit optimala. Anledningen till det är 
att managers hos företag som inte har en tillfredställande god kvalitet hos sina beslutsunderlag 
kommer att basera sina beslut på den informations som de har till sitt förfogande för den 
aktuella beslutsituationen.

Företag behöver för att förbättra informationskvaliteten hos sina beslutsunderlag ta ett 
helhetsgrep angående informationen som beslutsunderlagen baseras på. Det behöver utses en 
ansvarig inom företag som har ett helhetsansvar för att se till att informationskvaliteten håller 
en tillfredställande god kvalitet för att möjliggöra att managers tar optimala och korrekta 
beslut. Denna person som har det här helhetsansvaret behöver ha fått mandat från 
verksamhetsledningen att kunna ta de nödvändiga besluten likväl som att denna person är 
beredd att ta de stridigheter som behövs för att kunna förbättra beslutsunderlagens 
informationskvalitet. Anledningen till det är att denna aktör behöver se till beslutsunderlagen 
består av tillfredställande god kvalitet och ser till att kvalitetsprojekt bevakas inom företaget 
samt att inte andra projekt inom företag sker på bekostnad av förbättring av kvaliteten. Denna 
aktör har därmed en supportande funktion till de medarbetare som aktivt arbetar med 
kvalitetsförbättringar för att se till att kvalitetsarbetet har en prioriterad roll inom företag samt 
ser till att få tillgång till de resurser som behövs för att förbättra kvaliteten hos 
beslutsunderlagen. Den här aktören behöver även vara medlem i verksamhetsledningen vilket 
innebär att företag därmed visar att kvalitetsarbetet har en prioriterad roll inom verksamheten. 
Dessutom behöver den här aktören styra arbetet med att besluta om vad som behöver utföras 
för aktiviteter för att möjliggöra att informationskvaliteten håller en tillfredsställande god 
kvalitet. Däremot behöver den här personen inte utföra alla aktiviteter själv utan kan utse 
medarbetare på den taktiska och operativa nivån får uppdrag att förbättra beslutsunderlagens 
informationskvalitet som tas fram från business performance management systemet. 

Det innebär att den kvalitetsansvarige utser medarbetare på den taktiska och operativa nivån 
som bildar en projektgrupp som arbetar med att förbättra kvaliteten hos beslutsunderlagen. 
Den här projektgruppen bör vara strukturerad som en funktionsöverskridande projektgrupp 
bestående av projektmedlemmar från alla områden i företaget som påverkas av de 



39

förändringar som sker när kvaliteten hos beslutsunderlagen förändras. En anledning till det är 
att alla som påverkas av de kvalitetsförbättringsaktiviteter som utförs har möjlighet att ge sin 
syn hur kvaliteten hos beslutsunderlagen ska förbättras och får en förståelse hur de olika 
projektmedlemmarna utför sina arbetsuppgifter. Det leder till att projektmedlemmarna får en 
helhetsförståelse hur informationen används inom verksamheten vilket förhoppningsvis leder 
till att projektmedlemmarna förbättrar kvaliteten utifrån företagets bästa och därmed undviker 
suboptimeringar. När projektgruppen som arbetar med att förbättra kvaliteten hos 
beslutsunderlagen består av projektmedlemmar från ett flertal olika områden inom 
verksamheten undviker företag som strukturer projektgruppen på det här sättet att det uppstår 
ett revirtänkande hos medarbetarna. Revirtänkandet undviks eftersom medarbetarna känner att 
de får vara med och påverka arbetet samt inte känner sig överkörda. De projektmedlemmar 
som är med i projektgrupper som arbetar med att förbättra informationskvaliteten bör ha fått 
mandat av verksamhetsledningen samt ha en aktiv kontakt med den kvalitetsansvarige inom 
det aktuella företaget. En anledning till att projektmedlemmarna bör ha mandat är att de 
därmed har möjlighet att ta de beslut som behöver ske angående exempelvis vilka 
förbättringsaktiviteter som behöver utföras för att förbättra informationskvaliteten hos 
beslutsunderlagen. En annan fördel med att projektgruppen som arbetar med att förbättra 
kvaliteten är strukturerad som en funktionsöverskridande projektgrupp är att det därmed är 
lättare att komma åt problemet med informationsasymmetri. En anledning till det är att alla 
projektmedlemmar därmed har möjlighet att utifrån den aktuella situationen berätta vilken typ 
av information som de har tillgång till, vilket leder till att en översyn kan utföras för att 
kvalitetssäkra att det endast finns tillgång till en version av samma information. Det här leder 
till att projektmedlemmarna därmed har kvalitetssäkrat den aktuella informationen vilket 
sedan leder till att managers har tillgång till en enhetlig information som beslutsunderlagen 
baseras på. 

Projektgruppen som arbetar med att förbättra informationskvaliteten hos beslutsunderlagen 
bör genomföra tillsammans med den kvalitetsansvarige hos det aktuella företaget en 
utbildning som riktar sig till alla medarbetare. Den här utbildningen bör ta upp samt visa vad 
som händer med beslutsunderlagen när medarbetarna matar in skräptecken i de affärssystem 
som de använder sig av vid utförandet deras dagliga arbetsuppgifter. Anledningen till det är 
att medvetandegöra för medarbetarna i den aktuella kontexten att skräptecken inmatningar 
leder till att managers får fram beslutsunderlag som innehåller dessa skräptecken. De 
beslutsunderlag som innehåller skräptecken har managers inte så stor nytta av eftersom de 
därmed har svårt att tolka denna information. Det här leder till att managers därmed inte får 
den nytta av business performance management investeringen som är avsikten. I och med 
informationskvaliteten hos beslutsunderlagen förbättras via exempelvis utbildning, 
kvalitetssäkring av informationen och att prioritera kvalitetsarbetet kan managers komma 
tillrätta med problemet med informationsasymmetri. Via tillsättning av en kvalitetsansvarig 
som fungerar som support till kvalitetsarbetet, där informationskvalitet är en del av 
arbetsuppgiften, visar verksamhetsledningen att kvalitetsarbetet är ett prioriterat område samt 
att det aktuella företaget strävar efter att hålla en tillfredställande god kvalitet hos 
beslutsunderlagen. Managers kommer därmed att kunna få fram beslutsunderlag med 
tillfredställande god kvalitet bestående av finansiella och icke-finansiella mått för den aktuella 
beslutssituationen, bestående av aktuell och korrekt information som kan tas fram vid rätt 
tidpunkt. 
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7 Avslutande reflektioner och vidare forskning
I det här kapitlet har jag skrivit om saker som jag under arbetets gång reflekterat över och 
dessutom beskriver jag vad arbetet betyder för mig personligen.

Under min uppsats arbetsgång har jag insett det finns ett flertal olika sätt att se på kvalitet och 
att det finns även andra kvalitetsfilosofier än TQM som är användbara inom ett enskilt 
område som business performance management. Efter att jag läst ett flertal vetenskapliga 
artiklar och böcker framgick det att det finns flera definitioner som betyder samma sak som 
business performance management som exempelvis corporate performance management. 
Efter att först ha inriktat uppsatsen åt ett annat håll insåg jag att det var svårt att hitta 
sekundärdata inom det området vilket gjorde att jag istället valde att inrikta uppsatsen åt 
kvalitetsområdet. Valet att inrikta uppsatsen åt kvalitetshållet gjorde att jag valde att använda 
mig av TQM för att anlägga den kvalitetsfilosofin på business performance management.  Jag 
har under hela arbetet utgått ifrån att det behövs ett engagemang för hos de medarbetarna samt 
verksamhetsledningen hos företag för att kunna förbättra kvaliteten hos beslutsunderlagen.  

Jag anser att det varit en utmaning att kunna komma fram till hur företag kan förbättra 
kvaliteten hos sina beslutsunderlag som tas fram via användning av business performance 
management. Eftersom jag valt att använda mig av kvalitetsfilosofin TQM inom business 
performance management med en viss inriktning i denna studie har lett till jag inte tagit utgått 
ifrån andra angreppssätt. I framtiden kan det därför vara intressant att utföra studier som har 
till syfte att jämföra västerländskt respektive österländskt synsätt via användning av 
kvalitetsfilosofin TQM inom området business performance management.

Under arbetets gång har jag haft möjlighet att lära mig mycket om både business performance 
management och mer om kvalitetsfilosofin TQM än jag visste tidigare. Det har varit mycket 
intressant och givande att skriva den här magisteruppsatsen. Det har möjliggjort att jag vidgat 
min egen förståelse med kunskap om business performance management vilket jag troligen 
kommer att ha nytta av i mitt yrkesliv. 
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