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Abstract 
 
Authors:  Joon Karlberg 
 Göran Karlsson 

Title: Business intelligence – a discussion about the concept and the phenome-
non 

Result: Our aim with this thesis was to closer study business intelligence to be 
able to present an overview of both the concept and the phenomenon. We 
have also developed a framework that show how business intelligence can 
be used effectively. We think that our framework can be of help to under-
stand the areas which constitutes the core of business intelligence. We 
think that the framework we have developed is a good basis for the im-
plementation of business intelligence in an organisation and that it also 
can be of help in the daily business intelligence work.  
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 Omvärldsanalys 
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Sammanfattning 
 
Författare:  Joon Karlberg 
 Göran Karlsson 

Titel: Business intelligence – en diskussion om begreppet och fenomenet 

Resultat: Vårt mål med denna uppsats var att studera business intelligence närma-
re för att kunna presentera en övergripande bild av både begreppet och 
fenomenet. Vi har även tagit fram ett framework för hur en effektiv an-
vändning av business intelligence skulle kunna se ut. Vi tror att vårt fra-
mework kan vara till hjälp för att förstå de områden som utgör kärnan i 
business intelligence. Vi tror att det framework vi tagit fram är en bra 
grund för införandet av business intelligence i en organisation och att det 
även kan vara till hjälp i det arbete som dagligen utförs gällande business 
intelligence.  

Nyckelord: Business intelligence Språk: Svenska 
 Competitive intelligence  
 Intelligence Antal sidor: 73 
 Omvärldsanalys 

Joon Karlberg och Göran Karlsson   3 



Business intelligence – en diskussion om begreppet och fenomenet 
 

 

Innehållsförteckning 
INLEDNING ............................................................................................................................................................ 7 

PROBLEMDISKUSSION.............................................................................................................................................. 7 
Problemformulering........................................................................................................................................ 8 

SYFTE ....................................................................................................................................................................... 8 
AVGRÄNSNINGAR ..................................................................................................................................................... 8 

METOD...................................................................................................................................................................... 9 
METODDISKUSSION ............................................................................................................................................... 10 
VALD METOD.......................................................................................................................................................... 12 

BEGREPPSDISKUSSION ................................................................................................................................. 13 
BEGREPPEN BI OCH CI .......................................................................................................................................... 14 

INTELLIGENCE – EN ÅTERBLICK.............................................................................................................. 17 

BUSINESS INTELLIGENCE ............................................................................................................................ 19 
INTERNAL INTELLIGENCE NETWORK .................................................................................................................... 20 

Business Intelligence Team .......................................................................................................................... 20 
Internal Collection Network......................................................................................................................... 21 

STRUKTUR.............................................................................................................................................................. 22 
Centraliserad modell ..................................................................................................................................... 23 
Decentraliserad modell ................................................................................................................................. 24 
Funktionell modell ......................................................................................................................................... 25 

KULTUR.................................................................................................................................................................. 26 
Utbilda och motivera collectors................................................................................................................... 28 

ETIK ....................................................................................................................................................................... 29 
ENGÅNGS- OCH KONTINUERLIG BI........................................................................................................................ 31 
REAL-TIME BUSINESS INTELLIGENCE ................................................................................................................... 31 

BI-PROCESSEN ................................................................................................................................................... 34 
PLANERING ............................................................................................................................................................ 34 

Principal och Agent ....................................................................................................................................... 36 
INSAMLING............................................................................................................................................................. 37 

Öppna och hemliga källor ............................................................................................................................ 39 
ANALYS .................................................................................................................................................................. 40 

Analysmetoder ............................................................................................................................................... 41 
Kategorisering av information.................................................................................................................... 42 
Analysprocessen............................................................................................................................................. 43 
Resultatet av analysen .................................................................................................................................. 45 

SPRIDNING ............................................................................................................................................................. 45 
Push- och pull intelligence ............................................................................................................................ 47 

UTVÄRDERING ....................................................................................................................................................... 48 
ORGANISATIONEN OCH DESS OMGIVNING ........................................................................................ 51 

INDUSTRI- OCH ORGANISATIONSANALYS............................................................................................................... 52 
ANALYS AV MÄNNISKOR INOM ORGANISATIONER ................................................................................................. 53 

OMVÄRLDSANALYS ......................................................................................................................................... 55 

RESULTAT ............................................................................................................................................................. 58 
UPPKOMSTEN AV BI............................................................................................................................................... 58 
BI OCH OMVÄRLDSANALYS .................................................................................................................................... 58 
VÅR SYN PÅ BI-PROCESSEN ................................................................................................................................... 59 
FRAMEWORK.......................................................................................................................................................... 61 

Kultur............................................................................................................................................................... 61 
Struktur ........................................................................................................................................................... 62 
Etik ................................................................................................................................................................... 64 
Planering......................................................................................................................................................... 65 

4  Joon Karlberg och Göran Karlsson 



Business intelligence – en diskussion om begreppet och fenomenet 
 

 

Insamling......................................................................................................................................................... 66 
Analys............................................................................................................................................................... 66 
Spridning ......................................................................................................................................................... 67 
Utvärdering .................................................................................................................................................... 68 

SLUTDISKUSSION ............................................................................................................................................. 70 
FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ........................................................................................................................ 70 

LITTERATURFÖRTECKNING ........................................................................................................................ 72 

Joon Karlberg och Göran Karlsson   5 



Business intelligence – en diskussion om begreppet och fenomenet 
 

 

Figurförteckning  
 
Figur 1. Järvinen & Järvinen’s taxonomy of research methods ....................................... 10 
Figur 2. The theory-creating research – the result compressed from the text mass........ 11 
Figur 3. Types of intelligence in a company ......................................................................16 
Figur 4. The cycles of data transmission and distribution of intelligence .......................20 
Figur 5. Centralized distribution ...................................................................................... 24 
Figur 6. Decentralized distribution .................................................................................. 25 
Figur 7. Functional distribution ....................................................................................... 26 
Figur 8. Business value and reduced action time............................................................. 32 
Figur 9. Fritt efter: Kreativt spelrum vid källval .............................................................. 56 
Figur 10. Egen bild: BI-processen och dess omgivning ....................................................61 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

6  Joon Karlberg och Göran Karlsson 



Business intelligence – en diskussion om begreppet och fenomenet 
 

 

Inledning 
Ämnet som den här uppsatsen kommer att granska närmare är business intelligence 
(BI), vilket är ett område som ständigt är under utveckling och som blir allt mer viktigt 
bland organisationer idag. Syftet med BI är att bistå med information åt beslutsfattare 
för att hjälpa dessa att fatta korrekta beslut.  

“Planning is bringing the future into the present so that you can do some-
thing about it now.”  

Alan Lakein 

Intresset för BI väcktes hos oss när vi gjorde ett arbete tillsammans med Lundbergs 
pressgjuteri AB i Vrigstad gällande deras beslutsunderlag. Under den tiden fick vi en vag 
bild av vad BI var för något men vi kände att vi fortfarande hade svårt att förklara exakt 
vad BI var. Efter att vi studerat flera artiklar och böcker gällande ämnet insåg vi att det 
var ett ämne som var mycket mer komplext än vad vi till en början hade trott och det var 
därför vi bestämde oss för att försöka förklara BI närmare i den här uppsatsen.  

Idag finns det enorma mängder information så svårigheten är inte bara att hitta infor-
mation utan att hitta rätt information. Mycket av informationen som kan vara värdefull 
för en organisation finns ofta redan i organisationen utan att de som skulle ha nytta av 
den vet om det. Men även när viktig information har hittats och identifieras så behöver 
den bearbetas. Olika tekniker varierar med tiden och kan även hjälpa till att utveckla BI 
genom att bidra med nya möjligheter. Det är dock viktigt att tänka på att BI inte är nå-
gon ny teknologi eller ett nytt system, utan ett samlingsnamn för organisationens in-
samling av information, analys av relevant information som sedan övergår till en pre-
sentation av intelligence som kan användas som beslutsunderlag. Oavsett vilka teknolo-
gier som används för att utföra detta så är det BI.  

Då vi studerade ämnet lite närmare fann vi även att det idag finns flera begrepp vars 
innebörd är mycket snarlik eller i alla fall har delar som är gemensamma med det som vi 
vill kalla BI. Även detta var en del som gjorde oss mer intresserade av ämnet och ytter-
liggare förstärkte vår vilja att reda ut och förklara vad BI innebär. Om begreppet i sig 
inte är helt klart eller det finns olika tolkningar av det så kan det vara en orsak till att 
organisationer i vissa fall drar sig för att använda BI då beslutsfattarna har svårt att för-
stå vad BI innebär. 

Problemdiskussion 
BI är ett av de viktigaste områdena för beslutsfattare runt om i världen idag. Enligt ana-
lysföretaget Gartner rankades beslutsstöd som nummer två på tio-i-topplistan över in-
formationschefers viktigaste teknikprioriteringar 2005. Organisationer har idag ofta 
tillgång till stora mängder data i sina informationssystem, data som innehåller dold men 
väldigt viktig information för organisationen. Att hålla sig informerad om vad som hän-
der, både externt och internt, är nödvändigt för att kunna fatta korrekta beslut. Detta är 
speciellt viktigt idag då marknaden är global och organisationer inte längre enbart kon-
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kurrerar med andra organisationer inom begränsade geografiska områden vilket gör 
marknaden mycket mer rörlig. Att vara lyhörd för till exempel trender och kulturföränd-
ringar kan ge ett stort övertag gentemot konkurrenterna.  

Idag är det inte längre bara produkter eller tjänster som en organisation kan konkurrera 
med. Information och informationshantering har i sig blivit ett verktyg som organisa-
tioner kan använda för att skapa en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. För 
många organisationer är det inte längre bara viktigt att vara så effektiv som möjligt vad 
det gäller produktion eller erbjudandet av tjänster utan en effektiv informationshanter-
ing är minst lika viktig för att organisationen ska vara framgångsrik. Ett av de problem 
som kan finnas med BI är hur all information ska kunna hanteras på ett så effektivt sätt 
som möjligt. En annan aspekt som måste betraktas är vilken information som är nöd-
vändig och hur den ska kunna hittas.  

Problemformulering 
Det finns många böcker och artiklar i ämnet med flera olika infallsvinklar på BI och hur 
det bör användas, vilket gör det svårt att sätta fingret på vad BI egentligen är. Därför vill 
vi diskutera begreppet och fenomenet BI: 

• Är BI samma sak som omvärldsanalys? 
• Hur skulle ett effektivt användande kunna se ut? 
• När uppkom BI? 

Syfte 
BI är en viktig del av organisationer idag och ett område som är under ständig utveck-
ling vilket gör det intressant att undersöka närmare. Syftet med uppsatsen är att beskri-
va vad BI är och hur en effektiv användning skulle kunna se ut. Vi vill även ta reda på 
om det är samma sak som omvärldsanalys. Vi hoppas att uppsatsen ska kunna hjälpa 
alla som är intresserade av BI att förstå innebörden och nyttan med det.  

Avgränsningar 
Då vi vill bidra med en generell bild av vad BI är så kommer vi inte att i detalj gå in på 
olika tekniker som kan användas vid implementering av BI. Tekniker som kan användas 
vid BI implementering har varierat genom åren då nya tekniker tillkommer och tekno-
login ständigt utvecklas.  
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Metod 

Som grund för vårt val av metod ligger Pertti Järvinens bok On Research Methods 
(2004). Järvinen inleder med att skriva om varför forskning bedrivs och hänvisar till 
Huczynski och Buchanan (1991, s.17) som identifierat fyra möjliga syften med forskning: 

• Att beskriva 
Då ett specifikt fenomen studeras så är det naturligt att forskning behövs för att 
beskriva det. 

• Att förklara 
Innebär en forskning som inriktar sig på att förklara ett fenomens egenskaper 
och inre relationer. 

• Att förutse 
Om ett fenomens egenskaper eller inre relationer följer någon naturlag så är det 
möjligt att anta att samma påverkan under samma omständigheter alltid ger 
samma resultat. Det är då möjligt att förutse resultatet. 

• Att kontrollera 
Om ett fenomen är förutsägbart så är det enkelt att kontrollera.  

Målet med vår uppsats är att beskriva och förklara BI samt hur en effektiv användning 
skulle kunna se ut. Vi kommer att samla information från olika källor för att samman-
ställa en beskrivning av vad BI är och sedan kommer vi att inrikta oss på dess egenska-
per för att ge en djupare förståelse för BI. Vi kommer även att göra en jämförelse av BI 
och omvärldsanalys.  

Vid val av forskningsmetod så anser Järvinen att det är problemet som ska ligga till 
grund för valet och inte tvärt om. Järvinen (2004) beskriver fem olika forskningsmeto-
der och för att illustrera dessa använder han följande figur: 
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Figur 1. Järvinen & Järvinen’s taxonomy of research methods (Järvinen 2004, s.10) 

Vi har valt att ta upp fyra av dessa metoder för att sedan diskutera oss fram till den me-
tod som vi tycker passar bäst till vår uppsats.  

Conceptual-analytical approaches: Vid en konceptuell-analytisk forskning an-
vänds ett logiskt resonemang gällande det fenomen som undersöks. För att ett logiskt 
resonemang ska kunna appliceras på studien så analyseras grundläggande antaganden 
gällande teoretiska begrepp. Även teorier, modeller och framework som använts i tidiga-
re empiriska studier identifieras.  

Theory-testing approaches: Den teori, modell eller det ramverk som används vid 
teoritestning hämtas antingen direkt från litteratur eller skapas för den specifika studi-
en. Järvinen (2004) skriver om Lee (1989) som ger exempel på metoder som kan an-
vändas vid den här formen av studie och det kan vara metoder som experiment, enkät-
undersökningar och fältstudier. 

Theory-creating approaches: En teoriskapande metod passar bra att använda då 
det inte finns några tidigare teorier rörande ett fenomen eller område. Vid de studier 
som genomförs betraktas då både dåtida och nutida aspekter av fenomenet.  

Mathematical approaches: Matematiska metoder startar med ett antal givna hypo-
teser. Den matematiska argumentationen är oftast obestridlig och dess korrekthet kan i 
de flesta fall verifieras av andra forskare. Det som går att ifrågasätta är de hypoteser som 
används eller hur resultatet ska tolkas.  

Metoddiskussion  
För att underlätta valet av metod så kommer vi först att välja bort två av ovanstående 
metoder för att sedan beskriva de återstående två ytterligare. Eftersom vår uppsats 
kommer att vara helt teoretisk och argumentationen inte kommer att bestå av absoluta 
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sanningar, utan kommer att färgas av våra tolkningar av de teorier som kommer att lig-
ga till grund för vårt resultat, anser vi inte att mathematical approaches passar till vår 
uppsats. Ett ytterligare argument för detta är att notationen i mathematical approaches 
inte har någon direkt koppling till verkligheten (Järvinen, 2004, s.128) vilket vår nota-
tion kommer att ha då vår uppsats behandlar ett område som måste beskrivas med 
verklighetsförankrade teorier.  

Vi testar inte några teorier med hjälp av till exempel enkätundersökningar eller liknande 
utan vårt tillvägagångssätt kommer att bestå i att sammanställa relevant information 
från olika källor. En del av den teori som sammanställs kommer däremot att innehålla 
information från tidigare empiriska studier. Enligt Järvinen (2004, s.37) är målet med 
theory-testing approaches att bekräfta eller motbevisa en given teori vilket inte kommer 
att vara relevant i vår uppsats och därför har vi valt bort även denna metod. Vi har istäl-
let valt att gå vidare med och ytterligare beskriva de två metoderna theory-creating ap-
proaches och conceptual-analytical approaches. 

Theory-creating approaches passar enligt Järvinen (2004, s.66) till utforskande under-
sökningar då det inte finns tillräckligt med tidigare kunskap om ett fenomen. Metoden 
kan till viss del kopplas till en av våra frågor, när uppkom BI?, då det kommer vara en 
utforskande undersökning. Det är en fråga där det inte finns tillräckligt med tidigare 
kunskaper vilket kommer att leda till att vi först definierar BI och sedan letar efter de 
första historiska tecknen på något som kan definieras som BI. Vårt tillvägagångssätt 
överensstämmer även med följande bild: 

 

 

Figur 2. The theory-creating research – the result compressed from the text mass (Järvinen 2004, s.68) 

Olika definitioner av BI kommer att diskuteras för att hitta den definition vi tycker pas-
sar bäst på fenomenet. Detta kommer att ske genom att vi identifierar framstående fors-
karna inom området för att få deras syn och en korrekt definition på vad BI är. Sedan 
kommer olika källor att studeras för att försöka hitta de första överensstämmande teck-
nen på när BI uppkom. Samma förfarande används vid framtagningen av det framework 
som ska presenteras. Järvinen (2004, s.68) beskriver detta som att den nya teorin är 
komprimerad rådata vilket beskrivs i Figur2. I vårt fall är det snarare en komprimering 
av information som det handlar om. 

Nackdelen med den här metoden i vårt fall är att den enligt Järvinen (2004) är tänkt att 
användas på områden där det helt saknas tidigare teorier och där datainsamling i form 
av enkäter, intervjuer och liknande måste genomföras för att sedan sammanställas till 
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en ny teori. Vi kommer inte att utföra några empiriska undersökningar och anser därför 
att denna metod inte är den mest passande för vår uppsats.  

Vald metod 
När det gäller conceptual-analytical approaches så nämner Järvinen (2004) Niiniluoto 
(1980) som skriver att en teori samlar, integrerar och systematiserar resultaten från ti-
digare forskning. Järvinen (2004) delar upp teorierna i två typer, deskriptiv och norma-
tiv, där deskriptiv används för att beskriva och förklara hur något är och normativ an-
vänds för att förklara hur något borde vara. Järvinen menar också att det finns två sätt 
att härleda en teori, det deduktiva och det induktiva sättet.  

Det deduktiva sättet innebär enligt Järvinen (2004, s.32) att en teori härleds från anta-
ganden eller axiom, en annan möjlighet är även att skapa en ny teori genom att kombi-
nera flera andra teorier. Vid användning av det induktiva sättet, Järvinen (2004, s.33), 
härleds en teori genom att tolka empiriska studier eller tidigare resultat. En ny teori kan 
också skapas genom att lägga till nya idéer eller koncept till en tidigare teori eller genom 
att ta bort tidigare idéer eller koncept från en tidigare teori. 

Då vår uppsats är helt teoretisk tycker vi att denna metod passar bäst för att nå vårt mål. 
Målet med vår uppsats är att beskriva och förklara vad BI är vilket passar väl in på en 
deskriptiv teori. Vi kommer att använda oss av resultaten från empiriska undersökning-
ar men vi kommer inte att tolka empirin själva utan vi utgår från andra forskares tolk-
ningar. Detta leder till att det induktiva härledningssättet inte kommer att passa vår 
uppsats. Vi kommer istället att använda oss av det deduktiva härledningssättet där vi 
använder oss av andra teorier för att skapa vår egen teori.  
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Begreppsdiskussion 

Data: Data är enligt Nationalencyklopedin Internettjänst, NE.se:  
”Representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för 
överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner.” 

Søilen (2005) definierar data som lösa delar av tecken på kommunikation som till ex-
empel delar av meningar, siffror eller koder. Dessa kan vara i skrift, verbala eller visuel-
la. 

Information: Information är enligt NE.se: 
”Sedd ur ett användarperspektiv kan information sägas uppstå först när ett 
meddelande tolkas av mottagaren, t.ex. när en följd av skrivna bokstäver 
uppfattas som en mening med en viss innebörd.” 

Søilen (2005) beskriver information som en samling av data som bildar en mening och 
uttrycker en idé eller idéer. 

Intelligence: Intelligence är enligt Søilen (2005) ”Actionable information”, dvs. intel-
ligence är information som kan hjälpa en organisation att fatta bättre beslut. Detta in-
nebär att vad som är intelligence för en organisation behöver inte vara det för en annan. 
Även Tyson (1990) menar att intelligence till skillnad från information ska vara ”actio-
nable”. 

Vi har inte hittat något svenskt ord som vi tycker har samma innebörd och ger samma 
association som det engelska ordet intelligence. Motsvarande relevanta ord på svenska 
är enligt Skoldatanätet Lexin: 

• Intelligens, som enligt NE.se är: 
”Detsamma som förstånd, begåvning eller tankeförmåga. Förslag till defi-
nitioner av intelligens har ofta betonat abstrakt tänkande, relationstän-
kande, lärande, anpassning till nya situationer och effektivt utnyttjande 
av erfarenhet.” 

• Underrättelse, som enligt NE.se är: 
”Fakta som meddelas ngn” 

Som det går att se av dessa två definitioner på orden så har de inte samma innebörd 
som det engelska ordet intelligence och därför kommer vi i vår uppsats att använda or-
det intelligence. 

Critical intelligence: Søilen (2005) skriver att en del information kan vara intelligen-
ce så som de är. Siffror så som en BNP på 4,2 miljarder eller en arbetslöshet på 5,7 pro-
cent är båda siffror som säger mycket så som de är och för att göra en analys av dem 
räcker det ofta med att bara hitta samma siffror från andra länder och/eller andra år att 
jämföra dem med. Detta är intelligence utan att informationen analyseras ingående och 
är därför användbar så som den är. Detta kallar Gilad (1988) för ”critical intelligence” 
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och han anser att det är talande och specifik information som genomgått väldigt lite 
analys. 

Collector: Enligt Gilad (1988) är en collector någon som tillför information till organi-
sationens ICN. Oftast är det anställda inom organisationen som har kontakt med en in-
formationskälla. En anställd som till exempel rapporterar en konversation med en kund 
angående organisationens konkurrenter är en collector och kunden är i det fallet källan. 

Intelligence-processen: Enligt Søilen (2005, s.50) så har den klassiska intelligence 
processen fyra faser och dessa är: 

1. Direktiv: I denna fas så fastslås kraven och den plan för hur informationen ska 
samlas in förbereds. 

2. Jämförelse eller insamling: Här sker den faktiska insamlingen av informationen 
och den levereras sedan till analytikerna. 

3. Utveckling eller upphöjning: Det är i denna fas som analytikerna får ut intelligen-
ce från informationen genom analysprocessen. 

4. Presentation eller spridning: I den sista fasen så levereras den framtagna intelli-
gencen till beslutsfattarna. 

Begreppen BI och CI  
Vid litteraturstudier har vi funnit två begrepp som vid en första anblick är svåra att se 
någon som helst skillnad på. Dessa begrepp är business intelligence (BI) och competeti-
ve intelligence (CI). Nedanför följder två citat på respektive begrepp: 

Gilad (1988) definierar BI enligt följande: 

”BI is the activity of monitoring the environment external to the firm for in-
formation that is relevant for the decision-making process in the company.” 

Collins (1997) definierar BI enligt följande: 

“Business Intelligence is the process of gathering information by legitimate 
means about competitors, customers and markets and converting this raw 
data into accurate and focused analyses in order to support business deci-
sion-making.”  

Calof och Skinner (1999) erbjuder en definition av CI:  

“Competitive Intelligence is actionable recommendations arising from a 
systematic process involving planning, gathering, analysing and dissemi-
nating information on the external environment for opportunities, or devel-
opments that have the potential to affect a company’s or country’s competi-
tive situation”.  

Enligt SCIP (The Society of Competitive Intelligence Professionals, 2004) så är defini-
tionen av CI följande:  
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“CI is a systematic and ethical program for gathering, analysing and man-
aging external information that can affect your company’s plans, decisions 
and operations”  

Som det går att se av definitionerna av de olika begreppen så är de mycket lika varandra. 
Båda begreppen handlar om att aktivt bevaka en organisations externa miljö och samla 
in information som är relevant för beslutsprocessen. Tre av definitionerna tar även upp 
att informationen ska analyseras. För att ytterliggare visa på likheter mellan begreppen 
så har vi valt att visa en definition av en BI-process och en definition av en CI-process 
som vi sedan jämför med den tidigare beskrivna intelligence-processen. 

Søilen (2005, s.49) definierar BI-processen enligt följande: 

1. Definiera problemet eller hypotesen 

2. Välj metod 

3. Samla in informationen 

4. Analysera informationen 

5. Presentera den färdiga rapporten för beslutsfattarna 

6. Utvärdera rapporten och arbetsprocessen 

De Pelsmacker et al. (2005) skriver att CI ses ofta som en process som är uppbyggd av 
ett antal steg eller faser som följer på varandra. De olika stegen är: 

1. Planering och fokus: Detta stegfokuserar på att hitta vilka frågor som har högst 
prioritet för ledningen. 

2. Insamling: I detta steg sker insamlingen av data eller information från både in-
terna och externa källor. 

3. Analys: Här ska den information som samlats in omvandlas till ”actionable intel-
ligence” som ska kunna ligga till grund för strategiska eller taktiska beslut. 

4. Spridning: Detta innebär att resultaten från de tidigare faserna presenteras och 
kommuniceras på ett lämpligt sätt till dem som har auktoriteten att handla utef-
ter resultaten. 

5. Processer och struktur: Detta steg fokuserar på aspekten att framgången när det 
gäller BI beror på organisationens interna processer och dess struktur. 

6. Medvetenhet och kultur gällande CI i organisationen: Detta steg är till för att sä-
kerställa att CI-processen blir så effektiv som möjligt och att alla i organisationen 
är medvetna om den så att bland annat insamlingen av data och information blir 
så effektiv och kvalitativ som möjligt.  

Som det går att se så är båda dessa processer mycket lika varandra och båda innehåller 
de fyra stegen som intelligence processen består av. Båda två är således en form av intel-
ligence process och kan därför i detta avseende jämställas med varandra. Skillnaden 
mellan de två begreppen ligger i omfattningen. CI begränsar sin omfattning till allt som 
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kan ha en direkt koppling till organisationens konkurrenskraft medan BI även omfattar 
områden där inte någon direkt konkurrensfördel går att se.   

Søilen (2005) använder följande bild för att illustrera hur olika sorters intelligence för-
håller sig till varandra och vad de omfattar.  

 

 

Figur 3. Types of intelligence in a company (Søilen 2005, s.27) 

Som Søilen (2005) visar så är competitor intelligence en del av business marketing in-
telligence. Vidare så är CI den del som ser till allt som bidrar med konkurrensfördelar 
till organisationen medan BI även inkluderar sådana saker som inte har någon direkt 
anknytning till organisationens konkurrenskraft. CI är den intelligence som fokuserar 
på vad som får organisationen att överleva och lyckas på marknaden. Vad det gäller 
competitor intelligence så är det en ännu mer specialiserad aktivitet där endast informa-
tion gällande organisationens konkurrenter samlas in.  

Eftersom CI här ses som en begränsad del av BI är information om CI relevant när BI 
beskrivs och allt som är CI är även BI. Därför kommer vi att referera till källor som be-
skriver CI där vi i uppsatsen istället kommer att använda begreppet BI då dessa två be-
grepp i de sammanhang vi använder dem är synonyma.  

Både BI och CI är inte bara processer utan när orden används beskrivs ofta produkten 
av processerna. Vi väljer att förklara detta för att det inte ska uppstå frågetecken under 
läsningen av uppsatsen. 

Green (1966) menar att BI är: 

 “Processed information of interest to management about the present and 
future environment in which the business is operating.” 

Viviers et al. (2005) definierar CI som:  

“Processed information that is of interest to management as well as describ-
ing the present and future environment in which the business is operating.”  

Liu och Oppenheim (2006) menar även de att BI inte bara är en process utan också en 
produkt. Vi kommer inte att fokusera på BI som en produkt utan som en process som 
produkten är en del av. Vi kan därför inte helt utesluta produkten när vi beskriver pro-
cessen. 
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Intelligence – En återblick 

Användningen av intelligence är inget som uppkommit i modern tid. Søilen (2005) tar 
upp Krieger (2003) som skriver att redan Alexander den Store använde ett välorganise-
rat intelligencesystem som bland annat innehöll krypteringstekniker och anvisningar för 
hur spioner skulle belönas.  Vi har även hittat spår av intelligence i en översättnig av 
Sun Tzus ”The Art of War” från ca 500 f.Kr, översatt av Griffith (1963) där han beskriver 
en krigsfilosofi som handlar om att besegra sin motståndare genom att vara välinforme-
rad istället för att vara tungt beväpnad. Genom att besitta mycket information om sin 
motståndare kunde ett krig vinnas genom att skapa klyftor och demoralisera motstån-
darens armé och på detta sätt bryta ner motståndaren. Sun Tzu beskrev en bra erövrare 
som följande: 

”He created cleavages between sovereign and minister, superiors and infe-
riors, commanders and subordinates. His spies and agents were active eve-
rywhere, gathering information, sowing dissension, and nurturing subver-
sion. The enemy was isolated and demoralized; his will to resist broken.” 

Søilen (2005) skriver om romarna som använde sig av så kallade Speculatores, som var 
spioner av utländsk härkomst som blev belönade för sin information genom att stiga i 
graderna inom den romerska armén.  Søilen menar dock att det var ”the Venetian Re-
public”, som enligt Wikipedia var en republik baserad runt staden Venedig från 800-
talet fram till 1797, som var först med att använda sig av BI. Detta gjorde de genom att 
utbilda unga män till ambassadörer som skulle samla och rapportera viktig information 
till sina arbetsgivare för att ge dessa en handelsfördel. Informationen var alltså fokuse-
rad på handel och inte på krigsföring.  

I modern tid så har avdelningar för intelligence funnits i minst 100 år och Dedijer 
(1998) skriver om hur Marcus Wallenberg redan 1903 inrättade en avdelning för intelli-
gence, kallad den statistiska avdelningen, på sin bank.  

Gilad (1988) berättar att affärsklimatet ändrades gradvis under 70-talet då konkurrens-
kraften ökade och många företag hade svårt att behålla marknadsandelar, detta var 
framför allt företag som höll fast vid filosofin att ”en riktigt bra produkt är allt som be-
hövs i den här branschen”. Det var vid den här tiden som konkurrentanalyser började 
användas som ett verktyg av företagsledare. Det blev viktigt att vara medveten om ut-
vecklingen i den egna företagsmiljön och det blev även viktigt att veta vad konkurren-
terna gjorde. De Pelsmacker (2005) skriver om Urban som 1970 föreslog att BI kunde 
användas som ett strategiskt affärsverktyg för att öka en organisations konkurrenskraft. 

Enligt Watson et al. (2006) så började BI användas i början av 1970-talet, då i form av 
decision support systems (DSS). Det var då som det upptäcktes att DSS applikationer 
behövde använda sig av lagrad data. Denna lagrade data bestod av både data från det 
interna informationssystemet och även extern data. Vilka data som skulle lagras be-
stämdes av den DSS applikation som utvecklades. Detta var ett applikationscentrerat 
tillvägagångssätt med data som stödde en eller några få applikationer.  
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En stor förändring av BI-användandet ägde rum i slutet på 1980-talet då företag, enligt 
Watson et al. (2006), byggde data warehouses för att lagra stora mängder kund- och 
säljrelaterad data. Till skillnad från den tidigare användningen av BI så var detta ett da-
tacentrerat tillvägagångssätt där data sedan användes för att stödja flera olika typer av 
applikationer.  

År 2000 startade en övergången mot real-time data warehousing och Watson et al. 
(2006) anser att detta är en ny generations BI på grund av sättet som information från 
den lagrade datan används. Innan användes information primärt för att förstå vad som 
redan hade hänt och för att förutspå vad som skulle kunna hända i framtiden. Nyttan av 
BI för real-time beslut och aktuella operationer var väldigt begränsad. Med real-time BI 
kan aktuella beslut och kritiska affärsprocesser som till exempel supply-chain tillämp-
ningen förbättras. I de flesta fall minskar värdet av information avsevärt när den åldras 
vilket innebär att färsk information är värd mer än äldre information och det är detta 
som ligger till grund för real-time BI.   
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Business Intelligence 

Xu et al. (2005) ser på BI som en samling av metoder och tekniker, idag kan det exem-
pelvis vara J2EE, DOTNET, Web Services, XML, olika lagringstekniker (data warehou-
ses), analystekniker (OLAP, Data Mining), presentationstekniker etc. Business Intelli-
gence är aldrig en ny teknologi utan en integrerad lösning för organisationer, där orga-
nisationens krav är det som berättigar användningen av olika teknologier. Så Xu et al. 
(2005) anser att det viktigaste steget i BI är att identifiera organisationens BI behov.  

Enligt Shapiro et al. (1998) så är det sällsynt att organisationer helt förstått vad den nu-
varande informationsåldern fört med sig, nämligen att många organisationer idag ska-
par konkurrensfördelar beroende på hur väl de hanterar information. Ofta är det så att 
produktionsavdelningen vill producera och marknadsavdelningen vill ägna sig åt aktivi-
teter som riktar sig mot marknadsföring, ingen vill ägna sig åt att hantera information 
eller bli bäst på det. En anledning till detta är att de anställda fortfarande ser sina arbe-
ten som dagliga händelser så som till exempel möten eller att köpa in materiel etc. vilket 
leder till att information sällan blir strukturerad och analyserad. 

Søilen (2005) anser att det verkliga målet med BI är att skaffa ”förhandskännedom”, det 
vill säga att försöka få vetskap om hur något kommer att bli eller hur något kommer att 
utvecklas. Samtidigt så är det sociala beteendet hos människan alldeles för komplext för 
att någon ska förutspå framtiden fullt ut vilket gör det hela mycket mer komplicerat. Det 
är även så att ju längre in i framtiden vi vill se, desto mer osäkert blir resultatet som fås. 
En annan aspekt av det hela är att ju mer specifika resultat som eftersträvas, desto svå-
rare är uppgiften att få fram dessa resultat. Detta leder till att det är större chans att 
lyckas göra riktiga antaganden om mer generella händelser som inte ligger långt fram i 
tiden än tvärtom.  

Enligt Søilen (2005) så är det främst den omedelbara framtiden eller eventuellt den 
närmaste framtiden som BI främst är fokuserad på. Vad det gäller hur långa dessa tids-
perioder är så kan det variera beroende på vilken organisation det gäller och vilka frågor 
det är som ska besvaras men normalt så rör det sig om intervall om noll till tre år. För 
att exemplifiera så använder sig Søilen (2005) av textilindustrin. Där kan det vara möj-
ligt för en marknads- eller utvecklingsavdelning att säga hur trenderna kommer att vara 
gällande kläder för ungdomar det kommande året eller till och med året efter det men 
det är betydligt svårare att säga hur dessa trender kommer att vara om tre eller fyra år. 
När det sedan gäller intervallet fyra till tio år så kan det förväntas att vissa av de stilar 
som redan varit mode kommer att återkomma men vi vet inte vilka stilar som kommer 
att åter bli mode eller när.   

Søilen (2005) anser att historisk information är användbara då vi vill finna mönster för 
vissa sociala utvecklingar. Nackdelen med att använda historisk information är den att 
det då blir frestande att anta att framtiden alltid kommer att vara likadan som det var 
förr, vilket aldrig är sant. Det största problemet med denna historiska metod vid använ-
dandet inom BI är att det inte går att göra specifika förutsägelser gällande detaljerad 
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information som till exempel om en organisation ska sänka ett visst pris eller köpa en 
viss egendom.  

”The problem with our times is that the future is not what it used to be.” 

Paul Valéry 

Internal Intelligence Network 
Enligt Gilad (1988) består hjärtat i ett BI-arbete av ett Internal Intelligence Network 
(IIN), som i sin tur består av ett Internal Collection Network (ICN) och ett analysis net-
work. Organisationens ICN kan ses som organisationens ögon och öron. The analysis 
network, även kallat Business Intelligence Unit, består av experter inom organisationen 
som analyserar information, tolkar den intelligence de får fram och ger sedan råd utef-
ter tolkningarna. Även Søilen (2005) talar om ett analysis network som han kallar för 
Business Intelligence Team (BIT), vilket är den beteckning som vi kommer att använda. 
Gilad (1988) illustrerar ovanstående med följande figur. 

 

Figur 4. The cycles of data transmission and distribution of intelligence (Gilad 1988, s.63) 

Business Intelligence Team 
Søilen (2005) skriver att uppgiften att skapa intelligence ofta utförs i speciella team som 
kallas BITs och det är dessa team som Gilad (1988) kallar för Business Intelligence Unit 
eller analysis network.  

Enligt Søilen (2005) är detta inte något nytt utan dessa teams har funnits i många stora 
organisationer under andra namn, som till exempel statistiska avdelningar. Arbetsupp-
giften för de som utgör en BIT är att finna svaren på de frågor som ställs från olika nivå-
er i organisationen och i dagens IT-drivna organisationer så fungerar BITs ofta som en 
form av help desk.  
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Enligt Søilen (2005) så arbetar en BIT ofta på flera olika problem samtidigt vilket gör att 
de går fram och tillbaka mellan olika steg i BI-processen, använder olika former av ana-
lys, utför olika analyser på samma problem och levererar olika resultat till berörda be-
slutsfattar. Intelligenceanalytiker arbetar ofta i team och det är ibland viktigt att koordi-
nera det arbete som utförs med andra team kontinuerligt. Det är även så att intelligen-
ceanalytiker ofta har en mycket kortare tid på sig att arbeta med de uppgifter de fått än 
vad en forskare har som arbetar med till exempel en bok. 

Internal Collection Network 
Gilad (1988) menar att information som samlas in av en collector måste göras tillgänglig 
och spridas kontinuerligt till dem som kan ha någon användning av den och målet med 
ett formellt ICN är att bistå med strukturen för hur informationen ska spridas i företa-
get. Ett formellt ICN är uppbyggt av fyra element: 

• Informationskällor 
Identifiera relevanta informationskällor olika avdelningar eller individer har till-
gång till. 

• Kommunikation 
Skapa nödvändiga kommunikationsregler för hur information ska spridas inom 
företaget. 

• Motivation 
Motivera anställda att vara en aktiv del av företagets ICN och även utbilda dem 
till att kunna vara en aktiv del. 

• Processer 
Införa processer för insamling och feedback till företagets ICN. 

Att införa ett ICN istället för att bara ha en utvald grupp som arbetar med BI har enligt 
Gilad (1988) stora fördelar, särskilt för organisationer som befinner sig på en marknad 
som förändras ofta. Den största fördelen med ett ICN är tiden det tar att samla in rele-
vant information. Det skulle krävas stora resurser i form av tid om en BIT aktivt skulle 
söka igenom alla tänkbara källor efter relevant information kontinuerligt. Det är inte 
heller säkert att den information de får tillgång till via exempelvis intervjuer motsvarar 
den information som en anställd skulle få tillgång till via en informell dialog.  

Gilad (1988) menar att om exempelvis någon från en BIT skulle ringa och vilja ställa 
frågor till en anställd på ett konkurrerande organisation om deras arbete skulle troligt-
vis den anställda vägra att svara på några frågor. Däremot skulle en anställd inom den 
egna organisationen haft möjlighet att komma över den informationen på en mässa eller 
liknande där den anställde har träffat anställda från konkurrerande organisationer som 
då diskuterat sitt arbete. Gilad (1988) anser därför att ett ICN ger tillgång till källor som 
annars inte skulle vara tillgängliga och det innebär alltså att alla anställda fungerar som 
ögon och öron åt organisationen. 

Gilad (1988) menar att ett BI-arbete anses lyckat eller inte beroende på hur effektivt 
detta nätverk är. Alla beslutsfattare har sina egna intelligencenätverk som har bildats 
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spontant och som består av ”cirklar” av människor som bistår varandra med nyheter 
och information av olika slag. Gilad (1988) menar att dessa nätverk är uppbyggda av 
vänskapsband och maktbalanser mellan olika beslutsfattare och är därför begränsade i 
sin omfattning. Gilad (1988) skriver att det är viktigt att öppna upp de här cirklarna och 
skapa ett större intelligencenätverk. 

Struktur 
Vad det gäller de resultat som en BIT får fram så skriver Søilen (2005) att dessa beror 
mycket på den metodologiska expertisen hos de anställda som utgör BITen. Detta skiljer 
sig inte så mycket från hur det är i andra funktioner eller avdelningar som också sysslar 
med analyser i organisationen. Søilen (2005) skriver även att ju större en analytisk av-
delning eller funktion är i en organisation desto mer specialiserade är de anställda inom 
avdelningen. Detta gör att det blir speciellt viktigt att de anställda inom dessa avdel-
ningar eller funktioner kan arbeta tillsammans för att utföra de analyser som de får i 
uppgift att genomföra. För att uppnå denna grad av samarbete inom avdelningen eller 
funktionen så krävs det en väl fungerande organisationsmodell.   

För att de anställda inom organisationen ska kunna bidra effektivt till organisationens 
BI-arbete och även dra fördel av BI-processen så behövs passande procedurer, policys 
och en formell eller informell infrastruktur. Andra aspekter som måste beaktas enligt 
Kahaner (1997) är om organisationen ska använda en centraliserad eller decentraliserad 
BI-modell och om BI kräver ständig uppmärksamhet eller inte. Vad det gäller organisa-
tionens val att använda sig av en centraliserad eller decentraliserat BI-modell samt var 
BITen ska placeras så finns det enligt Kahaner (1997) många olika BI-modeller som an-
vänds av organisationer och det finns ingen modell som är den ”rätta”. Detta beror på 
att olika organisationer skiljer sig åt beträffande värderingar, kunskap, attityder och den 
marknad eller omgivning i vilken de gör affärer.  

De Pelsmacker et al. (2005) skriver att framgången hos en organisation när det gäller BI 
beror mycket på organisationens operativa processer och kompetens. Forskning har vi-
sat att större organisationer ofta har en decentraliserad modell när det gäller BI som 
ofta återfinns inom sälj och marknad. Denna decentralisering kan leda till att ledningen 
inte blir lika involverad och det kan i sin tur leda till att fokus inte läggs på rätt områ-
den.  

Søilen (2005) skriver att det är vanligt att varje individuell avdelning i organisationen 
samlar in information som de anser är viktig för den egna avdelningen och att insamling 
av information som skulle kunna vara användbar för andra avdelningar försummas.  

Även Tyson (1990) menar att BI ska användas på alla nivåer i en organisation och måste 
även samlas in från alla nivåer. Han exemplifierar detta med att försäljningspersonalen 
behöver veta vad konkurrenter erbjuder för produkter och vad organisationen själv er-
bjuder för produkter och sedan hur dessa kan differentieras från konkurrenternas. Där-
för kan de behöva information om konkurrenter och denna information kan finnas hos 
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den tillverkande delen i den egna organisationen. De i sin tur kan behöva information 
som finns hos försäljningspersonalen, till exempel konkurrenters priser eller liknande. 

Kahaner (1996) skriver att den gyllene regeln gällande spridningen av information är att 
den information som samlats in måste finnas tillgänglig för alla som behöver den. Vem 
som helst som behöver informationen för att till exempel fatta taktiska beslut eller bara 
vill veta mer om något ska också ha tillgång till informationen. 

Søilen (2005) menar att det inte är ovanligt att flera avdelningar samlar in information 
som redan finns i organisationen utan att de vet om det. Gilad (1988) ger förslag på tre 
modeller som kan användas för att undvika problemet och även underlätta kommunika-
tionen och informationsspridningen i organisationen.  

Centraliserad modell 
En centraliserad modell innebär att all information skickas till en central BIT. BITen 
ansvarar sedan för spridningen av intelligence inom organisationen. Information kan 
vara relevant och viktig i den form som den är inskickad till BITen och kan då skickas 
vidare direkt istället för att lagras och analyseras först. BITen använder sig av user inte-
rest profiles (UIPs), vilket är en lista över olika beslutsfattares informationsbehov, för 
att bestämma hur intelligence ska spridas. Enligt Tyson (1990) så passar en centralise-
rad modell bra i mindre organisationer och tack vare att det bara finns en koordine-
ringspunkt så ökar kontrollen över informationen.  

Andra fördelar med en centraliserad modell är enligt Gilad (1988) att mängden infor-
mation som behöver utvärderas och analyseras minskar tack vare att all information 
hanteras centralt, vilket innebär att samma information inte behöver utvärderas och 
analyseras på flera platser. En annan fördel är att en speciell enhet har ansvar för sprid-
ningen vilket minskar risken för att intelligence ”försvinner” mellan insamlingen och 
spridningen av intelligencen. Gilad (1988) menar att ledningen ofta sitter med informa-
tion som även kan vara viktig för andra avdelningar utan att ta ansvar för att sprida den 
vidare. Fallet kan också ofta vara tvärt om, där olika avdelningar besitter viktig informa-
tion som ledningen aldrig får ta del av. 

Nackdelar med en centraliserad modell är enligt Gilad (1988) tiden det kan ta för intel-
ligence att nå beslutsfattarna, särskilt när även critical intelligence måste gå genom BI-
Ten. I vissa organisationer kan det vara väldigt stora mängder information som cirkule-
rar. Eftersom all information måste gå genom BITen kan det bli så stora volymer att en 
enhet får svårt att hantera allt. Enligt Søilen (2005) kan det dock finnas flera BITs i en 
organisation vilket då skulle kunna minska problemet. 

En annan nackdel enligt Gilad (1988) kan vara svårigheten för BITen att veta hur infor-
mationen ska spridas. UIPs hjälper till att bestämma spridningen men den är ändå be-
gränsad av BITens kunskap av hur intelligence ska spridas.  
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Figur 5. Centralized distribution (Gilad 1988, s.66) 

De Pelsmacker et al. (2005) menar att vad BI fokuseras på influeras kraftigt av var BI-
Ten är lokaliserad i organisationen. Därför rekommenderas det att en viss grad av cent-
ralisering används då BITen i ett sådant fall får en bättre överblick av hela organisatio-
nens verksamhet. En centraliserad struktur med en tydlig auktoritet och som dessutom 
är uppbyggd av enheter som är tätare knutna till de olika funktionella delarna av organi-
sationen är den mest passande strukturen enligt De Pelsmacker et al. (2005).  

Decentraliserad modell 
Gilad (1988) beskriver en decentraliserad modell så som att varje collector är ansvarig 
för att sprida information både till BITen och, i de fall där det är nödvändigt, direkt till 
dem som kan tänkas ha användning av den. Detta gör att en decentraliserad modell en-
ligt blir mindre byråkratisk än en centraliserad modell.  

En annan fördel med en decentraliserad modell är enligt Gilad (1988) att ibland så vet 
en collector mer om var den specifika informationen kan vara användbar än vad BITen 
gör på grund av att starka personliga nätverk existerar. Detta gäller ofta information 
som är extraordinär och som är svår för en BIT att sprida med hjälp av en UIP. En an-
nan fördel med en decentraliserad modell är tiden det tar för viss intelligence att nå be-
slutsfattarna. Då allt inte måste gå via en central enhet kortas tiden ner som det tar för 
intelligencen att nå beslutsfattarna.  

En risk med en decentraliserad modell är enligt Gilad (1988) att intelligence bara sprids 
inom de personliga nätverk som finns, vilket gör det viktigt att BITen också får ta del av 
informationen och sprida den i hela organisationen. En decentraliserad modell lägger 
även ett större ansvar på alla collectors som måste hålla sig uppdaterade om respektive 
beslutsfattares informationsbehov. Det är i den här typen av modell även svårare att 
kontrollera att den information som cirkulerar inte är irrelevant då en del av det ansva-
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ret också hamnar på den enskilde collectorn. För att få en effektivt decentraliserad mo-
dell pekar Gilad (1988, s.68) på tre viktiga punkter: 

• Utbildning av collectors om hur företagets struktur ser ut och vilka skyldigheter 
en collector har när det gäller spridning av information. 

• Regelbundet utbilda collectors om olika beslutsfattares informationsbehov och ge 
riktlinjer om vem som behöver vilken information. Det innebär att varje collector 
måste ha UIPs. 

• Collectors behöver feedback på sin informationsspridning och uppdateringar av 
UIPs. 

Även Søilen (2005) skriver om en decentraliserad modell och han menar att ju mer 
samarbete det är mellan BITen och de övriga avdelningarna i organisationen ju mer de-
centraliserad är modellen. Här kan paralleller dras till Gilads tre punkter för en effektiv 
decentraliserad modell. Samarbetet som Søilen nämner kan bestå av att BITen utbildar 
collectors och bistår dessa med både UIPs och feedback vilket leder till att olika avdel-
ningar kan arbeta mer självständigt med BI-arbetet och själva aktivt sprida information 
inom organisationen.   

 

Figur 6. Decentralized distribution (Gilad 1988, s.68) 

Funktionell modell 
Gilad (1988) menar att en funktionell modell innebär att en person, en koordinator, från 
varje avdelning eller ”insamlings område” ansvarar för spridningen både till dem som 
kan ha användning av informationen och till BITen. Här läggs det ansvar som fanns på 
varje collector i en decentraliserad modell på en person som ansvarar för flera collec-
tors. Detta leder till att bara en person behöver den utbildning och feedback som varje 
collector i en decentraliserad modell behövde och den personen får även en överblick av 
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den information som samlats in av olika collectors och kan därför få en bättre förståelse 
för hur den sedan ska spridas.  

Nackdelar med en funktionell modell är enligt Gilad (1988) att det kan bli stora volymer 
information för en enskild person att hantera från respektive område, personen i fråga 
kan därför bli en flaskhals i spridningen. 

 
Figur 7. Functional distribution (Gilad 1988, s.69) 

Kultur 
De Pelsmacker et al. (2005) anser att för att BI ska kunna bli framgångsrikt inom en 
organisation så måste organisationen skapa en kultur som främjar konkurrens och utby-
te av kunskap och idéer mellan individer och avdelningar. Tyvärr så är ännu många or-
ganisationer uppbyggda enligt det traditionella sättet där avdelningar som till exempel 
marknad eller ekonomi agerar oberoende av varandra utan att utbyta information eller 
idéer vilket leder till att hela organisationen förlorar på det. Att utveckla det tankesätt 
som BI innebär tar ofta lång tid.  

“It is not possible to put an intelligence group in place that will satisfy all 
customers or be able to answer all their questions. It is a long-term, con-
tinuous activity – the longer the BI tradition, the better the results.” 

De Pelsmacker et al.(2005) 

En annan viktigt aspekt är att BI är ett kontinuerligt arbete som kräver att de som arbe-
tar med det inom organisationen verkligen är hängivna uppgiften. Enligt Prescott och 
Herring (1998) så utvecklas ett framgångsrikt BI arbete över tid. Tyson (1990) menar att 
ett BI-arbete är ett lagarbete och inte ett resultat av en enskild individs arbete. Därför 
bör alla i organisationen avsäga sig ”äganderätten” till den information de kommit över. 
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Lackmann et al. (2000) anser att en avgörande faktor för att få ett lyckat BI-arbete är att 
organisationen lyckas samla människor och resurser från olika enheter inom organisa-
tionen och att uppmuntra de anställda att bidra, använda och ta del av de olika aktivite-
terna inom BI-arbetet. Slater och Narver (2000) menar att det måste finnas en passan-
de medvetenhet gällande BI och en viss kultur gällande konkurrenskraft inom en orga-
nisation för att BI verkligen ska blomstra och för att den ska implementeras och använ-
das optimalt, det är därför viktigt att skapa en god BI-kultur. Detta gör att det krävs 
återkommande utbildning för de anställda där nyttan och betydelsen av BI poängteras.  

Även om det främst är beslutsfattare som är pådrivare och användare av BI så anser Ka-
haner (1997) att BI och insamling av information är något som alla anställda ska vara 
medvetna om. Det är svårt att skapa intelligence inom en organisation om inte den rätta 
attityden och medvetenheten finns för att främja spridningen av information och intelli-
gence.   

Fuld (1995) beskriver flera metoder för att förbättra medvetenheten och medverkan 
inom BI-arbetet hos de anställda och en av dessa metoder är att använda belöningar för 
att uppmärksamma och belöna användbara bidrag. Calof och Viviers (2001) pekar på att 
den mest framgångsrika metoden för att främja medvetenheten gällande BI är att an-
vända utbildning inom området, detta för att alla i organisationen ska få tillräcklig kun-
skap om BI. Alla i organisationen måste veta vad BI är och att det tar tid att bygga upp 
förmågan av att utnyttja BI. De måste även se nyttan och värdet av BI som ett verktyg 
för att förbättra konkurrenskraften. Organisationer måste även identifiera de färdighe-
ter inom BI som är viktigast och passar organisationen bäst och sedan ta fram lämpliga 
utbildningsprogram.  

Tyson (1990) menar att den bästa källan till intelligence finns i den egna organisationen. 
Det mesta av vad organisationen vill veta är information som redan finns hos personer i 
organisationen och kulturen ska främja spridningen av informationen.  

Tyson (1990) ger ett exempel från ett stort utgivningsföretag där ett BI-arbete inleds 
med intervjuer av anställda från olika delar av organisationen. De utgick från att sälj-
personalen hade mycket information om konkurrenter och därför avsattes en timme för 
intervju av varje anställd. I ett fall varade intervjun i över fyra timmar för det visade sig 
att personen som intervjuades hade mycket information om ett stort antal konkurren-
ter. När han tillfrågades varför han inte delat med sig av informationen så svarade han 
att ingen hade frågat honom. Då fick han frågan varför han inte använde systemet som 
organisationen hade för att sprida just sådan information och han berättade då att han 
använde systemet ofta precis när han börjat sitt arbete i organisationen men att han se-
dan, på grund av att han aldrig märkte något av var informationen tog vägen eller hur 
den användes, började använda systemet mer sällan. Till slut rapporterade han nästan 
ingenting alls och ingen hade ifrågasatt det heller. Tyson (1990, s.93) menar att detta 
visar på två viktiga punkter: 

1. Anställda behöver känna sig som en integrerad del av organisationens BI-arbete. 

2. Det behövs feedback så att anställda kan se hur deras information bidrar till stra-
tegiska och taktiska beslut i organisationen. 
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Utbilda och motivera collectors 
Det är viktigt att utbilda och motivera collectors för att få dem att ta egna initiativ vad 
det gäller sökning av viktig information. Enligt Gilad (1988) ska inte BI-arbetet bestå av 
att identifiera mål som sedan vissa personer ska söka information om, detta kallar Gilad 
(1988) för ”planned coverage” vilket han ser som en begränsning. Collectors bör istället 
få lära sig att arbeta med insamling generellt.  

Gilad (1988) menar att utbildning och motivation går hand i hand och att ett effektivt 
BI-arbete bygger på collectors som vill delta och som kan ta egna initiativ. Det bästa sät-
tet att motivera collectors är enligt Gilad (1988) att ge dem feedback och insikt i hur vik-
tigt BI-arbetet är. De menar även att mer pengar och befordringar för lyckat BI-arbete 
motiverar collectors att delta. Gilad (1988) ger ett exempel där ett företag avsatte stora 
summor pengar för att belöna försäljningspersonal för information om en konkurreran-
de produkt. Försäljningspersonalen skulle samla information gällande målgrupp och 
användningsområde för den konkurrerande produkten. Arbetet pågick i nio månader 
och fick försäljningspersonalen att delta i BI-arbetet. Resultatet blev inte bara att för-
säljningspersonalen deltog dessa nio månader utan de fick under tiden insikt i hur BI-
arbetet gynnade deras dagliga arbete. De insåg att de fick en bättre bild av marknaden 
och kunde komma på nya sätt att sälja sin egen produkt vilket ledde till att de även i 
fortsättningen var mer villiga att delta som collectors. 

Søilen (2005) menar att anställda oftast inte är beredda att lägga ner extra tid och arbe-
te på att förbättra ett företags BI-arbete och ofta är information som någon lyckats sam-
la in en fråga om stolthet. Personen i fråga som lagt ner arbete på att få information som 
ingen annan har är inte så villig att dela med sig av informationen till andra. Det är där-
för viktigt att belöna de som delar med sig av information och detta går att göra på sätt 
där varken pengar, befordringar eller liknande är inblandade. Enligt Gilad (1988, s.79) 
så har organisationer som lyckats väl med sitt BI-arbete tagit hänsyn till följande: 

• Ledningen visade kontinuerligt intresse och stöd för BI-arbetet och alla som 
deltog i det. 

• BI personal gav information om mål och behov som BI-arbetet skulle upp-
fylla. 

• BI personal gav regelbundet feedback till collectors gällande kvaliteten och 
användbarheten av den informationen som samlades in. 

Stödet och intresset från ledningen är viktigt då det kan skapa en BI-orienterad kultur i 
organisationen och enligt Gilad (1988) så är en BI-orienterad kultur i organisationen det 
som bäst motiverar de anställda att delta i BI-arbetet. Ett företags BI-arbete har fallit 
samman, trots duktig personal i BITen, på grund av att ledningen inte intresserade sig 
för BITens arbete. BI-arbetet var inte motarbetat från ledningen men avsaknad av aktivt 
stöd försämrade BI arbetet avsevärt. I andra företag däremot har ledningen stöttat och 
regelbundet belönat de som hjälpt till med informationsinsamlingen.  

Gilad (1988) ger ett exempel på ett företag som varje kvartal höll ett möte tillsammans 
med de collectors som bidragit mest till BI-arbetet. På det mötet fick personerna i fråga 
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en genomgång av organisationens konkurrerande miljö och organisationens strategi. 
Det sågs som en stor ära att få delta i dessa möten och de som fick delta kände att de fick 
vara med och hjälpa till att besluta om organisationens framtid vilket motiverade an-
ställda att delta i BI-arbetet. I en annan organisation sammanställdes varje vecka en 
lista på de collectors som bidragit mest till BI-arbetet och listan skickades sedan till led-
ningen. Bara vetskapen om att en sådan lista existerade motiverade de anställda. 

Etik 
NE.se definierar etik enligt följande: 

”Etik (av grek. \thiko´s 'som har att göra med karaktären', 'moralisk', 'sed-
lig'), studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren 
av såväl filosofin som teologin. Etik och moral uppfattas ibland som syno-
nymer, men här avses med moral människors praktiska handlande och 
därmed förbundna, inte alltid klart uttryckta värderingar. En persons eller 
grupps moral visar sig i vad den gör eller underlåter att göra. Med etik av-
ses den teoretiska reflexionen över moralen och dess grund.”  

Göran Hermerén och Ragnar Holte 

Kahaner (1996) använder vardagssituationer för att belysa vad etiskt handlande är för 
något och som exempel tar han bland annat upp hur det skulle kännas om samma hand-
lande användes mot oss? Skulle vi känna det som att ett fel begåtts mot oss eller som om 
någon hade lurat oss? Vidare så skriver Kahaner (1996) att det är dessa etiska principer 
som ska fungera som en guide under insamlingen och även om många organisationer 
ger de anställda etiska riktlinjer i form av till exempel en handbok så är det inte alltid 
som vikten av de etiska principerna förstås av de anställda. Det är även så att i det dagli-
ga arbetet och i jakten på så stora inkomster som möjligt så glöms de etiska principerna 
lätt bort.  

Enligt Kahaner (1996) så är en av de frågor som berör etik och BI denna: Om en insam-
lingsmetod är laglig, är den då också etisk? Det svar som fås beror på vilken bakgrund 
personen som svarar på frågan har. En person som har en bakgrund inom den statliga 
organisationen ser ofta till vad lagen säger, så om något inte är olagligt så är det tillåtet 
att använda det. Däremot så tänker de som har en bakgrund inom företagsorganisatio-
ner ofta hur det skulle se ut eller vilka reaktioner det skulle få om det kom ut att infor-
mation använts som erhållits på ett lagligt sätt men som befinner sig i den etiska gråzo-
nen.  

Kahaner (1996) skriver att allt eftersom informationsinsamlingen ökar så kommer etik 
att bli en allt större fråga. Då trycket ökar på att hitta information så kommer det att bli 
mer lockande att ta genvägar och bryta de etiska regler som finns för att få tag på infor-
mation. Situationen kan förvärras om beslutsfattarna väljer att se åt ett annat håll då de 
etiska reglerna bryts eller om de inte ifrågasätter var informationen kommer ifrån och 
hur den erhölls utan bara fokuserar på resultaten. 
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Kahaner (1996) skriver även att den etiska aspekten blir allt viktigare då organisationer 
blir mer och mer globala vilket gör att de stöter på olika lagar i olika länder. Dessa skill-
nader i lagar gör att varje organisation behöver sina egna etiska regler som ska ha en 
större omfattning än de lokala lagar som organisationen kommer i kontakt med. Søilen 
(2005) skriver att det finansiella intresset hos många organisationer är det som ofta 
minskar användandet av etiska riktlinjer. Etik får ofta mindre fokus då organisationen 
befinner sig i en miljö som innehåller stora risker och hög konkurrens. Detta är speciellt 
sant då det gäller organisationer som gör affärer internationellt där det inte alltid finns 
klara lagar och där definitionerna på vad etik är kan variera vilket gör det svårt att skapa 
normer för hur affärer ska utföras.  

Kahaner (1996) skriver att även om många beslutsfattare säger att de vill att insamling-
en av information ska ske på ett etiskt riktigt sätt så blir det ibland tomma ord då de 
samtidigt är under en enorm press att inte begränsa organisationens förmåga att samla 
in information. Det är även så att många organisationer belönar de som arbetar med BI 
då de gör ett bra arbete men inte för att de gör detta arbete på ett etiskt riktigt sätt. Ett 
av de vanligaste argumenten från beslutsfattarnas sida varför de inte understryker vik-
ten av ett etiskt handlande är att de tror att konkurrenterna inte handlar etiskt utan an-
vänder oetiska metoder vid insamlingen vilket gör att beslutsfattarna anser att det är 
tillåtet även för den egna organisationen. 

Kahaner (1996) anser att en av de viktigaste anledningarna till att använda ett etiskt 
handlande är för att organisationen ska undvika att hamna i domstol som kan innebära 
rättsliga komplikationer och kostnader. En annan anledning att använda sig av ett etiskt 
handlande är att det gör det dagliga arbetet i organisationen enklare och minskar 
stressnivån för de anställda enligt Kahaner (1996). Om det finns strikta etiska riktlinjer 
så vet de anställda precis vad de får och inte får göra vilket gör att det inte behöver tas 
några tvivelaktiga beslut. Ännu en anledning till att använda sig av ett etiskt handlande 
är att det bibehåller organisationens trovärdighet och anseende gentemot omgivningen 
vilket kan skadas om organisationen skulle handla oetiskt.  

Kahaner (1996) skriver att en annan anledning till varför en organisation ska handla 
etiskt är att det inte är nödvändigt att bryta etiska riktlinjer för att samla in den infor-
mation som är nödvändig. Han skriver vidare att det finns ett ordspråk inom BI som 
säger: 

”Eighty-five percent of the information you need is out there in the public 
domain. The other 15 percent you probably don’t need.” 

När det gäller internationell handel så skriver Søilen (2005) att det finns en form 
av etisk anpassning och detta gäller främst anställda som representerar multina-
tionella företag som är under stark konkurrens i länder i tredje världen. Då är det 
ofta så att de anställda anpassar sig till den etiska standard som finns i landet även 
om denna standard skulle bryta mot den egna personliga etiken eller organisatio-
nens etiska riktlinjer. Søilen (2005) menar att även om vi inte vill tro det så ändrar 
vi ofta våra etiska värderingar beroende på vem vi har att göra med och i vilken 
situation vi befinner oss. 
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Søilen (2005) skriver även att från ett företags nettoresultat så är det ingen skill-
nad på om pengar betalas i form av skatter eller i kuvert till viktiga personer. För 
ett företag så är det i båda fallen utgifter som minskar företagets vinst. 

Engångs- och kontinuerlig BI 
Søilen (2005) skriver att vissa BI uppdrag är engångsuppdrag som till exempel att svara 
på vilka effekter ett politiskt val har på ekonomin i ett land och det är engångs BI, men 
det finns också problem som kräver en kontinuerlig övervakning som till exempel att 
övervaka en konkurrents finansiella status och det är kontinuerlig BI. Tyson (1990) me-
nar att kontinuerlig BI bör vara en integrerad del av alla organisationers BI-arbete. Kon-
tinuerlig bevakning minskar risken att bli överraskad.  

“It is pardonable to be defeated, but never to be surprised” 

Fredrik den Store 

Søilen (2005) skriver att när det gäller engångs BI så krävs det oftast en investering i 
form av tid och resurser i början av projektet och om denna typ av intelligence inte 
kommer att efterfrågas någon mer gång så blir det ett dyrt projekt att starta upp och det 
är på grund av detta som en BIT försöker att reducera antalet omfattande engångspro-
jekt till ett minimum. 

Real-time Business Intelligence 
Enligt Watson et al. (2006) så bistår real-time BI med intelligence som kan användas till 
att påverka det taktiska beslutsfattandet. Real-time innebär att de olika responstiderna 
mellan insamling och beslut är kortare än i traditionell BI. Seufert et al. (2005) nämner 
fyra olika typer av responstid (latency): 

Data latency (Responstid vid insamling): Data latency är den tid som det tar från 
det att en händelse inträffar och till information angående händelsen är insamlad. 

Analysis latency (Responstid vid analys): Analysis latency är den tid det tar för 
information att analyseras och bli intelligence. 

Decision latency (Responstid vid beslut): Decision latency är den tid det tar för 
berörda beslutsfattare att se över intelligencen och fatta ett beslut utifrån den.  

Response latency (Responstid för handling): Response latency är tiden det tar 
för beslutet att omsättas till handling.  

Seufert et al. (2005) illustrerar dessa responstider under samlingsnamnet ”action time”, 
det vill säga hela tiden det tar från händelse till handling. Han visar även att värdet av 
information ständigt sjunker. Kortare action time innebär således ett högre värde på 
informationen. 
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Figur 8. Business value and reduced action time (Seufert et al.  2005) 

Wayne Eckerson (2004) menar att det är väldigt viktigt att veta hur anställda i organisa-
tionen definierar real-time. Han menar att ordet i sig betyder att någonting sker ome-
delbart, och med de tekniker som används inom BI idag så är det en omöjlighet. Han 
menar att de flesta har kommit överens om att real-time står för ”att göra saker snabba-
re” men att processens action time kan variera från några sekunder till ett dygn. Real-
time ersätts ofta med orden right-time eller near-real-time. 

Watson et al. (2006) menar att det är viktigt att tänka på att det inte alltid finns anled-
ning att använda sig av real-time BI, viss typ av information kan vara väldigt dyr och 
svår att göra real-time. Information behöver bara vara lika färsk som företagets behov 
av färsk information.  

Watson et al. (2006) menar att förr fokuserade BI på att tillhandahålla intelligence för 
strategiska beslut och att strategiska och taktiska BI system inte har samma uppbygg-
nad. Enligt Watson et al. (2006) så tillhandahåller traditionell BI analyser av stora 
mängder information som måste delas upp på olika sätt. De menar att det då krävs stora 
mängder information men att informationen är värdefull en längre tid, vilket innebär att 
det inte krävs lika kort responstid. Real-time BI kräver oftast upprepad tillgång till en 
begränsad mängd information. Information inom taktisk BI är värdefull en kort tid vil-
ket gör att taktisk BI kräver kort responstid. De menar att real-time BI till exempel kan 
användas för att se över en organisations supply chain eller liknande.  

Watson et al. (2006) använder sig av ett case från Continental Airlines där ett real-time 
BI används för att ge kunderna bättre service. Continental Airlines införde ett system 
där de via GPS ser var deras plan befinner sig och genom samkörning av passagerarlis-
tor och var gaterna på olika flygplatser är placerade så kan de ge en bättre service vid 
flygplansförseningar. Om de via GPS såg att ett flygplan inte var i tid så kunde de kolla 
upp vilka passagerare som fanns på planet och hur deras eventuella flygplansbyten såg 
ut vid den berörda flygplatsen. De samlade även in information om hur ofta deras kun-
der flög och värderade sedan kunder därefter. Om det fanns många ”högt värderade” 
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kunder på ett försenat flygplan så kunde personal, innan planet landat, se vilken gate 
planet kom till och sedan vänta där för att snabbt leda försenade passagerare till deras 
nästa gate för att de skulle hinna med det plan de skulle byta till. 
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BI-processen 

De två processer som vi tidigare tagit upp, BI-processen enligt Søilen (2005) och CI-
processen enligt De Pelsmacker et al. (2005), ligger till grund för den process som vi 
själva tycker är en bra representation av BI-processen. Vi har valt att ta bort steg fem 
och sex från den CI-process som De Pelsmacker et al. (2005) presenterar, då vi anser att 
dessa steg är en förutsättning för att processen överhuvudtaget ska kunna fungera och 
vara effektiv. Dessa steg tycker vi därför ligger utanför själva BI-processen men är en 
viktig del av BI-arbetet. Vi tycker däremot att Søilens sjätte steg, utvärdering, är ett vik-
tigt steg i varje enskild BI-process. Vår BI-process kommer således att innehålla fem 
steg: 

1. Planering 
2. Insamling 
3. Analys 
4. Spridning 
5. Utvärdering 

Det är dessa fem steg som vi kommer att presentera teorier om då vi beskriver BI-
processen. En mer utförlig diskussion om varför vi valt dessa steg kommer att föras i 
resultatet. 

Planering 
Att innan informationsinsamlingen ha identifierat BI-behovet är viktigt då intelligence 
är en slutsats dragen från information som ofta är hämtad från olika källor. Det gäller 
alltså att veta vilken information som behövs till det beslutsunderlag som ska tas fram. 
Even (2006) ger ett exempel på en försäljningsrapport där produktnummer, antal och 
pris är tillgänglig information, men en del priser saknas. För att fatta beslut om vidare 
prissättning är informationen otillräcklig men som beslutsunderlag för lagerhållning 
och liknande är den information som finns tillräcklig. Därför gäller det att innan infor-
mationsinsamlingen veta BI-behoven för att kunna avgöra vilken information som be-
höver samlas in för att den ska anses som tillräcklig. 

Intelligence ska vara fokuserad, i rätt tid och korrekt så De Pelsmacker et al. (2005) an-
ser att organisationer som använder BI hellre bör spendera mer tid på att planera de 
aktiviteter som ska genomföras och skapa rätt fokus än att samla, analysera och tolka 
information. Rätt planering och fokus innebär att mindre tid behöver spenderas på att 
samla in och analysera information, speciellt information som inte är relevant. 

Även om BI-behovet är identifierat så är det nödvändigt att veta vilken information som 
behövs för att täcka behovet. Enligt Yu et al. (2006) kan det här vara nödvändigt att ta 
hjälp av flera experter eftersom det kan vara svårt att i detalj identifiera den information 
som behövs och det kan behövas djupare insikt i de delar som berör området. För att 
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underlätta planeringen av informationsinsamlandet föreslår Yu et al. (2006) några frå-
gor som först ska besvaras: 

• Vilken intelligence behövs? 

• Vilken information behövs för att få den intelligencen? 

• Var finns den informationen? 

• Vilket format finns den informationen i? 

• Vilka källor finns tillgängliga? 

Viviers et al. (2005) skriver att alla efterföljande aktiviteter i BI-processen bygger på den 
plan som tas fram vid starten. Det inkluderar även att planera insamlingen och analysen 
av information samt att hålla mottagaren av den intelligence som ska tas fram informe-
rad om hur arbetet fortskrider. Vad det gäller mottagarens behov så är det viktigt att ha i 
åtanke att det inte är så mycket information som möjligt som ska samlas in utan att det 
ska finnas fokus på de problem eller frågor som beslutsfattarna vill ha lösningar till. BI 
handlar även om att ha bredare fokus än bara på konkurrenter. Det ska även inkludera 
sådana områden som leverantörer, kunder och den omgivning som organisationen be-
finner sig i. Dessa fokusområden kallas för Key Intelligence Needs (KINs), och kan lik-
nas vid det om Tyson (1990) kallar för Critical Success Factors (CSFs), och det är de be-
slutsbaserade och strategiska frågorna som beslutsfattare regelbundet måste få informa-
tion om för att kunna fastställa och implementera organisationens strategi. Tyson 
(1990) menar att det är viktigt att det finns en plan med informationsinsamlingen som 
är kopplad till företagets strategi. Om till exempel ett företag inte konkurrerar med pris-
sättningen så ska heller inte insamlingen fokusera på konkurrenternas prissättning.  

Viviers et al. (2005) menar också att i detta första steg är det alltså viktigt att identifiera 
organisationens KINs och inom vilken tidsram som dessa är aktuella. Dessa fungerar 
även som en form av filter som alla aktiviteter associerade med insamling och analys av 
information passerar genom och de ger även en riktlinje för hela BI-processen som för-
säkrar att hela processen fokuserar på att samla in och analysera den information som 
är relevant för de KINs som identifierats.  Detta försäkrar även att hela processen är be-
hovsdriven med en direkt och konstant effekt på beslutsfattande och strategi. För att en 
BI-process ska bli riktigt lyckad så krävs det att beslutsfattarnas verkliga behov av intel-
ligence möts. Genom att göra det så kan organisationens beslutsfattare handla utefter 
den intelligence som tas fram och därmed fatta bättre beslut. Planeringssteget är även 
nödvändigt för att tilldela resurser till BI-processen men även för att etablera syftet och 
resultaten av vad som erhållits.  

Kahaner (1996) skriver att om det finns en plan så förhindrar det att det läggs onödig tid 
vid insamlingen på att leta efter och samla in varje liten del av information som kan vara 
relaterad till ett ämne eller problem. Om varje liten del av information skulle samlas in 
så skulle både tiden och de resurser som avsatts för att finna svaren på ett problem ta 
slut utan att svaren har hittats. Om det däremot finns en väl genomtänkt plan som foku-
serar på det problem som det ska hittas en lösning eller svar till så är chansen mycket 
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större att det blir ett lyckat BI-arbete. Planeringssteget kräver att tre olika delar ges fo-
kus skriver Kahaner (1996) och dessa tre delar är: 

1. Att det finns en klar förståelse för beslutfattarens behov. Detta inkluderar även 
under vilka tidsramar som den intelligence som efterfrågas är aktuell. 

2. Att en plan för hur insamling och analys ska gå till upprättas. 

3. Att beslutfattaren hålls informerad. 

Kahaner (1996) skriver vidare att det är viktigt att förstå vad det är som intelligencen 
ska användas till, varför den behövs och även att veta exakt vilka det är som är mottaga-
re av intelligencen. Tidsaspekten vad det gäller intelligence är viktigt då det har inver-
kan på hur resurser ska fördelas och vilka insamlingsmetoder som kan användas.  

Gällande fastställandet av en plan för insamling och analys så skriver Kahaner (1996) att 
detta ska göras med hänsyn till den aktuella tidsramen och vilken intelligence det är 
som efterfrågas. Planen ska bland annat innehålla riktlinjer för vilken information det 
är som ska samlas in men även handlingsalternativ då det sker oförutsedda händelser i 
insamlingsfasen så som om till exempel viss information som ansågs nödvändig inte 
finns att få tag på, vad ska då göras eller vilken information kan användas istället. 

Så snart som planen för hur insamlingen och analysen ska ske är fastställd så anser Ka-
haner (1996) att beslutfattaren ska informeras om planen. Detta görs för att säkerställa 
att den intelligence som ska fås fram genom den planerade processen verkligen motsva-
rar beslutfattarens behov. Det görs även för att förklara för beslutsfattaren vad som går 
och inte går att genomföra med hänsyn till det aktuella problemet samt vilken tidsram 
som är aktuell och vilka resurser som behövs. Genom att alltid hålla beslutsfattaren in-
formerad så fokuseras arbetet ytterliggare då beslutsfattaren kanske upptäcker nya be-
hov då planen presenteras eller så anser beslutsfattaren att den intelligence som efter-
frågas inte är värd den ansträngning som behövs för att få fram den. Det viktigaste med 
att hålla beslutsfattaren informerad skriver Kahaner (1996) är dock att försäkra att den 
intelligence som slutligen levereras verkligen är vad beslutsfattaren behöver.   

Vad det gäller att förstå vilka intelligencebehov som finns inom organisationen så skri-
ver Kahaner (1996) att organisationer ofta använder sig av intervjuer där beslutsfattare 
intervjuas för att fastställa deras intelligencebehov. Søilen (2005) har utvecklat detta 
tankesätt ytterligare och talar om Principal och Agent. Kahaner (1996) anser att ju mer 
fokuserade svaren från beslutfattarna är angående intelligencebehoven, desto mer effek-
tiv blir insamlingssteget, vilket leder till att den efterföljande analysen också blir mer 
effektiv.  

Principal och Agent 
Enligt Søilen (2005) så handlar intelligence om att definiera och ställa frågor och om att 
försöka att besvara dessa frågor. För att definiera relationen mellan dessa två uppgifter 
så kan den som ställer frågan kallas för ”Principal” och den som besvarar frågan kan 
kallas ”Agent”. Själv processen med att samla eller ta fram frågorna börjar oftast hos 
Principalen som tar kontakt med Agenten för att diskutera ett område av intresse där 
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det finns ett antal frågor som ska besvaras. Agenten skriver ner frågorna och börjar se-
dan diskutera området. Målet med denna diskussion är att hitta de exakta frågorna som 
ska besvaras då det ofta är så att Principalen ofta inte vet exakt vad han eller hon vill ha 
besvarat. Detta innebär att Agenten ofta spelar en viktig roll då det gäller att hjälpa 
Principalen att hitta just de frågor som bäst reflekterar det aktuella intresseområdet. 
Under denna process så händer det ofta att Principalen ändra sig, detta kan ibland ske 
långt efter att BI-processen börjat och det kan vara frustrerande. Det är dock viktigt att 
ha i åtanke att det är viktigare att komma fram till rätt frågor än att hitta svaren på 
mindre relevanta frågor.  

Søilen (2005) påpekar även att det här är viktigt att Agenten inte använder osäkerheten 
gällande frågorna hos Principalen för att försöka komma på frågor själv, vilket kan vara 
frestande. Detta är särskilt viktigt då Agenten har mindre erfarenhet från det aktuella 
området, vilket ofta är fallet. Ofta är det dock så att Principalen erbjuder Agenten att ta 
del av denna process då frågorna tas fram eftersom Principalen sätter värde på Agentens 
kunskaper och omdöme. Detta innebär att Principalen låter Agenten vara en del av be-
slutsprocessen och det är en skör situation som alltid ska hanteras varsamt.  

Då Agenten har ett antal frågor nedskrivna som det ska sökas svar till så ska han eller 
hon enligt Søilen (2005) återge dem till Principalen för att försäkra sig om att problemet 
har tolkats korrekt och att Agenten har förstått det. Detta görs för att undvika missför-
stånd viket skulle kunna leda till att frågorna blir fel från början och allt arbete med att 
hitta svaren görs till ingen nytta. Det är endast efter att det är helt säkert att rätt frågor 
tagits fram som det går att fortsätta till nästa del i BI- processen, vilket är insamling. 

Insamling 
Ashton och Stacey (1995) skriver att under denna del av BI-processen så samlas infor-
mation in från primära och sekundära källor. För att BI-processen ska bli så effektiv 
som möjligt så är det viktigt att fokusera på vilken information som är relevant och na-
turligtvis även var den kan hittas. Källor till den information som samlas in kan vara 
interna eller externa. Mänskliga källor erbjuder enligt Herring (1998) generellt sett mer 
läglig och unik information, men det är viktigt att även använda publicerad information 
för analys och korsreferens av den information som erhållits från mänskliga källor. Vid 
insamlingen av information så kan ett antal olika metoder användas och några av dessa 
är enligt Daft et al. (1988) bland annat observationer, undersökningar, networking, be-
vakning av media och bevakning av omvärlden. Tyson (1990) menar att antalet potenti-
ella källor bara är begränsade av fantasin. Det finns tusentals publicerade källor och lika 
många människor som kan ha information som kan vara relevant för organisationens 
BI-arbete. 

Søilen (2005) anser att för lite tid ofta läggs på att samla information och att anställda 
ofta inte tycker om att samla information då de ser detta som ett extraarbete. Detta le-
der till att många baserar rapporter på sådant som de redan vet är sant, tidigare erfa-
renheter av branschen och sådant som de har hört från personer som de har pratat med 
och litar på, med andra ord så grundar många sina rapporter på intuition. Även Tyson 
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(1990) menar att det är väldigt viktigt att anställda motiveras till att aktivt rapportera 
den information som de har tillgänglig, för när beslut ska fattas så är det väldigt vanligt 
att besluten fattas på den information som finns tillgänglig. 

Enligt Søilen (2005) så är ett av de problem som kan finnas vid insamlingsfasen i BI-
processen att veta eller hitta vilka källor som ska användas. De flesta organisationer ut-
vecklar dock erfarenhet inom detta område efter en tid och lär sig därigenom var de kan 
hitta användbar information. Källor som organisationer använder sig av kan vara allt 
från databaser till personer som tidigare visat sig ge användbar och korrekt information. 
Det finns dock ett problem med denna metod att samla in information. I och med att 
organisationen litar till tidigare erfarenheter gällande vilka källor som är användbara så 
kan det hända att organisationen riskerar att missa nya och oväntade signaler. Det är 
därför viktigt att ha som regel att då och då byta eller lägga till källor och då gärna källor 
som tillhör en annan kultur, som till exempel en asiatisk informationskälla för en orga-
nisation i Europa.  

Gilad (1988) anser att det är viktigt att ha information tillgänglig från många olika käl-
lor och han anser att fältkällor är en av de viktigaste. Information från tidningar, on-line 
databaser och andra publicerade källor är oftast äldre än fältkällor. Gilad (1988) menar 
att fältkällor bistår med den senaste, mest specifika, direkt relevanta och minst kända 
informationen vilket leder till att ett effektivt ICN bör bestå av så många fältkällor som 
möjligt. Även Søilen (2005) menar att insamlingen är mycket fokuserad på fältarbete 
vilket gör att det kan sägas att insamlingen är väldigt praktiskt inriktad i en föränderlig 
omgivning. 

En annan del av insamlingen är validering av information och Gilad (1988) menar att 
valideringen av information består av att se om insamlad information är användbar och 
om källan är trovärdig. Informations- och källvalideringen är BI-processens kontroll-
funktion och består av en samling tekniker för att fastställa kvaliteten på informationen. 
Valideringen är tänkt att fungera som ett filter så att all information filtreras och kvar 
blir den information som är relevant att analysera. Att validera information är givetvis 
svårt då det ofta handlar om hur den tolkas. Gilad (1988, s.103-104) har sammanställt 
sex punkter som borde beaktas vid utvärdering av information: 

• Relevans 
Det som avgör om information är relevant är om den kan kopplas till organisa-
tionens mål eller strategi. Information kan även vara relevant om den kan säga 
något om hot eller möjligheter. 

• Sanningsvärde 
Att mäta sanningsvärdet på information är ett av de viktigaste men även ett av de 
svåraste stegen att utföra. Det finns inget säkert sätt att fastställa om information 
är sann eller inte, speciellt då den handlar om framtida aktiviteter. Det gäller att 
vara källkritisk och ställa sig frågan om källan skulle tjäna på att lämna korrekt 
eller inkorrekt information. Sanningsvärdet på information kan även mätas ge-
nom korsreferens, vilket innebär att information kan verifieras oberoende av käl-
la. Kan samma information hämtas från olika källor eller valideras med hjälp av 
annan information så ökar dess sanningsvärde. 
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• Går informationen att förstå 
Information kan samlas in i många olika former som till exempel text, tabeller, 
diagram och liknande. Om information som samlats in inte kan förstås av dem 
som ska analysera den anses den värdelös.  

• Passande 
Även om information i tidigare steg ansetts relevant så är det inte säkert att det 
går att dra någon meningsfull slutsats av den vid en analys vilket då innebär att 
trots att den är relevant så är den inte passande.  

• Betydelsefull 
I det här steget avgörs om informationen är betydelsefull för organisationen. För 
trots att information är relevant och det går att dra meningsfulla slutsatser av den 
så är det inte säkert att dessa slutsatser har någon betydelse för organisationen. 
Detta kan till exempel inträffa då en slutsats är kopplad till ett område som orga-
nisationen inte kan påverka. 

• Läglig 
Även den bästa informationen är mindre värd om den redan är känd av alla 
andra i branschen. En tummregel enlig Gilad (1988) att publicerade källor är 
mindre lägliga än källor som har direkt kontakt med omvärlden. Tyson (1990) 
menar att publicerade källor inte ska användas i business intelligencearbete för-
rän de är bekräftade av opublicerade källor. Detta främst för att publicerade käl-
lor är statiska, vilket innebär att de inte förändras med tiden.  

Gilad (1988) menar att information ofta är en biprodukt av andra aktiviteter. Till exem-
pel om en säljare som får reda på information om organisationens konkurrenter vid en 
kundkontakt så är informationen en biprodukt av försäljningen. Radford (1973) skriver 
också om att stora mängder information finns tillgänglig hos personal när de utför sina 
vanliga sysslor, till exempel genom observationer, diskussioner, konferenser och saker 
de läser. 

Öppna och hemliga källor  
Öppna källor är källor som potentiellt är tillgängliga för alla. Att de är potentiellt till-
gänglig för alla förutsätter att personen som vill ha informationen som källan erbjuder 
kan ta till sig eller har möjligheten att betala för informationen i de fall som den inte är 
gratis. Öppna källor kan enligt Søilen (2005) delas in i två olika kategorier, källor som är 
gratis och källor som är kommersiella, där en källa som är gratis till exempel kan vara 
ett dokument på Internet och en kommersiell källa kan vara en rapport från ett konsult-
företag. Till och med för stora företag så kan kommersiella källor vara ganska dyra och 
detta skapar en klar gräns på tillgängligheten för användbar information. 

Hemliga källor exemplifieras på NE.se som till exempel agenter och avlyssning av hem-
lig radiotrafik.  Enligt Søilen (2005) så befinner sig de som arbetar med hemliga källor 
ofta i en omgivning där bland annat utpressning, hot och fientlighet hindrar informa-
tionsflödet vilket leder till att personer som arbetar med hemliga källor ofta är rädda för 
att berätta för mycket vilket gör att detta system ofta skapar mindre intelligence som 
dessutom är av sämre kvalitet. 
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Det finns många fördelar med öppna källor jämfört med hemliga källor och en av dem 
är att mer och mer information finns tillgängliga via öppna källor idag så som till exem-
pel bibliotek, tidningar, böcker och Internet.  

Då de anställda i organisationen insett nyttan med att samla och sprida information så 
bör öppna källor användas då de enligt Søilen (2005) har en dynamisk kraft som hemli-
ga källor inte kan uppnå. Detta kommer sig av att vi som människor enligt Søilen (2005) 
har en förkärlek för och finner nöje i att leta efter och skaffa sann information men även 
att vi ofta känner oss stolta över att dela med oss av den då vi motiverats till det. Detta 
skapar en uppåtgående spiral av informationsutbyte och tillit mellan analytiker. Det är 
även så att vi som människor vill visa andra hur bra vi är på att samla och analysera in-
formation, även om det innebär att vi ger våra konkurrenter lite hjälp. 

Søilen (2005) anser därför att det är bättre att använda sig av öppna källor och han talar 
även om en filosofi med öppna källor där tanken är att då de används så fås ett bättre 
resultat än om hemliga källor används, även på kort sikt. Många organisationer som 
arbetar efter detta synsätt implementerar öppna källor som en policy och kräver att de 
anställda ska arbeta inom ramarna för denna policy och följa de regler som finns upp-
satta. Idag är det till och med så att organisationer som använder sig av öppna källor 
utmanar organisationer som använder sig av hemliga källor till och med inom militären.  

I USA så använder sig enligt Søilen (2005) företaget Stratfor av öppna källor för att 
samla in militär och ekonomisk information och den intelligence som de erhåller är 
känd för att oftast fås snabbare och vara mer pålitlig än den som samlas in av CIA, för 
att inte tala om mycket billigare. 

Analys 
Det finns inget enkelt sätt att förklara vad som bör ske i en analys och Kirk (2006) me-
nar att meningen i ordet analys varierar beroende på vad målet med analysen är. Kirk 
(2006) skriver att Gartner har definierat en analys enligt följande: 

"Analytics leverage data in a particular functional process (or application) 
to enable context-specific insight that is actionable." 

Enligt Gilad (1988) är analysen ett pussel, där information kombineras och sätts ihop 
för att bilda intelligence. Analysdelen i BI-processen är den del där stora mängder in-
formation omvandlas till ett beslutsunderlag som enkelt ska kunna användas både till 
dagliga beslut och långsiktiga strategiska beslut. Gilad (1988) menar att det är i detta 
steg information omvandlas för att bli mer värdefull vilket innebär att det är här infor-
mation omvandlas till intelligence. 

Søilen (2005) definierar analys som den process där information bryts ner (analys) för 
att sedan sätta samman den igen på ett nytt sätt (syntes) med förhoppningen att denna 
process gör att problemet kan ses på ett klarare sätt. Det är denna klarhet som ses som 
det extra värdet av processen eller som ny kunskap. Vanligtvis så är det hela denna pro-
cess som det refereras till då ordet analys används och inte bara den del av processen 
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där information bryts ner och Søilen (2005, s.91) illustrerar hela processen på följande 
sätt: 

• Analys (a): Bryta ner 
• Syntes (s): Sätta samman 
• Analys (A) = a + s + extra värde/ny kunskap 

Vidare skriver Søilen (2005) att då till exempel SWOT-analys används så säger metoden 
bara hur information ska brytas ner, inte hur den ska sättas samman igen. Hur syntesen 
ska gå till beror på hur vi hanterar information och influeras även av andra faktorer som 
tas med i processen så som till exempel åsikter och extern information. För att verkligen 
göra en verifierbar analys så måste även de bitar av intelligence som inte identifierats 
som en del av den aktuella analysen användas vilket kan vara svårt att uppnå. Det vill 
säga, om SWOT-analys används och intelligence fås fram som inte berör något av de 
aktuella områdena strengths, weaknesses, opportunities eller threats så ska även denna 
intelligence användas. En annan viktig detalj vid en analys är enligt Søilen (2005) att 
försöka bortse från personliga åsikter vid själva analysen då det som eftersträvas är en 
så objektiv analys som möjligt. 

Søilen (2005) menar att många har en väldig tilltro till ordet analys och att vi förväntar 
oss att en analys alltid ska ge oväntade resultat. I denna entusiasm att finna dessa ovän-
tade resultat så glömmer vi ofta bort att sätt oss in i och förstå vad analys är för något 
och vad som sker vid en analys. Vad som skiljer en god analytiker från en medelmåttig 
analytiker är att en god analytiker vet hur en analys ska utföras och förstår även logiken 
bakom analysen så bra att han eller hon kan välja rätt analys och om det behövs även 
göra nödvändiga ändringar i modellen.  

Tyson (1990) föreslår att det i de allra flesta fall ska vara människor och inte maskiner 
som analyserar informationen. Maskiner kan användas för att manipulera informatio-
nen i ett första skede men analysen behöver oftast expertis och inte algoritmer för att bli 
värdefull intelligence. 

Ett av de stora problemen i många intelligence organisationer är enligt Søilen (2005) att 
det finns för mycket information och för lite intelligence. En av de största uppgifterna 
för en intelligence organisation är att försäkra sig om att de anställda inte spenderar för 
mycket tid med att diskutera information. Genom att sortera och analysera information 
så ska övrig information ”kastas bort” och slutprodukten fås fram, det vill säga intelli-
gence.  

Analysmetoder 
Vi har valt att kort beskriva några olika analysmetoder som vi stött på i den litteratur vi 
läst. Detta har vi gjort för att det ska vara enklare att förstå analysprocessen. 

Data Mining: Enligt Mitkas et al. (2005) så är Data Mining (DM) ett av det vanligaste 
sättet att skapa intelligence av stora mängder information. Målet med DM är att skapa 
korrekta kunskapsmodeller i form av till exempel decision trees för att beskriva data-
trender och underliggande mönster. Lee et al. (2004) skriver att DM även går under 

Joon Karlberg och Göran Karlsson   41 



Business intelligence – en diskussion om begreppet och fenomenet 
 

 

namnet knowledge discovery in databases (KDD) och att DM, förutom att hitta trender 
och mönster, ska hitta gömda relationer mellan information. När detta är gjort är det 
den intelligence som går att utläsa från dessa relationer och mönster som ska ligga till 
grund för en intelligencerapport. 

Benchmarking: En annan vanlig analysmetod inom BI är benchmarking. Vid bench-
marking så jämför en organisation sina egna processer och förutsättningar med de hos 
liknade organisationer inom samma område och gör därefter en analys. 

SWOT-analys: SWOT står för Strengts, Weaknesses, Opportunities och Threats. Søi-
len (2005) skriver att SWOT-analysen egentligen bara är en utökad form av den äldre 
formen av analys där fördelar och nackdelar listades. I SWOT-analysen representeras 
fördelar av strengths och nackdelar av weaknesses men ytterliggare två dimensioner 
eller kategorier har lagts till och dessa är opportunities, alltså möjligheter, och threats 
som är hot. Opportunities och threats kan även ses som framtida strengths eller weak-
nesses enligt Søilen (2005), han skriver även att det verkliga värdet hos SWOT-analysen 
ligger i att genom att få en överblick över opportunities och threats så får organisationen 
en möjlighet att ta fram en konjektur eller gissa om framtiden. 

PEST-analys: PEST står för Political, Economic, Socio-cultural och Technological. . 
Søilen (2005) skriver att PEST-analysen innehåller de viktigaste makrofaktorer som kan 
påverka en organisation. Vad det gäller den politiska dimensionen så är det variabler så 
som politisk stabilitet, vilken syn en regering har på affärsutvecklingen och om det 
kommer nya lagar som kan påverka organisationen som analyseras. I den ekonomiska 
dimensionen så kan de variabler som analysen fokuserar på istället vara till exempel hur 
höga räntorna är eller hur hög arbetslösheten är. Søilen (2005) skriver vidare att i den 
sociokulturella dimensionen så analyseras till exempel variabler så som utbildning och 
könsfördelning medan det i den teknologiska dimensionen fokuseras på variabler så 
som vilken teknologi som finns tillgänglig för användning i till exempel organisationens 
produktion i ett speciellt område. 

Kategorisering av information 
Vid varje analys så sorteras information i olika kategorier menar Søilen (2005). Även 
Gilad(1988) anser att analysen börjar med att jämföra information för att kategorisera 
den i information building blocks (IBBs). Dessa block kan bestå av till exempel informa-
tion gällande en konkurrents tillverkning, hur många anställda som arbetar med till-
verkning, geografiskt läge, vilken typ av transport som används, leverantörer av råmate-
rial etc. IBBs kan bli relativt stora och därför delas de sedan in i mindre block för att 
slutsatser ska kunna dras ifrån den information som finns i blocken. Har konkurrenter-
na höga/låga transportkostnader på grund av deras geografiska läge? Har de låga/höga 
tillverkningskostnader på grund av sina leverantörers priser på råmaterial?  

Antalet kategorier som ingår i en analys kan variera väldigt mycket men Søilen (2005) 
anser att de väldigt sällan överstiger åtta till tolv men det finns metoder där användan-
det av fler kategorier förkommer eller där vilka kategorier som ingår i analysen inte är 
definierat i själv metoden utan det är upp till analytikern att bestämma vilka som ska 
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ingå beroende på vad som ska analyseras. Ett exempel på en metod där kategorierna 
inte alltid är de samma utan kan skifta beroende på vad som ska analyseras är bench-
marking. Vid benchmarking kan alltså analytikern själv välja de kategorier som passar 
bäst för det som ska analyseras till skillnad från till exempel en PEST analys som alltid 
har samma fyra kategorier, political, economic, social och technological. Elridge (2006) 
menar att det är viktigt att en analys producerar en överblick som inte varit möjlig utan 
analys. 

Søilen (2005) uttrycker en liknande åsikt då han skriver att det inte alltid är så att en 
analys ger någon form av extra värde eller ny kunskap om den inte görs på ett korrekt 
sätt. Om information som brutits ned bara sätts samman på samma sätt igen så ger det 
ingen ny kunskap och hela processen har gjorts förgäves. Vad som avgör om en analys 
ger ny kunskap beror på faktorer så som förmågan att välja rätt sorts analys för rätt 
problem och att det finns tillräckligt med korrekt och användbar information tillgänglig. 

Vid till exempel SWOT-analys så finns det fyra olika kategorier som informationen sor-
teras under och dessa är strengths, weaknesses, opportunities och threats. I och med att 
SWOT-analys har valts för att analysera något så exkluderas andra kategorier än just de 
fyra som ingår i analysen, det är även så att ju fler kategorier som ingår i en analys desto 
svårare är analysen att genomföra. Vid till exempel en maktanalys så finns det bara en 
kategori och det är maktdimensionen. Bara för att en analys bara har en eller få katego-
rier så betyder det inte att det är en dålig form av analys, den är bara dålig om den eller 
de kategorier som ingår inte är relevanta för problemet. Som exempel ger Søilen (2005) 
en förhandling mellan ett företag och en av dess leverantörer där en maktanalys kan 
vara den viktigaste analysen att genomföra.  

Analysprocessen 
Søilen (2005) skriver att en analys inte behöver vara mer avancerad än ett vanligt kal-
kylblad som består av två olika dimensioner med minst två kategorier under varje di-
mension och där det finns tillräcklig information under varje kategori. Denna form av 
analys är en av de mest användbara då den används rätt men många som studerar intel-
ligence har en vana att välja mer avancerade metoder då de tror att det finns ett sam-
band mellan hur komplicerad en analysmetod är och på kvaliteten av de slutsatser som 
dras utifrån resultatet. Søilen (2005) anser dock att detta inte är sant och det är ofta till 
och med så att ju mer komplicerad en analysmetod är desto större risk är det att det be-
gås analytiska misstag under analysprocessen. Søilen (2005, s.92) identifierar fem steg 
som ingår i analysprocessen: 

1. Att välja rätt kategorier eller rätt analysmetod. 
2. Att räkna eller utvärdera innehållet i varje kategori. 
3. Att ta fram ett resultat från det räknade eller utvärderade innehållet. 
4. Att dra slutsatser utifrån resultatet. 
5. Att beskriva konsekvenserna av slutsatserna. 

Søilen (2005) anser att det viktigaste är att välja rätt och optimal analysmetod vid ana-
lysprocessen. Den analysmetod som väljs ska passa problemet och vara komplett vilket 
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innebär att det inte finns några delar eller kategorier i problemet som inte är represen-
terade i analysmetoden. För att illustrera detta så använder Søilen (2005) analysmeto-
den PEST som alltså innehåller kategorierna political, economic, social och technologi-
cal vilket inte skulle vara en komplett analysmetod för ett problem där den juridiska di-
mensionen har stor betydelse.  

Ett annat sätta att utvärdera eller förstå en analysmetod är enligt Søilen (2005) genom 
att bestämma vilken grad av dynamik som metoden erbjuder. Med dynamik så menas 
hur väl analysmetoden kan anpassas till verkligheten. Som exempel ger Søilen (2005) 
en enkätundersökning som har en låg grad av dynamik då den som svarar på enkäten 
inte kan uttrycka sina egna åsikter på grund av de alternativ som finns. Detta kan delvis 
avhjälpas genom att ge den som svarar på enkäten möjligheten att skriva en egen kom-
mentar till varje fråga men denna lösning är inte optimal då egna kommentarer gör att 
möjligheten att jämföra svaren och vidare analysera dem försvåras eller kanske till och 
med görs omöjlig.  

Ännu ett sätt att utvärdera eller förstå en analysmetod är enligt Søilen (2005) att placera 
analysmetoden på en tidsaxel. Vissa metoder så som benchmarking fokuserar främst på 
nutiden medan metoder så som trendanalys främst fokuserar på framtiden. Søilen 
(2005) anser också att det går att skilja olika metoder åt beroende på om de tar hänsyn 
till mänskliga åsikter eller fakta om den aktuella kategorin eller problemet. Vad det gäll-
er en PEST-analys så skulle beslutet då kunna stå mellan om analysen ska innehålla till 
exempel fakta angående en teknologi eller vad folk anser om teknologin och om beslutet 
tas att båda aspekterna måste finnas med i analysen så skulle det kunna kallas en ut-
ökad PEST-analys. Det är alltså möjligt att modifiera en metod så att den ska passa situ-
ationen och problemet så bra som möjligt. 

Søilen (2005) anser att det är först då vi har förstått vad varje analysmetod gör och hur 
den fungerar som vi kan bestämma vilken som passar situationen och vårt problem 
bäst. Detta gör att då vi stöter på en ny metod är det metodens egenskaper som intresse-
rar oss istället för dess namn. Det som skiljer en god analytiker från en dålig är förståel-
sen för analysprocessen och att kunna välja och anpassa rätt analysmetod till det aktuel-
la problemet. 

Efter att en analysmetod eller ett antal kategorier valts och information har samlats in 
och sorterats in under de aktuella kategorierna så är nästa steg att räkna eller dra slut-
satser utifrån den information som placerats i de olika kategorierna. Søilen (2005) an-
vänder här exemplet med SWOT-analys och den utförs på en ny affärsidé. Om det är så 
att det blir fler element under kategorierna threats och weaknesses så blir resultatet nå-
got i stil med: ”Det finns fler hot än möjligheter med den här affärsidén.”. Denna form 
av att ta fram resultat är kvantitativ då utgångspunkten är hur många element som finns 
i varje kategori men det går även att göra en kvalitativ utvärdering av den information 
som finns under de olika kategorierna. 

Då informationen i de olika kategorierna räknats eller utvärderats så ska det enligt Søi-
len (2005) tas fram resultat utifrån vad som hittades i vid utvärderingen. Ett resultat 
kan vara så enkelt som att ”Det finns fler negativa faktorer än positiva med den nya af-
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färsidén.”. Då resultatet tagits fram så ska det beskrivas vilka slutsatser som kan dras 
utifrån detta resultat. Då slutsatserna ska beskrivas så görs detta med hjälp av logiken 
bakom orsak och verkan där orsak är resultaten och verkan är möjliga slutsatser. Ge-
nom att beskriva dessa slutsatser så underlättar det för beslutsfattaren att se varför ett 
resultat är viktig. En slutsats kan till exempel vara att ”Vi bör inte gå vidare med den nya 
affärsidén.”.  

Nästa steg är enligt Søilen (2005) att beskriva vilka konsekvenser som de olika slutsat-
serna får om de skulle genomföras, till exempel ”Vilka konsekvenser får det om vi beslu-
tar oss för att inte gå vidare med den nya affärsidén?”. Gör det till exempel att organisa-
tionen måste hitta en ny marknad att slå sig in på eller att personal måste sägas upp. 
Det är dessa konsekvenser som egentligen eftersträvas då det är de som beskriver hur 
organisationen bör handla och då definitionen på intelligence är ”actionable informa-
tion” så är målet med hela analysprocessen att bli medveten om dessa konsekvenser el-
ler denna intelligence. 

Även Gilad (1988) talar om detta steg i analysprocessen och han använder beteckningen 
scenarier. De menar att det kan skapas möjliga scenarier över till exempel konkurren-
ternas handlingar och vilka konsekvenser dessa kan tänkas få. Dessa kan sedan använ-
das för att stärka organisationens konkurrensposition. För att göra detta måste natur-
ligtvis information om den egna organisationen finnas tillgängligt för att en jämförelse 
mellan organisationens scenarier och konkurrenternas scenarier ska kunna göras. Gilad 
(1988) anser att resultatet av analysen ska vara rekommenderade handlingar eller åt-
gärder som i senare steg i BI-processen ska kunna presenteras för berörda beslutsfatta-
re.  

Resultatet av analysen 
Något annat som är mycket viktigt vid en analys är enligt Søilen (2005) hur stor vikt 
som ska läggas vid det resultat som fås fram. I många fall så kan det vara bra att använ-
da redundans vad det gäller metoder, det vill säga att flera olika analysmetoder används 
för att analysera samma problem. Detta gör att det sedan går att jämföra de olika resul-
taten med varandra för att avgöra hur starka eller pålitliga slutsatsen eller slutsatserna 
är som dras utifrån resultaten. Om det är så att två resultat från olika analyser skiljer sig 
så är det rekommenderat att en tredje analys görs. 

Søilen (2005) skriver även att det ofta så att många påbörjar arbetet med en analys strax 
innan deadlinen för resultatet vilket gör att de försöker få ner allt som ska vara med i 
rapporten innan deadlinen går ut och detta arbetssätt är inte något som är förenligt med 
att skapa en konkurrensfördel på en global marknad. 

Spridning 
Tyson (1990) menar att de stora volymerna intelligence som produceras är värdelös om 
de inte presenteras i genomtänkta rapporter eller liknande, då beslutsfattare oftast var-
ken har tid eller lust att gå igenom så stora volymer intelligence.  
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Enligt Gilad (1988) finns det många sätt att sprida intelligence, exempelvis genom 
skrivna rapporter, telefonsamtal, e-mail, via en databas eller möten. Men innan dessa 
sätt kan användas måste kommunikationsregler för hur information och intelligence ska 
spridas inom organisationen fastställas.  

Viviers et al. (2005) skriver att då analysfasen är avslutat så ska resultatet presenteras 
och kommuniceras på ett lämpligt sätt till dem som har auktoriteten att handla utefter 
resultaten. Det resultat eller den intelligence som presenteras ska ge svar på beslutsfat-
tarnas frågor eller på de aktuella KINs som finns. Om ingen intelligence levereras så har 
inte någon intelligence skapats. Då resultaten har presenterats uppstår oftast nya frågor 
hos beslutsfattarna och detta ger upphov till att hela BI-processen börjar om då det åter-
igen måste planeras för vilken sorts information som behövs, hur den ska samlas in och 
så vidare för att få svar på dessa nya frågor.  

Det finns även oväntade problem i BI-processen. Enligt Søilen (2005) så kan dessa pro-
blem bland annat vara att det är svårt att skicka en rapport eller ett resultat till en be-
slutsfattare och få denne att läsa innehållet. Många bra rapporter når aldrig den tänkta 
mottagaren, antigen för att analytikern inte kunde hitta rätt person att leverera den till 
eller så levererades den för sent och det beslut som rapporten gällde hade redan tagits. 
Detta är ett intelligence problem som ofta orsakas av dålig planering, otillräcklig logistik 
och för komplicerade organisationer som inte är tillräckligt strukturerade. 

Kahaner (1996) anser att detta är det viktigaste steget i ett business intelligence projekt. 
Det är vid spridningen som de resultat och den intelligence som tagits fram presenteras 
för beslutsfattarna. Han skriver vidare att det är vid denna fas av BI-processen som de 
flesta projekt misslyckas men de som lyckas uppfyller oftast fem krav och dessa krav är 
enligt Kahaner (1996, s.134-136):  

1. Intelligencen måste svara mot mottagarnas behov. Här skriver Kahaner (1996) 
att den rapport som presenteras måste vara kort och gå direkt på sak och de re-
kommendationer eller slutsatser som presenteras måste vara enkla och vara in-
riktade på att svara på mottagarens frågor. 

2. Intelligencen måste vara fokuserad och inte generell. Kahaner (1996) skriver att 
det ofta är så att analytiker inte riktigt vågar stå fast vid sina analyser och presen-
terar därför ofta alldeles för generell intelligence som inte är till någon verklig 
hjälp då beslut ska tas. Istället för att verkligen välja en ståndpunkt så presente-
rar ofta analytiker scenarier som de anser har lika stor sannolikhet att inträffa. 
Kahaner (1996) menar dock att en analytiker ska välja det scenario som har 
störst sannolikhet att inträffa och försvara detta val. 

3. Intelligencen måste vara i rätt tid. Om detta krav skriver Kahaner (1996) att om 
ett intelligence projekt varit aktivt under en lång tid så är det viktigt att försäkra 
sig om att den information som används är den senaste som går att få tag i och 
om den inte är det så ska informationen uppdateras. 

4. Intelligencen måste ha en hög grad av pålitlighet och förtroende. Kahaner (1996) 
skriver att det finns de beslutsfattare som stödjer intelligence projekt och ger re-
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surser till dem men sedan inte litar på intelligencen fullt ut. Detta kan bero på att 
BI är ett nytt koncept inom organisationen eller för att det inte är det konventio-
nella sättet som beslut brukade fattas på. Många som arbetar med BI säger att de 
är som mest framgångsrika då beslutfattarna känner dem och litar på det arbete 
de utför. Kahaner (1996) skriver vidare att tilltro tar tid att bygga upp och kan 
bara byggas upp om den intelligence som produceras hjälper beslutsfattarna att 
fatta bättre beslut. En annan aspekt av detta krav är att den som arbetar med BI 
måste få beslutsfattarna att känna sig bekväma med de metoder och tekniker som 
används inom BI.  

5. Intelligencen måste presenteras i den form som passar mottagarna bäst. Kahaner 
(1996) skriver att förutom att innehålla allt som beslutfattarna vill ha svar på så 
måste intelligencen även presenteras på det sätt som har störst inverkan på be-
slutsfattarna. Att veta i vilken form som beslutsfattare helst vill ha intelligencen 
är en mycket viktig del av spridningen. Vissa vill ha intelligencen presenterad i en 
skriven rapport med till exempel grafer eller tabeller som de kan läsa igenom el-
ler studera i sin egen takt. Andra vill helst ha en video- eller datorpresentation 
och vissa vill ha en kombination, det gäller att hitta det som passar bäst. För 
många beslutfattare så passar en muntlig presentation bäst då det gör att den 
som presenterar kan presentera sina resultat och slutsatser och beslutsfattaren 
kan då ställa eventuella frågor som väcks under presentationen eller be presenta-
tören att klargöra något om så behövs.  

Enligt Søilen (2005) så ska en analytiker vid en analys alltid ha en uppfattning om hur 
känslig den aktuella informationen är och att detta är relevant vid spridningen. Hur 
känslig en rapport är klassificeras ofta efter en viss skala, till exempel inom militären så 
används beteckningar så som hemlig och topp hemlig vad det gäller hur känslig infor-
mationen är i en rapport. Det samma bör vara sant för en organisation, det ska finnas en 
klassificering beroende på hur viktig information eller en rapport är med avseende på 
organisationens konkurrenskraft. Som exempel ger Søilen (2005) att om en organisa-
tion vet att priset är den största konkurrensfördelen för den egna organisationen så ska 
all information som rör hur organisationen kan hålla låga priser ges en hög grad av sek-
retess. 

Push- och pull intelligence 
Søilen (2005) skriver att det finns två olika former av intelligence och dessa två är push 
intelligence och pull intelligence. Med push intelligence så menas den intelligence som 
BITen skickar till anställda som de anser behöver den utan att den anställde själv har 
begärt den aktuella intelligencen. Pull intelligence är den intelligence som den anställde 
själv tar reda på och i det fallet vet den anställde att han eller hon behöver intelligence 
för att fatta bättre beslut. Ett problem med pull intelligence kan enligt Søilen (2005) 
vara att det finns intelligence i organisationen som en anställd skulle kunna använda 
utan att veta om det. Detta är ett av de problem som finns med att välja den rätta bland-
ningen av push och pull intelligence.  
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Søilen (2005) skriver vidare att många tidiga BI-system ofta var baserade på push intel-
ligence och att det var någon inom BITen som producerade en rapport som sedan skick-
ades ut i organisationen. Søilen (2005) skriver även att pull intelligence ofta används 
som ett exempel på den negativa aspekten med att ha en centraliserad intelligence mo-
dell där BITsen bara skapar en ändlös ström av rapporter som aldrig läses eller används 
i beslutsfattandet. 

Problemen med push intelligence är enligt Søilen (2005) att det är väldigt tidskrävande, 
kostsamt och även att risken är att de viktiga problemen glöms bort eller inte identifie-
ras då intelligence arbetet ofta påbörjas utan vetskap om det verkliga informationsbeho-
vet hos mottagaren. Søilen (2005) skriver att ett av de vanligaste exemplen på push in-
telligence är nyhetsbrevet som används inom många organisationer. Ett annat exempel 
är massutskick av e-mail som ofta kan irritera de anställda då de inte finner någon an-
vändbar intelligence men ändå måste öppna och läsa innehållet först. Detta göra att 
push intelligence ibland inte bara är till ingen nytta för mottagaren utan den kan även 
vara irriterande. Detta innebär att det är viktigt att vara försiktig med vad som skickas 
som push intelligence så att den är relevant och inte bara irriterar mottagarna. Om mot-
tagarna kontinuerligt irriteras av push intelligence för att de inte finner någon verklig 
nytta med innehållet så finns risken för att de slutar använda det som en intelligencekäl-
la.  

Pull intelligence kan alltså användas som ett alternativ till pushl intelligence enligt Søi-
len (2005). I ett system med pull intelligence så kan de anställda själva leta efter den 
intelligence som de behöver och åtkomsten till olika former av intelligence kan regleras 
genom att olika anställda har olika behörighetsnivåer. Søilen (2005) skriver vidare att 
pull intelligence ofta anses vara billigare och effektivare än push intelligence och idag är 
det så att de flesta organisationer med väl utvecklade BITs använder en kombination av 
push och pull intelligence. Hur denna kombination ser ut beror enligt Søilen (2005) på 
olika faktorer så som till exempel den marknad som organisationen befinner sig på och 
vilken organisationskultur som finns inom organisationen. Det kan till exempel vara så 
att då IT företag ofta har anställda med goda datorkunskaper så kan pull intelligence 
användas i högre utsträckning medan stora företag som ofta gör affärer med nya eller 
olika företag från olika kulturer kan finna det mer lönsamt och till och med nödvändigt 
att använda sig av push intelligence i högre utsträckning för att försäkra sig om att alla 
anställda är uppdaterade vad det gäller viktiga frågor. 

Utvärdering 
Vad finns det då för anledningar till att BI-arbetet inte alltid fungerar? Kahaner (1996) 
tar upp fem orsaker till varför BI-arbetet misslyckas och även Gilad (1988) tar upp ett 
antal orsaker. Vi anser att dessa orsaker är viktiga att se över vid en utvärdering. En 
sammanfattning av dessa orsaker som vi anser kan ligga till grund för en utvärdering 
presenteras nedan: 
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Styrelsen var inte involverad 
Kahaner (1996) skriver att detta är den största enskilda orsaken till varför många BI-
arbeten misslyckas. Även Gilad (1988) pekar på den här punkten som en av de viktigaste 
punkterna att beakta vid en utvärdering. Kahaner (1996) menar att stödet för ett BI-
arbeten måste komma uppifrån och det måste också finnas ett stöd i form av resurser 
som sträcker sig över flera år då det krävs tid för att skapa ett väl fungerade BI-arbete. 
Vidare så skriver Kahaner (1996) att det är viktigt att BITen placeras i toppen av organi-
sationen och inte bara blir en avdelning som vilken annan.  

Uppgifterna var inte fokuserade eller inriktade på problemen 
Kahaner (1996) anser att ett BI-arbete måste vara fokuserat för att ge svar på specifika 
frågor eller ta fram intelligence som gäller specifika områden som är av intresse. Det 
gäller att inte glömma bort att BI handlar om att hjälpa beslutsfattarna i organisationen 
att fatta bättre beslut och varje utredning som genomförs ska ha ett syfte. Ett annat sätt 
som Kahaner (1996) beskriver detta på är att BITen måste ha beslutfattarnas intressen i 
fokus. BI uppdrag ska initieras av en beslutsfattare för att denne ska kunna fatta bättre 
beslut men de måste vara verkligt fokuserade och inte för vida i sin definition.  

Även Gilad(1988) belyser problemet vid ett ofokuserat BI-arbete. Han menar att det vid 
ett ofokuserat BI-arbete är lätt att få endera för många eller för få informationskällor, då 
det inte är identifierat vilken typ av information som skulle kunna vara relevant.  

För mycket fokus på insamling 
Kahaner (1996) skriver att många som arbetar med BI hamnar i den situationen att de 
lägger för mycket vikt vid insamlingen då det ofta är den del av BI processen som är 
enklast att utföra i förhållande till analys och spridning. Visserligen så krävs det kreati-
vitet för att samla in tillräckligt mycket och rätt information men ibland så är det bara 
en fråga om att hålla på tillräckligt länge, att leta på tillräckligt många platser eller till 
och med att ha lite tur. Att hitta den information som eftersöks är en väldigt tillfreds-
ställande känsla så många slutar därför då de hittat den information som söktes, detta 
fenomen kallas ibland enligt Kahaner (1996) ”att bli ett bibliotek” då det enbart samlas 
in information utan att addera något ytterliggare värde till informationen.  

Søilen (2005) skriver om det motsatta förhållandet och att analys ofta är en överskattad 
metod och att det kan vara svårt att erhålla ny kunskap genom en analys. Det kan därför 
ofta vara viktigare att lägga mer tid på att samla information eller relevanta fakta än på 
en analys. Detta beror på att en bra analys grundar sig på att det finns näst intill kom-
plett data som kan användas i analysprocessen. Detta innebär att för ett analysera ett 
problem så måste en stor mängd av all relevant information ha hittats och detta är säl-
lan fallet. Søilen (2005) menar att det ofta är så att vi underskattar värdet av insamling-
en av ytterliggare information då vi tror att valet av rätt analys mer än kompenserar för 
information som saknas. Detta är dock inte fallet utan det är oftare så att rätt informa-
tion gör att ingen ytterliggare analys behöver genomföras då informationen ofta gör att 
slutsatserna blir uppenbara utan djupare analys. Søilen (2005) skriver dock att betydel-
sen av analyser ökar då det är frågor angående framtiden som vi söker svaren på. Detta 
beror på att det då ofta är svårt att finna information som direkt ger svar på de frågor 
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som finns då situationen eller händelsen vi söker svaren till inte uppstått ännu och det 
alltså inte finns något begränsat antal händelser som kan undersökas. 

Alla i organisationen var inte involverade 
Kahaner (1996) skriver att även om det är beslutfattare som bestämmer vilken sorts in-
telligence det är som behövs så ska processen med att samla in information vara något 
som alla i organisationen är medvetna om och involverade i. Det är inte lätt att få alla att 
förstå hur viktig information är och speciellt inte om de inte själva kan se att de har di-
rekt nytta av den.  

Gilad (1988) menar att ofta används information enbart av dem som själva samlat in 
den då de inte förstår nyttan av att sprida informationen vidare. Han menar även att om 
inte de anställda i organisationen förstår nyttan med BI-arbetet så händer det ofta att 
både insamling och spridning av information blir otillräckligt. 

Etiska riktlinjer har inte satts upp 
Det finns många som tror att BI är samma sak som att spionera enligt Kahaner (1996) 
och efter att ha visat och övertygat dem om att så inte är fallet så är det viktigt att inte 
låta en oetisk handling förstöra hela BI-arbetet. Enligt Søilen (2005) så försämrar ett 
oetiskt handlande, i form av användning av hemliga källor, BI-arbetet avsevärt. Detta på 
grund av att det är svårt för de anställda att vara säkra på vilken information de kan 
sprida och det kan leda till att även information som samlats in på etiskt sätt inte sprids. 

Problem vid analys 
Gilad (1988) tar upp ett annat område som är viktigt att se över vid en utvärdering. Han 
menar att det är vanligt att BI-processen lider av bristande expertis då information ana-
lyseras. Det kan vara mycket svårt att se vilken information som kan användas och 
kombineras vid en analys. Även Søilen (2005) pekar på att det vid en analys krävs en 
fallenhet, en ”fingertoppskänsla”, för hur information ska analyseras. Gilad (1988) me-
nar även att det vid analysfasen kan bli problem då analytikerna inte tar planeringsfasen 
i beaktning, det vill säga att de inte förstår åt vilket håll de ska sikta för att nå ett analys-
resultat som är relevant för organisationen. 

Inneffektiv spridning  

Gilad (1988) menar att ett vanligt problem är att spridningen av intelligence ofta styrs 
av förutfattade meningar om vem som behöver den. De UIPs som tagits fram uppdate-
ras inte så ofta som de borde vilket leder till att de som sprider intelligencen inte är 
medvetna om att spridningen inte är effektiv. 
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Organisationen och dess omgivning 

Alla organisationer har tre omgivningar eller miljöer att hantera enligt Søilen (2005, 
s.84) och dessa tre är: 

1. Organisationens egna inre miljö som består av alla de olika avdelningar och funk-
tioner som organisationen består av. 

2. Mikroomgivningen som består av alla de andra organisationer som den egna gör 
affärer med. 

3. Makroomgivningen som består av de krafter som organisationen har lite eller 
ingen kontroll över.   

Vad det gäller mikroomgivningen så studerar organisationen sina kunder, konkurrenter 
och leverantörer och i makroomgivningen så är det faktorer som är till exempel politiska 
eller teknologiska som studeras. Søilen (2005) skriver vidare att det är ett vanligt miss-
tag hos organisationer att tro att det är mikroomgivningen som är det enda som betyder 
något. Detta gör att många organisationer tar fram utmärkta analyser vad det gäller sin 
mikroomgivning, sina konkurrenter och kunder, men de struntar helt i eller underskat-
tar betydelsen av de dimensioner som finns i makroomgivningen och det kan leda till 
stora problem. 

För att illustrera detta använder sig Søilen (2005) av ett exempel där ett företag ville 
sälja vapen till den brasilianska regeringen. En ny president tillsattes dock i Brasilien 
och hela affären gick i stöpet. Alla slutsatser som företaget drog av mikroanalysen peka-
de på att företaget skulle få kontraktet då det hade bättre priser och den bästa produk-
ten. Företaget såg dock inte möjligheten att makten i landet skulle skifta och genom att 
utesluta denna dimension, i detta fall den politiska dimensionen i makroomgivningen, 
så betyder det att företaget inte ansåg att den var viktig. I detta fall så såg inte analyti-
kern betydelsen av dimensionen och resultatet att de inte fick kontraktet kom som en 
överraskning för företaget.  

Søilen (2005) definierar åtta dimensioner som utgör makroomgivningen för organisa-
tioner och dessa åtta dimensioner är: politisk, ekonomisk, juridisk, social, infrastruktu-
rell, demografisk, teknologisk och ekologisk. Ett problem som kan uppstå då analytiker 
ska analysera dessa åtta dimension är att de ofta redan ”vet” vilka dimensioner som är 
viktiga för organisationen i olika situationer. Därmed ignorerar de dimensioner som de 
”vet” inte är relevanta och baserar rapporter på de övriga som då bara konfirmerar de 
förutfattade meningar analytikerna hade. Risken är då att rapporten i bästa fall inte in-
nehåller all den intelligence som den skulle ha kunnat innehålla eller i värsta fall att 
rapporten blir helt felaktig då den inte identifierar och analyserar viktiga intelligence 
signaler som organisationen skulle behöva. Enligt Søilen (2005) så kan ett bra sätt att 
undvika att vissa dimensioner ignoreras vara att använda modeller och checklistor och 
det görs ofta inom många områden i BI, bland annat vid revision och bokföring. 
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Industri- och organisationsanalys 
Då en organisation använder sig av BI så är det organisationens omgivning samt vad 
som händer inom organisationen som studeras. De rapporter som bäst symboliserar 
detta är industrianalysen samt företags- eller organisationsanalysen.  

Søilen (2005) skrivet att det idag finns många företag som arbetar med att ta fram indu-
strianalyser vilket gör att det går att köpa färdiga industrianalyser för de flesta områden. 
Fördelen med att köpa en färdig industrianalys från externa konsulter är främst att det 
sparar tid och att den egna organisationen får experthjälp med att ta fram industriana-
lysen. En nackdel är dock att en del av det självständiga tänkande som finns vid framta-
gandet av industrianalysen försvinner. Även om en organisation väljer att köpa en färdig 
industrianalys så betyder detta inte att organisationen inte kan göra en egen analys ock-
så, det är dock ofta svårt att helt bortse från den köpta analysen och inte låta sig påver-
kas av slutsatser som dragits i den. En annan viktig aspekt att ha i åtanke då det gäller 
externa rapporter och analyser är att de har eller kan ha distribuerats till ett stort antal 
av organisationens verkliga eller möjliga konkurrenter och om de har varit smarta så 
har de redan handlat utifrån denna intelligence. Detta gör att om en organisation förli-
tar sig på exakt samma information för att fatta strategiska beslut så finns det ingen an-
ledning att förvänta sig att ha möjligheten att erhålla konkurrensfördelar gentemot sina 
konkurrenter eller att konkurrera ut dem. 

Søilen (2005) anser att organisationsanalysen ska besvara till vilken grad som hela or-
ganisationen är konkurrenskraftig. Organisationsanalysen innehåller information som 
berör alla relevanta delar av organisationen och de kan vara till exempel marknadsfö-
ring, produktion, redovisning och finanser. De områden eller variabler som väljs ut för 
att tas med i organisationsanalysen ska vara ett resultat av de konkurrensfaktorer som 
identifierades i industrianalysen. Detta beror på att industrianalysen beskriver den om-
givning som organisationen befinner sig i och det är i denna som organisationen måste 
bli framgångsrik för att kunna överleva och lyckas. Syftet med organisationsanalysen är 
att se om organisationen är konkurrenskraftig inom branschen och om den inte är det 
vad som måste göras för att organisationen ska bli det. 

Søilen (2005) anser att både industrianalysen och organisationsanalysen är en nödvän-
dighet för att vad som brukar kallas strategi och entreprenörsanda. Vid idealiska förhål-
landen så ska båda dessa analyser finnas tillgängliga för ledningen och styrelsen och 
ligga till grund för strategiska beslut minst två gånger om året. Detta är dock sällan fallet 
i verkligheten utan det är vanligt att dessa analyser bara finns tillgängliga en gång vid 
slutet av året. Det är även vanligt inom många organisationer att det bara finns en ana-
lys som ska täcka syftet med både industrianalysen och organisationsanalysen och den 
brukar ofta kallas för strategisk rapport eller marknadsrapport. Søilen (2005) skriver 
även att en strategisk rapport utan ett gott intelligence arbete som grund riskerar att bli 
lidande av undermåliga och lösryckta idéer som ofta kopplas till för generella konsult-
rapporter vilket i sig leder till en undermålig rapport. Med dessa undermåliga rapporter 
som beslutsunderlag så tas sedan i sin tur dåliga beslut. 

52  Joon Karlberg och Göran Karlsson 



Business intelligence – en diskussion om begreppet och fenomenet 
 

 

Vad det gäller entreprenörsanda så skriver Søilen (2005) att det viktigaste dokumentet 
är affärsplanen som i sin tur består av två delar och dessa är marknadsplanen som ser 
till det utanför organisationen och budgeten som ser till det inom organisationen. 
Marknadsplanen försöker att svara på om det finns några kunder på marknaden och så 
sådant fall vilka de är och budgeten i sin tur ska svara på hur organisationen ska kunna 
förse dessa kunder med vad de vill ha och samtidigt gå med vinst. Målet med entrepre-
nörsanda är att försöka att registrera och dra nytta av förändringar i affärsomgivningen 
för att skapa produkter som ska tillfredsställa nya behov. Då en förändring upptäcks så 
försöker entreprenören att flytta resurser till motsvarande affärssegment för att dra nyt-
ta av förändringen och gå med vinst. Søilen (2005) skriver vidare att målet med affärs-
planen är att identifiera faktorer så som till exempel potentiella kunder, konkurrenter, 
kassaflöde och försäljningsstrategier. En affärsplan är ganska kort så den lägger inte lika 
mycket vikt vid externa faktorer så som teknologi, politik eller lagar.  

När det gäller industrianalysen och organisationsanalysen så ger Søilen (2005) rådet att 
låta två separata team arbete med de två analyserna, detta görs för att få två så objektiva 
rapporter som möjligt. Genom att låta två olika team arbeta med analyserna så riskeras 
inte att de kriterier som tas fram i organisationsanalysen bara reflekterar de kriterier 
som tas fram i industrianalysen vilket är risken om båda analyserna utförs av samma 
personer. Om en organisation börjar med att dra slutsatser om hur organisationen pres-
terar utefter vissa indikatorer så finns tendensen ofta att försöka hitta just dessa indika-
torer då industrianalysen görs även om det kan vara andra indikatorer som är viktigare 
när det gäller den. Detta gör att en del av objektiviteten vid analysen kan gå förlorad. 

Analys av människor inom organisationer 
Då fokus på senare tid har lagts på att information är den huvudsakliga källan för kon-
kurrensfördel för många organisationer så har betydelsen av mänskliga relationer fått 
ny uppmärksamhet. Enligt Søilen (2005) är det nu erkänt att en anställds kompetens 
och inte materiel eller byggnader är det som utgör det mesta av ett företags värde och 
detta är ett värde som inte finns med någonstans i företagets redovisningssiffror. Flera 
investerare har upptäckt detta för sent då hela värdet hos organisationer har försvunnit 
då anställda har slutat. För själva intelligensarbetet så innebär detta att mer efterforsk-
ningar görs gällande anställda, deras bakgrund och kunskaper och vad som motiverar 
dem att arbeta hos en organisation.  

Enligt Søilen (2005) så är många analyser gällande organisationer svaga då analytikern 
inte har den information angående de olika relationerna som finns inom organisationen 
i åtanke. Anledningen till detta kan vara att det finns en form av avvisande hos många 
analytiker när det gäller att handskas med mänskliga eller personliga faktorer i en ana-
lys då det gäller känsligt material, eller så kan det vara frågan om gammal vana. En an-
nan anledning till att många analytiker inte analyserar mänsklig eller personlig informa-
tion är det faktum att många tror att det inte går att skriva objektivt eller behålla den 
anställdes rätt till integritet då de anställda analyseras. Då en sådan rapport ska skrivas 
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så är det viktigt att analytikern tänker på hur allt formuleras i rapporten då den anställ-
da som analyseras kan komma att läsa rapporten.  

Søilen (2005) anser att en organisation bör veta vilken kunskap och vilka färdigheter 
varje anställd har och till vilken grad organisationen är beroende av dessa kunskaper 
eller färdigheter. Skulle det gälla anställda hos en konkurrent så ska det istället analyse-
ras till vilken grad organisationen är hotad av dem.  

Søilen (2005) skriver att det är mycket svårt att göra denna analys gällande alla anställ-
da inom större organisationer då det skulle ta för lång tid och kräva för mycket resurser. 
I stora organisationer skulle även informationen ändras mycket snabbt om alla anställ-
da skulle inkluderas då anställda sparkas eller av någon anledning lämnar organisatio-
nen och nya anställda hela tiden tillkommer. Därför bör en analys gällande färdigheter 
och kunskap hos de anställda främst rikta sig mot de huvudsakliga beslutsfattarna.  
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Omvärldsanalys 

Enligt Søilen (2005) så har problem relaterade till BI studerats under beteckningen om-
världsanalys i tio år men det har getts kurser och publicerats böcker inom ämnet i över 
20 år. Søilen anser dock att själva termen omvärldsanalys har en bredare betydelse än 
vad BI har.  

Omvärld definieras av Frankelius (1993) som allt utanför organisationen, både relevanta 
och ovidkommande företeelser. De menar att de flesta förknippar en organisations om-
värld med faktorer som konkurrenter, kunder m.m, men han menar att omvärlden är 
mer komplex än så och dessutom ser den mycket olika ut för olika organisationer.  

Vad som är viktigt i omvärlden varierar över tid och från fall till fall. Frankelius (2001) 
menar att det hela tiden behövs nya sätt att se på omvärlden och att kunderna alltid har 
en central roll i dessa synsätt, men han tycker att kunderna bör ses som föränderliga 
processer som interagerar med andra processer i omvärlden. Kunder, konkurrenter och 
liknande reagerar på saker som händer i sin omgivning. Kunder reagerar till exempel på 
krig vilket kan ge olika konsekvenser på efterfrågan. Frankelius (2001) ger ett exempel 
där han berättar att anledningen till att Absolut Vodka blev en sådan succé vid USA-
lanseringen 1979 delvis var att sovjetiska trupper samma år invaderade Afghanistan, 
vilket ledde till att USA bojkottade rysk vodka och efterfrågan på ett alternativ ökade. 
Ett annat uppsving menar Frankelius (2001) kom 1985 då konstnären Andy Warhol må-
lade en tavla med Absolut Vodka flaskan som motiv.  

”Därför måste företaget inte bara rikta intresset mot kunderna eller mark-
naden i sig utan i lika hög grad på kundernas värld; dels världen i sig, dels 
kundernas upplevda bild och värderingar av den.” 

Per Frankelius (2001) 

Frankelius (2001) tycker att det är affärsidén som ska utgöra utgångspunkten för analy-
sen istället för modeller som på förhand definierar omvärlden, därför anser han att det 
första steget i analysen måste innehålla en genomgång av organisationens affärsidé. Det 
är enligt Frankelius (2001) viktigt att ta fram faktorer från organisationens affärsidé då 
alla organisationer inte behöver hantera samma omvärldsfaktorer. Därefter ska, exem-
pelvis genom diskussioner inom organisationen, olika synsätt på vad omvärlden innebär 
tas fram. Här är det viktigt, anser Frankelius (2001), att omvärlden betraktas som pro-
cesser snarare än statiska strukturer. Detta är viktigt då statiska strukturer, enligt Fran-
kelius (2001), inte tar hänsyn till förändring över tid. 

Frankelius (1993) anser att det är en fråga om kreativitet när det gäller att skaffa den 
omvärldsinformation som är relevant. Problemet är att det bara går att vara kreativ 
inom de kunskapsramar man har. Frankelius (1993) talar om att borra sig ut ur grottan 
när det gäller att hitta källor till information. De menar att det är svårt att bedöma den 
egna kunskapen om källor då man inte känner till vilka källor man inte vet om.  
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Figur 9. Fritt efter: Kreativt spelrum vid källval (Frankelius & Rosén 1993, s.67) 

A och E är källor som mannen på bilden inte kan se vilket leder till att han inte kan se 
den information som källorna skulle kunna bistå med. 

Frankelius (1993) menar att omvärldsanalys innebär att på ett professionellt sätt öka 
kunskaperna om företeelser i omgivningen och att på så sätt skapa en så bra bild som 
möjligt av den externa miljön. Frankelius (1993) definierar strategisk informationshan-
tering som: 

”Att klargöra och tillgodose behovet av omvärldsinformation som kan om-
sättas i gynnsamma handlingar.”  

Furustig & Sjöstedt (2000) menar att omvärldsanalys är studier av både den yttre och 
den inre miljön och att syftet är att bistå med beslutsunderlag i form av intelligence. 

Florén skriver på NE.se gällande ordet omvärldsanalys:  

”Sammanfattande benämning på de aktiviteter som en organisation, en 
myndighet eller ett företag ägnar sig åt för att bättre förstå sin omvärld och 
hur denna förändras. Omvärldsanalysen kan antingen fokusera på nuläget 
eller ligga till grund för mer långsiktiga bedömningar av framtida utveck-
ling” 

Per Florén 

Florén menar även att omvärldsanalys kan ta sig många olika former men ofta går det 
att utläsa fyra steg, och dessa är:  

• Klargörande av informationsbehov  
• Insamling och prioritering av omvärldsinformation  
• Bearbetning och analys av informationen  
• Användning av informationen i beslutssituationer och i samband med strategiar-

bete 

Furustig & Sjöstedt (2000) menar att de steg som används vid en omvärldsanalys är 
hämtade från underrättelsecykeln och att de steg som ingår i denna är följande: 
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Inriktning: I det här steget bestäms målet med den aktuella underrättelsecykeln ge-
nom att behov och restriktioner identifieras. Detta görs för att kunna skapa en plan för 
inhämtningen.  

Inhämtning: Information kan hämtas från många olika källor så i det här steget ska 
relevanta källor identifieras. Furustig & Sjöstedt (2000) menar att det anses kostnadsef-
fektivt att använda sig av öppna källor. Insamlad information ska sedan värderas och 
valideras.  

Bearbetning: Vid bearbetningen sker en analys och hur den går till eller vilka konkre-
ta metoder som används beror på vilken typ av omvärldsanalys och vilket problemom-
råde som är aktuellt. Det kan vid en analys saknas metoder då det är fråga om nya pro-
blemtyper och därför krävs det expertis vid analysen. 

Bedömning: Bedömningen består av rekommendationer efter utförd analys av infor-
mationen. Det bedömande som lämnas från analytikern är det beslutsunderlag, den in-
telligence, som ska hjälpa berörda beslutsfattare. 

Delgivning: Värdet av bedömandet beror inte bara på dess kvalitet och aktualitet utan 
även presentationssättet är en viktig del. Dessa presentationer bör planeras noga med 
tanke på till exempel målgrupp, tidpunkt, presentationssätt och de sekretessaspekter 
som kan finnas.  

Uppföljning: I det här steget utvärderas arbetet i föregående steg. 
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Resultat 

Utefter de teorier vi presenterat vill vi här ge en bild av när BI uppkom och om det går 
att jämställa BI med omvärldsanalys. Vi vill även presentera ett framework som vi anser 
kan ligga till grund för ett effektivt BI-arbete. 

Uppkomsten av BI 
Intelligence har, som vi tidigare skrivit, funnits sedan ca 500 f.Kr. Detta är den tidigaste 
källan om intelligence som vi hittat. En anledning till att beteckningen BI uppkom tror 
vi var för att visa att det till vissa delar är skilt från den militära formen av intelligence, 
som kunnat förknippas med spionage och annat oetiskt handlande.  

Fenomenet BI kan som vi tidigare visat härledas till de köpmän som verkade i Venedig 
för över tusen år sedan trots att begreppet bara funnits i mindre än ett halvt sekel. Den 
första förekomsten av begreppet BI som vi hittat är då Green definierar BI år 1966, som 
vi tidigare visat.  

Beteckningen BI började användas flitigare i början av 1970-talet för att beskriva det 
intelligence arbete som företag bedrev. Efter det har många olika intelligence beteck-
ningar uppkommit och vi ska göra en jämförelse mellan omvärldsanalys och BI för att se 
var skillnaderna och likheterna finns i begreppen. 

BI och omvärldsanalys 
För att inleda diskussionen om BI är samma sak som omvärldsanalys så kan vi först se 
till de två olika begreppen.  

Själva ordet business i BI indikerar att detta begrepp rör något som har med affärer eller 
företagande att göra. Begreppet omvärldsanalys ger fokus på omgivningen men till 
skillnad från BI så begränsar innebörden av begreppet inte vilka organisationer som 
omfattas. En omvärldsanalys skulle till och med kunna utföras av en enskild person som 
vill kartlägga sin privata omgivning. Här går det alltså att se en skillnad i det att en om-
världsanalys, till skillnad från BI, inte har någon begreppsmässig begränsning vad det 
gäller vem eller vilka som kan använda det. Begreppet omvärldsanalys begränsar dock 
användandet till att bara innefatta omgivningen vilket inte BI gör.  

Det andra vi kan se till när det gäller diskussionen av de två begreppen är de teorier vi 
tidigare tagit upp som berör begreppen. Den tidiga synen på begreppet BI visar att det 
då främst var omgivningen som det lades fokus på och det samma gäller för omvärlds-
analys. Detta synsätt har dock förändrats med tiden och idag ses även den interna mil-
jön som en del av de båda begreppen.  

I den litteratur vi studerat så är teorierna gällande de två begreppen mycket lika. Båda 
begreppen ses som en process som har sin grund i den så kallade intelligenceprocessen 
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och detta gör att samma aktiviteter utförs i båda processerna. Därför anser vi att det är 
samma fenomen som ligger till grund för de båda begreppen och att begreppen i sig sna-
rare kan ses som begränsningar av fenomenet. De teorier vi tidigare tagit upp visar dock 
på att dessa begränsningar har suddats ut och att BI skulle kunna användas av fler än 
bara företag och omvärldsanalys innehåller, liksom BI, idag även den interna miljön. 
Utifrån ovanstående vill vi därför jämställa dessa två begrepp och se dem som två olika 
beteckningar på samma fenomen. 

Litteratur om de olika begreppen lägger dock mer fokus på olika områden av fenomenet. 
Litteratur om omvärldsanalys lägger mer fokus vid att beskriva vad som skulle kunna 
ingå i omvärlden, till exempel att inte bara se till den direkta omvärlden utan även kart-
lägga kundernas omvärld och deras syn på den. Litteratur om BI lägger mer fokus på de 
områden som berör det interna arbetet i en organisation, som till exempel struktur och 
kultur. Dessa områden ingår i båda begreppen men de ges olika utrymme i litteraturen. 
Detta anser vi kan visa att begreppen snarare är en skillnad i fokus gällande samma fe-
nomen än två skilda fenomen. En liknelse skulle kunna vara orden bokhylla och trähyl-
la. I ordet bokhylla läggs fokus på att det ska förvaras böcker i hyllan och i ordet trähylla 
läggs fokus på att hyllan är gjord av trä. Detta utesluter dock inte att bokhyllan är gjord 
av trä eller att trähyllan inte kan användas för att förvara böcker i.  

För att sammanfatta så har vi sammanställt en tabell där vi visar likheter och skillnader 
mellan begreppen. 

 BI Omvärldsanalys 
Användning   
Externt √ √ 
Internt √ √ 
Steg i processen   
Planering √ √ 
Insamling √ √ 
Analys √ √ 
Spridning √ √ 
Utvärdering √ √ 
Störst fokus Inre processer Omvärlden 

Vår syn på BI-processen 
De fem steg som vi tidigare valt att ta med i BI-processen är ett resultat av den litteratur 
vi läst.  Vi har valt att lägga kultur och struktur utanför BI-processen då vi anser att des-
sa områden är mer övergripande och även en förutsättning för att ha ett lyckat BI-
arbete. Detsamma gäller området etik som vi valt att lägga till för att lyfta fram betydel-
sen av etik för ett lyckat BI-arbete. Även om flera författare nämner etik som något vik-
tigt så poängteras inte alltid att ett etiskt handlande bidrar till ett effektivare BI-arbete. 
Ytterligare en anledning till att vi vill belysa vikten av etik är att flera anser att BI per 
definition inte får innehålla något oetiskt handlande.  

Utan att först ha lagt en grund för kultur, struktur och etik är det svårt att få en effektiv 
BI-process då dessa tre områden påverkar de olika stegen i processen. Som exempel kan 
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ges att alla tre områden påverkar insamlingen på olika sätt. Strukturen påverkar hur 
insamlad information sprids i organisationen och hur feedback ges på insamlad infor-
mation. Kulturen påverkar hur engagerade de anställda i organisationen är och hur 
mycket de bidrar till insamlingen och till sist så påverkar etiken vilka insamlingsmeto-
der och källor som kan användas vid insamlingen.  

En ytterligare anledning till att vi valt att lägga dessa tre områden utanför själva BI-
processen är att processen i sin tur påverkar dessa tre områden. Som exempel kan ges 
att om collectors inte får feedback på den information de samlar in så kommer kulturen 
att påverkas och intresset för att samla in information kommer att sjunka vilket gör att 
det blir färre collectors. Detta kan i sin tur leda till att organisationen måste låta en BIT 
utföra allt BI-arbete, alltså en strukturförändring, vilket flera teorier visat inte är ett ef-
fektivt sätt att utföra BI-arbetet på. Både kulturen och strukturen kan även påverkas 
oavsett var i BI-processen som ett undermåligt arbete utförs då resultaten från varje 
steg används i nästa steg och alltså slutligen påverkar den intelligence som tas fram. 
Som vi tidigare belyst så påverkas hela intelligence-kulturen i organisationen negativt 
om BI-arbetet ofta producerar undermålig eller direkt dålig intelligence. 

Vad det gäller området etik så kan det till exempel kopplas till valet och valideringen av 
källor. Om källor används som inte följer den etiska policy som satts upp samt att vali-
deringen av källor brister samtidigt som den collector som samlat in informationen från 
dessa källor belönas, kommer motivationen att handla etiskt att minska för övriga col-
lectors och vikten av etik påverkas negativt i hela organisationen. Som Søilen tidigare 
pekat på så är användningen av oetiska källor även mindre effektivt än vad användning-
en av öppna källor är.   

Kultur, struktur och etik är tre områden som utvecklas över tid med hjälp av alla de oli-
ka BI-processer som finns och har funnits i organisationen. Dessa tre områden påverkar 
även alla BI-processerna i företaget och är inget enskilt steg i någon enskild BI-process, 
så som till exempel planering eller insamling är.  

Då vi anser att kulturen, strukturen och etiken är vad som håller processen vid liv så vill 
vi likna BI-processen vid en eld där kultur motiverar anställda att lägga bränsle på el-
den, strukturen berättar hur detta ska ske och etiken motiverar de anställda att lägga 
rätt bränsle på elden. För att visa detta har vi gjort en bild där vi visar BI-processen i 
förhållande till dess omgivning.  
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Figur 10. Egen bild: BI-processen och dess omgivning 

Framework 
Vi har efter litteraturstudier skapat ett framework över hur vi tycker att BI borde använ-
das i en organisation. Vi anser att ett framework kan vara till hjälp för att få en bra över-
blick och förklara viktiga punkter som vi anser borde beaktas för att få ett effektivt BI-
arbete.  

Kultur 
BI-arbetet bör börja med att lägga en grund för organisationens BI-kultur. Detta på 
grund av att både struktur och etik påverkas av kulturen, samt att hela BI-processen 
påverkas av dessa tre steg senare i BI-arbetet. Vilken struktur som organisationen kan 
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använda sig av påverkas av i vilken grad anställda och ledning är motiverade att med-
verka i BI-arbetet. Kulturen lägger även en grund för de etiska normer som ska råda 
inom organisationen.  

Motivera anställda och ledning 

Anledningen till att det är viktigt att motivera anställda och ledning är att BI-arbetet 
bygger på lagarbete och inte är en produkt av enskilda personers prestationer. Många 
BI-arbeten har misslyckats på grund av dåligt motiverade anställda och dåligt stöd från 
ledningen, trots tillräcklig expertis i BITen. Ett sätt att motivera både ledning och an-
ställda är att involvera båda parter tidigt i BI-arbetet för att få dem att känna sig som en 
del av det. Utbildning av både anställda och ledning är ett av de effektivaste sätten att 
göra detta. 

Utbilda och informera anställda och ledning 

Det är viktigt att utbilda både anställda och ledning om vad BI är och vad det innebär, 
samt vad det skulle kunna innebära för den egna organisationen. Detta för att båda par-
ter ska se nyttan med ett BI-arbete och vilja vara involverade i det. En annan viktig 
aspekt av att utbilda och motivera är att visa hur viktigt det är att alla är involverade. 
Detta kan göras genom att använda sig av exempel från verkligheten där BI-arbeten 
lyckats tack vare involverad personal och ledning, samt visa motsatsen, dvs. BI-arbeten 
som misslyckats på grund av att personal och ledning inte varit involverad. 

Belöningssystem 

Ett belöningssystem är ett viktigt sätt att motivera anställda att bidra till BI-arbetet. Be-
löningar i ett belöningssystem kan variera och varje organisation bör prova olika former 
av belöningar för att se vad som passar den egna organisationen. Olika former av belö-
ningar är till exempel pengar och befordringar men även mer prestigeladdade belöning-
ar som en lista över dem som bidragit mest till BI-arbetet under en viss tidsperiod kan 
vara ett mycket bra alternativ. När belöningssystemet är skapat och sedan används i BI-
processen så är det viktigt att tänka på att inte belöna oetiskt handlande, till exempel 
information som är insamlad på ett oetiskt sätt. En annan viktig aspekt att tänka på är 
att inte använda sig av bestraffningar av något slag, inte ens då någon handlat oetiskt. 
Detta för att skapa en trygghet inom BI-arbetet där ingen ska känna sig hämmad att 
dela med sig av information. 

Struktur 
Strukturen är en viktig del av BI-arbetet då den ska möjliggöra en enkel och effektiv 
kommunikation. Den ska även säkerställa att BI-arbetet fungerar så effektivt som möj-
ligt med tanke på den rådande BI-kulturen. Med detta menas att strukturen måste an-
passas efter hur motiverade de anställda inom organisationen är att medverka i BI-
arbetet. Här är det viktigt att tänka på hur motiverade de anställda är att ta eget ansvar 
angående insamling och spridning av information. Strukturen hjälper de anställda ge-
nom att förklara vad de ska göra med sin insamlande information. 
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Internal Intelligence Network (IIN) 

Ett IIN, som består av ett ICN och en BIT, ligger till grund för hela strukturen. I detta 
steg ska det identifieras vilka personer som är tillräckligt motiverade för att bidra till BI-
arbetet, samt vilken expertis dessa personer besitter. Här ska en övergripande under-
sökning av vilka informationskällor som finns tillgängliga i ICNet göras. Detta kan göras 
via intervjuer av varje enskild anställd som vill medverka. Det kan vara ett tidsödande 
arbete men det är viktigt att veta vilka tillgångar som finns inom den egna organisatio-
nen för det fortsatta BI-arbetet. Dessa intervjuer kan också hjälpa till att identifiera per-
soner som kan ingå i BITen då det kan finnas personer som har tidigare erfarenhet av 
BI-arbete eller som på andra sätt kan vara lämpade att ingå i organisationens BIT. In-
tervjuerna kan även användas för att identifiera befintliga nätverk. 

Identifiera befintliga nätverk 

Att identifiera befintliga nätverk är viktigt då det är lätt att information enbart sprids 
inom dessa. Det finns alltid personliga nätverk som har sin grund i vänskap eller ge-
mensamma intressen. Dessa nätverk kan ses som informationsområden som inte behö-
ver vara kopplade till olika avdelningar eller liknande. Ett nätverk kan till exempel bestå 
av personer från olika avdelningar och nivåer inom organisationen. Då dessa nätverk 
blir en begränsning i informationsspridningen är det viktigt att öppna upp dessa. Ett bra 
sätt att göra detta är att utbilda och informera om hur viktigt det är att information 
sprids i hela organisationen. Även valet av modell kan hjälpa till att sprida information 
mellan dessa nätverk.  

Val av strukturell modell 

Valet av modell grundar sig på resultaten i de föregående stegen. Det finns ingen modell 
som är rätt eller fel utan det är viktigt att varje organisation hittar den modell som pas-
sar bäst. Dock finns det vissa riktlinjer som kan has i åtanke. En centraliserad modell 
passar oftast bättre då organisationen vill ha en central kontroll på informationen. I ett 
tidigt skede av en organisations BI-arbete kan det vara fördelaktigt att använda sig av en 
centraliserad modell. Detta för att det kan vara svårt att lita på hur motiverade och kun-
niga personerna som ingår i organisationens ICN verkligen är när det gäller spridning 
av information. Det är viktigt att BITen ger feedback på den information som ICNet bi-
dragit med då det är genom denna feedback som personerna i ICNet lär sig vilken in-
formation som är relevant. Detta kan leda till att organisationen kan gå från en centrali-
serad modell till en decentraliserad modell.  

Vid en decentraliserad modell får personerna i ICNet mer ansvar och kan skicka infor-
mation, som inte kräver någon större analys för att vara värdefull, direkt till beslutsfat-
tare de vet kan ha användning av den. Detta minskar arbetsbördan på BITen och det 
minskar även den tid det tar för informationen att nå beslutsfattarna. Denna modell kan 
vara bra när personerna i ICNet lärt sig vilken information som är relevant och vilka 
beslutsfattare som kan ha användning för den. En nackdel med en decentraliserad mo-
dell kan vara att samma information sprids flera gånger till samma beslutsfattare. 
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En funktionell modell fungerar som en decentraliserad modell men får en ökad grad av 
kontroll tack vare en koordinator som har ansvar för en grupp av collectors. Koordina-
torn har här det ansvar som låg på varje enskild collector i den decentraliserade model-
len. En funktionell modell minskar risken för att samma information sprids flera gånger 
då koordinatorn ansvarar för spridningen av informationen. Den här modellen passar 
även bra då det visar sig vara svårt att öppna upp de personliga nätverk som finns i or-
ganisationen. En koordinator ansvarar då för att information sprids från dessa nätverk 
till resten av organisationen. 

Utbilda collectors 

Då en modell valts är det viktigt att utbilda varje enskild collector som ingår i ICNet. 
Utbildningen ska bestå av att lära dem att identifiera relevant information. Det är viktigt 
att lära dem hur de ska leta och inte var de ska leta. Detta för att organisationen inte ska 
missa nya källor till information på grund av att collectors i förväg blivit tillsagda vilka 
källor som ska användas. Vid utbildningen ska även fokus läggas på hur information ska 
spridas. Alla collectors måste vara införstådda med vilka sätt som kan användas för att 
sprida information och hur den ska vara presenterad. Det kan till exempelvis vara 
muntligt i form av möten och dylikt eller skriftligt i form av rapporter eller e-mail.  

Etik 
En etisk policy bör sättas upp av två anledningar. Collectors kan, om de tvivlar på om 
informationen är etisk eller inte, ta hjälp av den etiska policyn för att avgöra detta. De 
behöver alltså inte själva ta några tvivelaktiga beslut utan de kan fatta alla sina etiska 
beslut med stöd av den framtagna policyn. Utan en sådan policy kan information som de 
tvivlar på om den är etisk eller inte väljas att inte spridas vidare, trots att den kanske är 
etisk och viktig. Den andra anledningen är att ett oetiskt BI-arbete kan skada den egna 
organisationen. Dels för att det kan skada ryktet, dels för att det är kostsamt om organi-
sationen skulle hamna i domstol på grund av sitt oetiska handlande. 

Sätt upp en etisk policy 

När en etisk policy skapas är det viktigt att inte bara tänka på vad som är lagligt eller 
inte, oetiskt handlande behöver inte vara olagligt. Den etiska policyn ska täcka de lokala 
lagar som berör organisationen men detta bör ses som ett minimum och inte som ett 
slutligt mål. För att ta fram en etisk policy som täcker mer än bara de lokala lagarna kan 
ledningen använda sig av följande tankesätt: 

1. Om det här hände vår organisation, skulle vi då tycka att det var etiskt eller oe-
tiskt? 

2. Om det vi gjort skulle stå på löpsedlarna, skulle vi då kunna stå för det? 

Utbilda anställda om etik 

Efter att en etisk policy satts upp ska alla inom organisationen utbildas och informeras 
om vad organisationen anser är oetiskt och varför det är viktigt att följa dessa etiska reg-
ler. Här bör även alla informeras om hur de ska hantera en situation där de av misstag 
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kommit över information på ett oetiskt vis. Ett exempel på en sådan situation kan vara 
om en anställd från en konkurrerande organisation söker anställning hos den egna or-
ganisationen. Den arbetssökande skryter då om det arbete han utfört gällande en ny, 
ännu inte lanserad, produkt hos den konkurrerande organisationen. Hur ska då den 
som fått reda på informationen hantera den? 

Planering 
Planeringen är första steget i BI-processen och som grund för planeringen ligger organi-
sationens övergripande strategi. Även önskemål om specifika intelligencerapporter från 
enskilda beslutsfattare ska beaktas vid planeringen. Det är viktigt att planera BI-
processen för att få ett fokuserat BI-arbete och även för att kunna identifiera relevant 
information i senare steg.   

Se över strategi med hjälp av industri- och organisationsanalys 

Då organisationens strategi ligger till grund för planeringen och därmed för hela BI-
processen så är det viktigt att organisationen är säker på den strategi den vill använda 
sig av. Detta kan göras genom att strategin ses över med hjälp av industri- och organisa-
tionsanalysen. Dessa analyser kan antingen tas fram av den egna organisationen eller 
köpas av konsulter. 

Identifiera BI-behov 

Vid identifieringen av BI-behovet så är det organisationens KINs som tas fram. För att 
ta fram dessa KINs kan organisationen ta hjälp av industri- och organisationsanalysen 
samt organisationens strategi. Ett annat sätt att identifiera KINs i organisationen är ge-
nom intervjuer av beslutsfattare på olika positioner och då identifiera vilka områden de 
anser är viktiga för sitt beslutsfattande. Det är vid intervjuerna viktigt att beslutsfattarna 
själva får berätta vad de anser är viktigt och att den som intervjuar inte ställer ledande 
frågor eller på annat sätt, medvetet eller omedvetet, försöker påverka beslutsfattaren. 
Den information de anser sig behöva sammanställs sedan i en UIP för varje beslutsfatta-
re, vilka sedan används vid spridningen av intelligence. 

Identifiera informationsbehov 

Efter att BI-behovet är identifierat så ska den information som behövs för att täcka BI-
behovet identifieras. Detta steg fokuserar alltså på vilken information det är som behövs 
och inte var den finns. Här kan först informationsbehovet för varje enskild KIN identifi-
eras och då detta gjorts så kan dessa informationsbehov jämföras. Detta görs för att 
upptäcka gemensamma informationsbehov vilket underlättar koordineringen av infor-
mationsinsamlingen. Information om till exempel konkurrenters prissättning skulle 
kunna ingå i flera KINs.  

Identifiera aktuell tidsram 

Vid planeringen är det även viktigt att ta fram en tidsram för den aktuella BI-processen. 
Denna tidsram baseras på inom vilken tid den intelligence som ska tas fram är värdefull 
och denna tidsram sätter alltså en gräns för hur lång tid hela processen får ta. Viss intel-
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ligence är värdefull en väldigt kort tid och kräver alltså en snabb BI-process. Organisa-
tionen kan alltså här se om den behöver använda sig av real-time BI för att bevaka vissa 
områden. 

Resursallokering 

Varje BI-process kräver resurser. Organisationen måste bedöma hur mycket resurser 
som kan tänkas behövas för den aktuella BI-processen och även ta ställning till om den 
intelligence som kommer att tas fram är värd dessa resurser. Det kan alltså vara så att 
organisationen här väljer att lägga ner den aktuella BI-processen då den inte anses lön-
sam. Om det beslutas att BI-processen är lönsam så ska de resurser som krävs identifie-
ras och allokeras. 

Insamling 
Det är i detta steg av BI-processen som information samlas in som sedan ska omvandlas 
till intelligence. Vid insamlingen är det viktigt att ha en kontrollfunktion för den infor-
mation som samlas in så att den är relevant, följer den etiska policyn, är sann och att 
den fortfarande är aktuell med hänsyn till den tidsram som satts upp.    

Identifiera aktuella källor 

Här identifieras de källor som kan tänkas innehålla den information som behövs för att 
täcka informationsbehovet. Det är viktigt att använda olika sorters källor så som till ex-
empel fältkällor och publicerade källor och att inte alltid använda samma källor då det 
kan leda till att viktig information från andra källor inte upptäcks. Det är även viktigt att 
hitta substitut till identifierade källor då källor kan försvinna. En annan fördel med att 
använda substitut är att det underlättar valideringen av information då det går att an-
vända substituten för att göra korsreferenser. De källor som identifieras måste även 
uppfylla kraven som satts upp i den etiska policyn.  

Validering av information 

Valideringen är den kontrollfunktion som används vid insamlingen. Vid valideringen så 
kontrolleras den insamlade informationens relevans, sanningsvärde, om den är passan-
de, betydelsefull och läglig samt att den går att förstå. Dessa kontroller görs genom att 
jämföra den insamlade informationen med informationsbehovet och den framtagna 
tidsramen. Informationen ska även kontrolleras mot organisationens etiska policy.  

Analys 
Vid analysen omvandlas den insamlade informationen till intelligence. Information 
sätts i ett större sammanhang, jämförs och kombineras med annan information för att 
få ett mervärde. Det finns inget ”rätt” sätt att analysera information utan det krävs en 
viss expertis för att avgöra hur information ska analyseras. Det är viktigt att denna ex-
pertis finns i BITen annars kan det hända att den intelligence som tas fram inte motsva-
rar BI-behovet. 

 

66  Joon Karlberg och Göran Karlsson 



Business intelligence – en diskussion om begreppet och fenomenet 
 

 

Kategorisera informationen 

Information delas i ett första steg upp i olika informationsområden, så kallade IBBs. 
Detta för att ge en överblick av vilken information som finns tillgänglig och hur den 
skulle kunna kombineras. Det är upp till analytikern hur information kategoriseras, en 
kategori kan till exempel vara en specifik konkurrent en annan kategori skulle kunna 
vara samtliga konkurrenters prissättning. Om bara få kategorier identifierats betyder 
det inte att det skulle leda till en dålig analys utan det viktiga är att kategorierna är rele-
vanta för den intelligence som ska tas fram.  

Besluta om redundans 

Analytikern, med de identifierade kategorierna som grund, kan här besluta om redun-
dans ska användas gällande analysmetoder. Om analytikern ser svårigheter med att 
analysera informationen så kan denne välja att använda flera analysmetoder för att se-
dan kunna jämföra resultaten med varandra och på detta sätt få ett säkrare resultat. Re-
dundans är att föredra om resurserna och tidsramen tillåter. Detta steg kan även göras 
om det resultat som fås fram vis analysen verkar osäkert. 

Val av analysmetod 

Vid val av analysmetod är det dels viktigt att se till den kategoriserade informationen, 
dels till den intelligence som ska tas fram. Den valda metoden måste passa den insam-
lade informationen och den frågeställning som finns för att få fram intelligence som till-
godoser delar av BI-behovet. Om till exempel en kartläggning av konkurrenterna ska 
göras i den aktuella BI-processen så kan en passande analysmetod vara en SWOT-
analys. Det är viktigt att tänka på att bara för att en mer avancerad metod väljs är det 
inte säkert att ett bättre resultat fås fram. Det kan till och med vara så att många fel be-
gås under analysen när en avancerad metod används, vilket leder till ett sämre resultat. 

Resultat och konsekvenser 

Analysen är inte klar bara för att ett resultat tagits fram genom användningen av en ana-
lysmetod. Det resultat som fåtts fram då den valda analysmetoden använts för att analy-
sera informationen ska sedan användas för att dra slutsatser. Om resultatet från en 
SWOT-analys till exempel visar att det största hotet mot organisationen är en uppkom-
mande sammanslagning mellan två konkurrenter så kan en slutsats vara att den egna 
organisationen måste hitta en samarbetspartner, det kan naturligtvis dras flera slutsat-
ser från resultatet. Sedan ska konsekvenser av slutsatsen identifieras vilket i detta fall 
skulle kunna vara att den egna ledningen, vid en sammanslagning, skulle få minskad 
kontroll över organisationen eller att delar av verksamheten skulle behöva flyttas. Det är 
utefter de identifierade konsekvenserna som beslut sedan fattas, det är här som infor-
mation blivit intelligence. 

Spridning 
Den intelligence som tagits fram måste spridas i organisationen och det är även viktigt 
att intelligencen sprids i rätt form. Intelligence som inte sprids eller som ignoreras är 
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värdelös och därför är det viktigt att kulturen och strukturen i organisationen inte 
hämmar intelligence spridningen. 

Klassificera intelligencen 

Innan intelligence sprids så är det viktigt att den klassificeras. Intelligence kan till ex-
empel klassificeras utifrån hur det skulle påverka organisationen om intelligencen 
spreds utanför organisationen. Det är här viktigt att inte vara för restriktiv vid klassifi-
ceringen då det kan hindra spridningen av intelligence till dem som skulle ha använd-
ning av den, men även det motsatta innebär naturligtvis risker och därför krävs det en 
avvägning i varje enskilt fall.  

Identifiera presentationsformer 

Det finns två former av intelligencespridning och dessa är push och pull. Vid push så 
sprids den framtagna intelligencen utan att mottagaren har begärt den. Det omvända 
gäller vid pull intelligence, då har mottagaren själv begärt den. Det är viktigt att hitta en 
bra balans mellan dessa två former som passar den egna organisationen. Det är även 
viktigt att hitta den presentationsform, till exempel e-mail, möten eller rapporter, som 
passar mottagaren bäst. Som exempel kan ges en beslutsfattare som får skriftliga intelli-
gencerapporter av den intelligence som tagits fram. Då beslutsfattaren har svårt att ta 
till sig de skriftliga intelligencerapporterna så samlas de på hög på skrivbordet. Denne 
beslutsfattare hade till exempel kunnat ta till sig den framtagna intelligencen bättre med 
en muntlig presentation där frågor kunnat ställas under presentationen. 

Utvärdering 
Utvärderingen är viktig för att hitta de områden som går att förbättra i BI-arbetet. 
Flaskhalsar ska identifieras men även områden som fungerade bra under BI-arbetet ska 
belysas och ges utrymme i utvärderingen.  

Utvärdera de sju punkterna 

Vid utvärderingen av BI-arbetet kan det vara svårt att veta vad som ska utvärderas. Sju 
orsaker till att BI-arbetet ofta misslyckas och som bör ses över vi utvärderingen är: 

1. Styrelsen var inte involverad 
2. Uppgifterna var inte fokuserade 
3. För mycket fokus på insamlingen 
4. Alla i organisationen var inte involverade 
5. Etiska riktlinjer har inte satts upp 
6. Problem vid analysen 
7. Inneffektiv spridning 

Hur dessa punkter utvärderas är upp till organisationen. Förslag skulle kunna vara att 
intervjuer hålls med dem som varit involverade i BI-processen eller att enkäter delas ut i 
organisationen där betyg får sättas på respektive punkt. 
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Feedback tillbaka till organisationen 

Efter att ett resultat fåtts fram från utvärderingen av de sju punkterna så ska feedback 
ges tillbaka till organisationen. Denna feedback är viktig för att de områden som inte 
fungerade tillfredsställande ska kunna förbättras men även för att belysa de områden 
som fungerade tillfredsställande.  
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Slutdiskussion 

Business intelligence är ett område där det idag satsas mycket resurser i form av både 
pengar och tid bland organisationer runt om i världen. Detta på grund av att informa-
tion har blivit ett viktigt konkurrensmedel då organisationernas konkurrenssituation 
har förändrats. Många organisationer befinner sig idag i en miljö som snabbt förändras 
på grund av den ökade globaliseringen. Organisationer konkurrerar idag med andra or-
ganisationer från hela världen vilket gör att business intelligence är mer aktuellt än nå-
gonsin. 

Vi tycker att vi hittat gott om teorier att grunda vårt resultat på. Vi var dock tvungna att 
börja med att reda ut de olika begreppen som används inom området som till exempel, 
competetive intelligence, competitor intelligence, marketing intelligence, omvärldsana-
lys m.fl. Detta är begrepp som vi var tvungna att förstå för att vi skulle kunna använda 
oss av källor som använde dem, även om vi bara presenterat de begrepp som vi tyckte 
var relevanta för att få en bättre förståelse av uppsatsen. 

Vi tycker att vi gett en bra bild av business intelligences rötter och när begreppet upp-
kom. Vi inser dock att det kan finnas skilda teorierna om när intelligence uppkom. Från 
500 f.Kr och framåt kan vi visa att det funnits men det är möjligt att det funnits längre. 

Jämförelsen av business intelligence och omvärldsanalys var intressant då vi till en bör-
jan inte trodde att dessa två begrepp gick att jämställa. Vår syn av både business intelli-
gence och omvärldsanalys har förändrats under arbetets gång vilket vi tycker gjorde ar-
betsprocessen både intressant och lärorik. Vår bild av business intelligence var mycket 
snävare när vi började med uppsatsen och under arbetets gång har bilden breddats flera 
gånger. 

Vi insåg tidigt att business intelligence var ett bredare område än vi trodde och för att 
kunna ge en klar bild av business intelligence har vi försökt hitta de områden som utgör 
kärnan och sedan skapa vårt framework utifrån detta. Vi tycker att vi fått fram ett fra-
mework som ger en bra överblick av BI-arbetet och som belyser att BI är mer än bara 
den process som producerar intelligence. Det handlar även om att motivera och engage-
ra anställda inom organisationen och sätta upp en fungerande struktur samt en etisk 
policy. Det framework vi tagit fram grundar sig på de teorier vi funnit vid litteraturstu-
dier och har inte testats i praktiken.  

Förslag till vidare forskning 
Vårt arbete har grundat sig helt på teorier och förslag på vidare forskning är därför en 
empirisk undersökning av hur vårt framework skulle fungera i praktiken. Något annat vi 
stött på under arbetets gång är att begreppen som rör business intelligence kan skilja sig 
något mellan olika länder. Det skulle kunna vara intressant att undersöka vad som vägs 
in i begreppen i olika länder och kulturer. Vårt framework grundar sig på vårt svenska 
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synsätt och därför skulle det även vara intressant att undersöka hur organisationskultu-
ren skiljer sig åt i olika delar av världen och hur detta påverkar business intelligence.  

Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka de olika teknologier som används 
eller skulle kunna användas inom business intelligence. Även en noggrannare under-
sökning av real-time business intelligence där likheter och skillnader gällande teknolo-
gier som används till real-time och traditionell business intelligence identifieras. 
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