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Sammanfattning 
Dagens organisationer behöver använda flexibla och fungerande beslutsstöd som 
kan bistå med underlag för bättre beslutsfattande, vilket har gjort Business 
Intelligence till ett uppmärksammat område. Syftet med uppsatsen har därför 
varit att bidra med kunskap till organisationer som är i fas med att implementera 
Business Intelligence. Detta har vi gjort genom att beskriva hur organisationer 
hanterade utvalda problemområden vid implementering av Business 
Intelligence, samt vilka erfarenheter de fått från mindre lyckade projekt. 
 
Först gav den teoretiska referensramen en generell förståelse av Business 
Intelligence och dess komponenter. Därefter förklarade referensramen de 
problemområden studien fokuserade på: 

• Rättfärdigande av Business Intelligence investering 
• Systemutveckling och behovet av att integrera Business Intelligence med 

övriga system i organisationen 
• Dokumentera och säkra stödsystem 
• Legala- och integritetsaspekter 
• Etiska aspekter 

 
Vidare förklarade även teorin orsaker till mindre lyckade Business Intelligence 
projekt.  
 
Vi valde en deduktiv ansats samt kvalitativ metod för att besvara vårt syfte. För 
empirinsamlingen genomförde vi totalt fyra intervjuer. 
 
Resultatet av studien visade att samtliga organisationer upplever svårigheter 
kring rättfärdigandet av Business Intelligence investeringar. Resultatet visade 
även att samtliga organisationer uppfattade integration som en 
problematiskfaktor ur kostnad- och tidsynpunkt. Dokumentera och säkra 
stödsystem väckte skilda meningar hos organisationerna, främst i frågan 
huruvida egna komplement till ordinarie Business Intelligence förekom och i så 
fall hur dessa dokumenterades. I frågan om legala- och integritetsaspekter 
resulterade studien i att organisationerna undvek lagring av personuppgifter i 
förhållande till legala skyddskrav. Etiska aspekter var en komplex fråga som 
huvuddelen av organisationerna inte såg som ett problem, på grund av att de var 
restriktiva med information om sina kunder. Avslutningsvis gav resultatet råd för 
hur ett Business Intelligence projekt kan undvika vanligt förekommande 
“fallgropar”.  
 
Nyckelord: Business Intelligence, management, projekt, erfarenheter och 
hantering.  



   
 

   
 

Abstract  
This study concerns how organizations manage various problematic areas 
when implementeing Business Intelligence and experiences from Business 
Intelligence project failures on management level. In order to highlight 
these questions, we have carried out interviews with four organizations 
which have great experience in working with Business Intelligence on a 
daily basis.  
 
The result of the study shows that all organizations deal with difficulties 
regarding cost-benefit issues and justification concerning Business 
Intelligence investments. The result also showed that the organizations 
faced difficulties with integration concerning time and cost. Documenting 
and securing support systems presented different attitudes between the 
organizations, primary in the question about sub complements to Business 
Intelligence and in the way that they were documented. In the discourse of 
legal issues and privacy the majority of the organizations chose not to store 
personal information relative to legal security demands. Ethical issues were 
not seen as a problem due to the organization’s restrictiveness about 
customer information. The result finally presents advice on how to avoid a 
Business Intelligence project failure. 
 
Key words: Business Intelligence, management, project, experience and 
usage.  
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1 Introduktion  
Inledande kapitel presenterar valt ämne för läsaren utifrån bakgrund och 
problemdiskussion. Därefter formuleras syftet, följt av studiens avgränsning 
och målgrupp. Vidare tillhandahålls förklaring och definition kring 
tvetydliga begrepp. Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Informationslogistik handlar om att leverera rätt information på rätt plats, i 
rätt tid och på rätt sätt. Vi finner därför att Business Intelligence är en 
väsentlig del av informationslogistik eftersom dess primära funktion är att 
förse människor och system med rätt typ av information i rätt tid. Dagens 
affärsklimat blir allt mer föränderligt och komplext, vilket ställer högre krav 
på anpassningsbarhet av system. Organisationer har idag ett behov av att 
använda flexibla och väl fungerande beslutsstöd som kan bistå med underlag 
för att möjliggöra bättre beslutsfattning. Genom att uppfylla 
organisationsbehovet kan de förhålla sig till ständiga förändringar på ett 
effektivare sätt (Turban et al., 2008). 
 
Enligt analysföretaget Gartner (2008) beror mindre lyckade Business 
Intelligence projekt främst på processer samt den mänskliga faktorn och 
mindre på framtagen IT-teknologi. Vidare säger Bill Hostmann på Gartner 
(2008) att huvudproblematiken vid implementering av BI ligger i 
internpolitik och managementfrågor. 
 
Då forskning tidigare har belyst området kring hur organisationer bör gå till 
väga vid implementering av Business Intelligence anser vi det intressant att 
spinna vidare på Gartners spår om förekommande problemområden vid 
implementering av Business Intelligence på managementnivå. Vårt 
examensarbete kommer därför att utgå från ett managementperspektiv och 
fokusera på olika problemområden inom organisationer vid implementering 
av Business Intelligence. Examensarbetet kommer också fokusera på 
organisationers erfarenheter från mindre lyckade Business Intelligence 
projekt.  
 
Baserat på Turban et al., (2008) teoretiska ramverk har vi utgått från fem 
föreslagna problematiska områden vid implementering av Business 
Intelligence på managementnivå som vi hyser intresse av att undersöka 
närmare: 
 

 
 Rättfärdigande av Business Intelligence investering  
 Systemutveckling och behovet av att integrera Business Intelligence 

med övriga system 
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 Dokumentera och säkra stödsystem  
 Legala och integritetsaspekter 
 Etiska aspekter 

 
Utöver dessa fem problemområden kommer vi även att undersöka vilka 
erfarenheter organisationer tagit till sig efter ett mindre lyckat Business 
Intelligence projekt (om de varit med om något eller några). Vi anser att 
ovanstående områden är intressanta att granska baserat på utvecklingen av 
Business Intelligence samt då allt fler organisationer är angelägna om att 
införskaffa olika typer av Business Intelligence för att ha möjlighet att 
fortsätta konkurrera på marknaden. Baserat på det nyvunna intresset för 
Business Intelligence ute i organisationer anser vi att de som är i fas att 
införskaffa Business Intelligence har intresse av att erhålla en övergripande 
insyn i den problematik på managementnivå som vanligen uppstår vid 
implementering.   
 

1.2 Tidigare forskning 
Denna studie bygger till stor del på Turban et al., (2008) teoretiska ramverk 
där olika problemområden på managementnivå har presenterats i samband 
med implementering av Business Intelligence, tillsammans med teori om 
mindre lyckade Business Intelligence projekt. Vi har valt ut delar av 
ramverket som utgångspunkt och därefter utvecklat dessa delar genom att 
använda oss av kompletterande litteratur i form av böcker, vetenskapliga 
artiklar och internetkällor.  
 

1.3                Problemformulering 
Baserat på framtagen bakgrund samt tidigare forskning, finner vi det 
intressant att studera hur organisationer hanterar olika problemområden inom 
Business Intelligence vid implementering samt vilka specifika erfarenheter de 
har tagit till sig utefter mindre lyckade Business Intelligence projekt. Utifrån 
detta resonemang har vi kommit fram till, samt delat upp vår 
problemformulering i två nedanstående frågor. 
 
-  Hur hanterar organisationer olika problemområden på managementnivå vid 
implementering av Business Intelligence.  
 
- Vilka erfarenheter har organisationer tagit till sig från mindre lyckade 
Business Intelligence projekt?  
 

1.4 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att beskriva organisationers hantering av vanligt 
förekommande problemområden på managementnivå vid implementering av 
Business Intelligence. Vi har även som syfte att undersöka vilka erfarenheter 
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dessa organisationer tar till sig efter eventuellt mindre lyckade projekt inom 
Business Intelligence. Därav är vårt syfte också att bidra med kunskap till 
organisationer som överväger att implementera Business Intelligence, och 
därmed vara till hjälp för dessa organisationer och underlätta deras 
implementeringsprocess.  
 

1.5 Avgränsning 
Vår studie är avgränsad till att beskriva fem vanligt förekommande 
problemområden på managementnivå vid implementering av Business 
Intelligence samt erfarenheter dragna utav mindre lyckade BI-projekt. 
Studien kommer inte behandla de tekniska aspekter av implementering på 
managementnivå. 
 

1.6 Målgrupp 
Studiens målgrupp består av chefer på mellan och högre nivå i de 
organisationer som är i fas att implementera eller ska fatta beslut gällande 
implementering av Business Intelligence. Målgruppen kan även vara de som 
vill öka sin medvetenhet vad gäller de problem som kan uppstå på 
managementnivå under en implementering av Business Intelligence. 
Slutligen riktar studien sig också till de individer som har ett generellt 
intresse för ett managementperspektiv inom Business Intelligence.  
 

1.7 Definitioner och förtydligande  
I detta avsnitt definierar vi samt förtydligar begrepp i kontext för att 
underlätta läsningen av studien. Definierade och förtydligande begrepp 
markeras med fetstil.  
 
Management omfattar direktörer och chefer som har ansvar och befogenhet 
att fatta beslut för att styra en organisation (Business Dictionary, 2011).  
 
Outsourcing innebär att en organisation bestämmer sig för att lägga 
affärsprocesser eller funktioner externt hos en annan organisation (Thompson 
et al., 2009).   
 
TDWI (The Data Warehousing Institute) är en oberoende organisation som 
tillhandahåller bland annat certifieringar, nyheter och utbildningar för chefer 
och yrkesfolk inom IT- branschen världen över. TDWI är en av de främsta 
societeterna för omvärldsbevakning och datalagring (TDWI, 2011). 
 
Gartner är ett analys- och rådgivningsföretag med fokus på 
informationsteknik grundat 1979 i Stamford, Connecticut, USA. Gartner har 
4 400 anställda inklusive 1 200 analytiker och konsulter i 85 länder (Gartner, 
2011).  
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I denna studie avser begreppet organisationer stora företag/organisationer 
och enligt tillväxtverket (2003) sysselsätter över 250 anställda och har en 
omsättning på mer än fem miljarder svenska kronor (50 miljoner Euro). 
 
Begreppet system avser i denna studie IT-baserade system om ingen annan 
mening förtydligas.   
 
Begreppet informantorganisation representerar den eller de organisationer 
studiens informanter arbetar inom.  
 

1.8 Disposition  
I kapitel två presenteras vår teoretiska referensram genom en förklaring av 
vad Business Intelligence är, begreppets framväxt, hur Business Intelligence 
betraktas idag samt olika problemområden vid implementering av Business 
Intelligence. Kapitlet avslutas med exemplifierade orsaker för mindre lyckade 
Business Intelligence projekt på managementnivå. 
 
Tredje kapitlet beskriver studiens metod. Först beskrivs studiens utformning 
och vetenskapliga ansats. Därefter redogörs metoden utefter en kvalitativ 
aspekt, primär- och sekundärdata skildras följt av bearbetning och analys av 
data. Avslutningsvis behandlas studiens vetenskaplighet. 
 
Kapitel fyra presenterar empiriskt material och inleds med en generell 
beskrivning av deltagande organisationer samt deras användning och 
definition av Business Intelligence.  Därefter presenteras varje organisations 
empiri separat inom studerade problemområden. Slutligen presenteras 
erfarenheter från mindre lyckade Business Intelligence projekt. 
 
I kapitel fem analyseras empiri utefter vald referensram, indelat i utvalda 
problemområden. Vidare analyseras erfarenheter från mindre lyckade 
Business Intelligence projekt. 
 
Kapitel sex diskuterar studiens resultat, först hantering av undersökta 
problemområden och därefter erfarenheter från mindre lyckade Business 
Intelligence projekt.  
 
Sjunde kapitlet är den avslutande delen av studien. Där presenterar vi 
studiens slutsatser samt ger förslag till fortsatt forskning.  
 
I avslutande kapitel åtta presenterar vi en allmän reflektion kring ämnet 
Business Intelligence, egen lärandeprocess under arbetets gång och därefter 
reflektion angående vald metod.   
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2 Teori 
I detta kapitel tillhandahåller vi i de första tre avsnitten, en generell bild av 
vad Business Intelligence är för något för att klargöra vår tolkning av ett 
komplext begrepp. Vi beskriver där hur Business Intelligence har växt fram 
och hur begreppet betraktas idag. Därefter presenterar vi fem 
problemområden vid implementering av Business Intelligence samt 
erfarenheter från mindre lyckade Business Intelligence projekt på 
managementnivå. 
 

2.1 Vad är Business Intelligence (BI)? 
Ett begrepp som sällan utnyttjas i affärsvärlden är underrättelsetjänst. Istället 
ersätts begreppet med den engelska termen ”intelligence”. Begreppen 
betraktas ofta som synonymer till varandra där ”intelligence” i en del fall 
uppfattas mer neutralt än underrättelsetjänst. Konceptet ”intelligence” står för 
både organisationen (underrättelsetjänsten) och dess resultat (underrättelser). 
Inget svenskt begrepp är lika heltäckande som ”intelligence”. 
Omvärldsbevakning, omvärldsanalys och omvärldsradar kan exempelvis 
användas för att beteckna en organisation eller delar där av. Organisationers 
resultat av omvärldsbevakning rubriceras därför av begreppet underrättelse 
då det inte finns någon lämpligare synonym. Begreppet omvärldsinformation 
är obehandlad rådata och kan inte användas som synonym menar Hedin et al., 
(2006). 
 
Affärsunderrättelse översätts i engelska termer till Business Intelligence (BI) 
(Hedin et al., 2006). BI-begreppet är en paraplybeskrivning och ett brett 
spektra av verktyg för att stödja beslutsfattande. Begreppet täcker all 
nödvändig kompetens som krävs för att omvandla data till så kallad 
intelligens, vilket kan betraktas som pålitligt av en organisation.  Därefter kan 
organisationer använda intelligens för ett mer effektivt beslutsfattande. En 
definition av BI’s syfte kan vara ”rätt information till rätt människor i rätt tid” 
enligt Miller et al., (2006). 
 
Svaret på organisationers behov av relevant information och analysverktyg 
för att förbättra avkastning och prestation är BI. Genom att använda BI 
kombineras organisationsprodukter, teknologi och metoder för att organisera 
nyckelinformation som chefer har behov av för att öka just organisationens 
avkastning och prestation (Williams, 2007).  
 
BI kan betraktas utifrån två perspektiv. Från det första perspektivet ses BI 
som en digital teknik för att få ut så mycket användbar information som 
möjligt ur en organisations interna databaser. Det andra perspektivet innebär 
att en organisation främst ägnar sig åt materialinsamling från externa källor, 
det vill säga ”håller uppsikt över omvärlden”. Båda perspektiven är dock 
ofullständiga. BI är i sin bästa form en syntes av externt och internt material. 
Viktig information och omvärldsiakttagelser finns vid många tillfällen internt 
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i affärssystemet men är ofta en outnyttjad resurs. Detta innebär att internt BI-
material är lika relevant som externt material (Wahlström, 2004). 
 
För att en organisation ska lyckas med BI är det viktigt att använda en så 
kallad tydlig intelligensvision. Denna vision fokuserar och fördelar 
organisationsansträngningar på relevanta områden. Organisationer med 
utgångspunkt från en sådan vision, kombinerat med analys av omvärlden 
kallas ”Intelligente Enterprise” (Hedin et al., 2006). För att räknas som 
”Intelligente Enterprise” krävs det att organisationer använder BI för att 
bättre lyckas förutse hur framtidens ekonomi- och marknadsförändringar 
kommer att påverka organisationen och därigenom kunna avancera sin 
affärsverksamhet. Organisationer av detta slag är bättre positionerade att 
anpassa sig under förändringar och därigenom klara av att hantera dessa 
förändringar, samt att fostra en företagskultur av innovation och 
anpassningsbarhet (Miller et al., 2006). 
 
För att en organisation ska betraktas som en ”Intelligente Enterprise” är de 
viktigt att utveckla förståelse för behovsskillnader mellan den strategiska och 
operativa nivå, när det gäller underrättelse, eller intelligens. Då slutprodukten 
av BI ser olika ut beroende på organisationen i fråga, kräver det en 
övergripande filosofi och någon bör ha yttersta ansvaret för helheten. BI är 
inget som kan införas i en viss företagsdel utan involverar samtliga 
funktioner eller avdelningar och medarbetare. Emellertid är det dock viktigt 
att strukturera organisationen på ett sådant sätt att onödig byråkrati undviks. 
Underrättelse är något som ständigt pågår överallt men yttras genom skilda 
fokus och tidshorisonter (Hedin et al., 2006).  
 

2.1.1 BI arkitektur 
Begreppet BI är uppbyggt kring tre områden vilka utgör dess arkitektur; Data 
Warehouse, affärsanalys samt prestation och strategi. Affärsanalys är det 
område som binder samman det tekniska perspektivet med 
managementperspektivet. Inom dessa områden tillhandahålls databaser, 
analysverktyg, applikationer och metoder. Arkitekturens tre delar är till för 
att stödja processers transformering av data till information (Turban et al., 
2008). 
 
2.1.1.1 Data Warehouse 
Grunden i BI-arkitekturen består av Data Warehouse (DW), vilket är ett 
område som samlar, lagrar och förbereder organisationens data. DW kan 
definieras som en samling subjektorienterad, integrerad, tidsberoende och 
bestående data vilket kan bistå chefer med information för beslutsfattande. 
DW skiljer sig från den operationella databasen genom dess datarelationer. 
En av DW’s uppgifter är att upptäcka relationer och länkar mellan data, 
medan detta annars konstrueras i designfasen hos en operationell databas 
(Schumann, 2003). En annan skillnad är att DW inte uppdaterar befintlig 
information utan sparar ner uppdateringar och innehåller historisk data.  
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DW sparar data i antal år, istället för en operationell databas där data sparas i 
ett antal månader. Vidare förenklar DW framställnigen av analyser för 
beslutsunderlag genom att data är summerad och aggregerad (Gordon, 2003). 
 
Extrahera data från olika källor är en essentiell del av DW.  Med hjälp av 
ETL-mjukvara extraheras data både internt och externt från organisationen, 
exempelvis från ekonomiavdelningen, produktionen eller webben. När data 
är utvald extraherar och transformerar ETL data samt laddar in den i DW. 
Det finns många verktyg för detta, exempel Data Mining och Online Analytic 
Processing (OLAP), som är till för att hjälpa chefer att använda samlad data i 
DW på ett effektivt sätt. Data Mining är benämningen på den process där 
sökandet av tillsynes oupptäckta korrelationer mellan data i stora massor. 
OLAP är i sin tur ett verktyg som aggregerar, visar upp och analyserar data 
för att dra slutsatser och därefter fatta beslut (Gordon, 2004).  
 
2.1.1.2 Affärsanalys 
Arkitekturens andra område är affärsanalys (Business Analytics), även kallat 
BA. Begreppet används ibland synonymt till BI, vilket bidrar till 
begreppsförvirring. BA är en bred kategori av applikationer som inkluderar 
insamling, lagring, analys och tillhandahåller access till data. BA kopplar 
samman DW med slutanvändarna likt ett användargränssnitt med hjälp av 
olika verktyg och tekniker. BA kan även samla in information utifrån DW, 
det vill säga andra intelligenta system. Detta område använder sig också av 
Data Mining, vilket innebär att söka efter mönster och korrelationer i DW, 
men även i andra stora databaser. Utöver Data Mining använder BA också 
rapporter och frågeställning (även kallad Queries), vilket innebär statiska och 
dynamiska rapporter, alla typer av frågeställningar, upptäcka ny information, 
multidimensionell vy etc. (Turban et al., 2008).  
 
2.1.1.3 Prestation och strategi 
Prestation och strategi inkluderas i begreppet Business Performance 
Management (BPM), vilket är BI-arkitekturens tredje och sista område. En 
del benämner BPM som BI-evolutionens nästa fas, medan andra betraktar 
BPM som en förgrening av BI genom sin fokusering på företagsstrategi och 
mål. Somliga forskare hävdar att traditionell BI enbart analyserar historiska 
händelser fram till idag. Då BPM betraktas som en utväxt av BI menar 
Bogdana (2009) att begreppen kompletterar varandra.  
Turban et al., (2008) menar dock att prestationshantering består av många 
termer, däribland Business performance Management (BPM), Corporate 
Performance Management (CPM), Enterprise performance Management 
(EPM) och Strategic Enterprise Management (SEM) (Turban et al., 2008). 
 
BPM konceptet involverar processer, metodlära, metrik och teknologi för att 
övervaka, mäta och hantera en organisation menar Bogdana et al., (2009). 
BPM innebär en kontinuerlig process för att förbättra organisationens 
finansiella och operationella prestation. För att öka prestationen 
sammankopplar BPM företagsstrategier med operationellt utförande.  
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Optimal prestations uppnås genom att etablera mål, därefter fastställa planer 
för att uppnå målen, övervaka faktisk prestation i förhållande till dessa mål 
och korrigera planerna efterhand för att tillgodose måluppfyllelse. Med andra 
ord har BPM som avsikt att mäta prestandan i organisationen, gentemot 
uppsatta mål och syften. Detta stöds i sin tur av med hjälp av BI-verktyg. För 
att jämföra skillnaden mellan BPM och BI understryks det att fokus ligger 
mer på strategi och mål än vad de gör i traditionell BI och Decision Support 
System (DSS) (Turban et al., 2008). Istället för att fokusera på IT, utgår BPM 
från att definiera så kallade nyckelprestationsindikatorer och sist välja det IT-
stöd som passar organisationens behov (Bogdana et al., 2009). 
 
Enligt Turban et al., (2008) innehåller effektivt BPM tre fundamentala 
principer: driva ett långsiktigt organisationsperspektiv, säkerställa inriktning 
och fokus på önskade resultat samt möjliggöra en mer effektiv beslutsfattning 
i organisationens samtliga nivåer.  Dessa principer garderar även att 
organisationens nyckelprocesser vägleds av en transparent och 
välkommunicerad företagsstrategi. 
  

2.2 Framväxten av BI 
Enligt Hedin et el., (2006) har överraskningsattacker inom det militära 
studerats idag och sjuttio år tillbaka i tiden. Denna studie konstaterade att en 
framgångsrik överraskningsattack inte beror på varken skickliga knep, 
illusioner eller brist på tidiga signaler från motståndare. Istället påvisade 
studien att lyckade överraskningsattacker berodde på motpartens föråldrade 
antaganden och anseende vad gäller stridskonst. Den kinesiska strategen Sun 
Tzu skrev 500 år före Kristus: 
 
”Lär känna din fiende så kommer du att överleva hundra slag. Om du inte 
bryr dig om att lära känna din fiende och heller inte slagfältets natur så kan 
du vara säker på att gå din undergång till mötes.”(I Hedin et al., 2006, s 15) 
 
Överraskningar har alltid funnits inom affärsvärlden likt militären. Innan 
begreppet BI tillkännagavs användes traditionella DSS och Executive 
Support System (ESS) som tidigare intelligenta system för att organisationer 
själva skulle kunna ligga i framkant och undvika överraskningar. DSS var 
designade för att klara av en liten del av applikationer, oftast relaterade till 
sälj- och finansanalyser (Gupta et al., 2004). En stor teknisk nyhet i 
evolutionen av beslutsstödsystem har varit utvecklingen av DW, vilket är en 
databas skapad för att stödja DSS och ESS samt andra uppgifter 
slutanvändarna står inför. DW samlar och använder en stor summa data för 
frågeställning eller analys av DSS och ESS. DW är en del i dagens BI vilket 
nämnts i föregående avsnitt (Turban et al., 2006). 
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2.3 BI idag 
Idag råder det enighet i affärsvärlden att omgivningen blivit mer oroligt under 
de senaste tre årtiondena på grund av de förändringar och utmaningar 
organisationer ständigt ställs inför. Trots att företagsledare är medvetna och 
införstådda i ökandet av förändringar i omvärlden, hävdar trots allt chefer att 
de minst en gång dem senaste fem åren blivit så överrumplade av en händelse 
att organisationens långsiktiga marknadsposition påverkats. Gilad (2004) 
menar att oförutsägbara händelser i affärsvärlden kan vara skadliga. 
 
När en organisation inte lyckas på marknaden beror detta till stor del på 
bristande handlingsförmåga. Anblicken av små tecken på förändring är 
positivt för de organisationer som intagit en flexibel roll i förhållande till 
överraskande händelser. För att skydda sin organisation behövs effektiva 
processer där definition och tolkning av tidiga tecken på risker förmår 
beslutsfattare att beakta varningen och reagera proaktivt. För att åstadkomma 
detta behövs BI (Gilad, 2004). 
 
Enligt Williams (2007) är BI inget nytt begrepp utan har funnits länge. 
Däremot används termen idag som ett trendigt slagord inom IT. Endast de 
mest strategiskt intelligenta affärsorganisationerna kommer förbli 
konkurrenskraftiga och lyckas i en global internetinfluerad marknad. De 
organisationer som har ett organisationsbrett perspektiv på nyckeloperationer 
i organisationen och har verktyg att länka samman affärsstrategi med 
operationellt utförande, har en chans att vara konkurrenskraftiga. BI som 
tillmötesgår dessa behov blir alltmer kritisk för att organisationer ska kunna 
studera, hantera samt agera strategiskt och effektivt på deras allt växande 
affärer som innebär en konstant ökning av information (Gupta et al., 2004).
  
 
När ökade krav på underrättelse ställs på organisationer, växer även tvånget 
av en sund företagsstrategi fram, där kortsiktiga behov möts samtidigt som en 
grund tillhandahållas för att möta den långsiktiga visionen. För närvarande 
fokuserar organisationer till stor del sina resurser på kostnadskontrollerande 
produkter. Denna resursfokus är på väg att ändras till produkter som istället 
kan hjälpa organisationer att växa, vilket gör BI relevant i allra högsta grad 
(Miller et al., 2006). 
 

2.3.1 Competetive Intelligence 
Idag existerar definitionssvårigheter gällande begreppet BI (vilket nämnts i 
tidigare avsnitt). Detta är inte nog utan det finns tendenser, speciellt i 
amerikansk och brittisk litteratur, där BI-begreppet ersätts med ett annat 
slagord inom IT, nämligen Competetive Intelligence (CI). Närmsta svenska 
översättning för CI är ”underrättelseverksamhet kring konkurrenter” eller 
möjligen förenkla begreppet till ”konkurrentanalys”. Begreppen CI och BI 
används för närvarande parallellt i många avseenden. I åtskilliga böcker 
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tillhandahålls beskrivningar av CI som även mycket väl skulle kunna passa in 
på BI (Wahlström, 2004). 
 
Enligt amerikansk litteratur innebär CI insamling, hantering och användning 
av information där konkurerande organisationer berörs. CI kan användas i 
alla delar av affärsverksamheten för att erhålla ett konkurrenskraftigt övertag, 
samtidigt som konkurrenterna hindras från att springa om och ta överhand. 
Interna processer kan även förbättras genom CI då konkurrenters utförande 
av interna processer betraktas (Gordon, 2004). 
 
Sammanfattningsvis konstateras att ingen större enighet råder kring vad BI 
egentligen står för, eller vilken term (CI eller BI) som är mest lämplig att 
använda menar Wahlström (2004). 
 

2.4 Ett managementperspektiv vid BI-implementering 
Affärsvärdet av BI-implementering ligger i användningen inom management 
och de processer som styr den operationella nivån. En implementering av BI 
kräver kompetens och metodologi, dock är det inte tillräckligt. Vid 
implementering av BI är det även nödvänligt att förändra sina affärsprocesser 
för att kunna dra fördel av implementeringen. Annars kommer organisationen 
stå kvar på samma ställe som före implementeringen (Williams, 2007). 
 Infrastrukturen bör efter en implementering ha möjlighet att integrera 
operationell, information och analytiska verksamhetsprocesser och bör stödja 
både strukturerad och ostrukturerad data (Gupta, 2004). 
 
Implementera BI är inte bara resurskrävande i form av kapital och 
engagemang utan även i tid. Trots att BI fordrar stora satsningar väger ändå 
fördelarna upp då de ger organisationer möjlighet att tillhandahålla rätt 
information på rätt plats, och vid somliga tillfällen realtidsgranskning av 
organisationens prestation i helhet samt i funktioner (Turban et al., 2008). 
Enligt studier gjorda av Thompson (2004) påvisades följande fördelar: 
snabbare och mer exakt rapportering, förbättrad beslutsfattning, förbättrad 
kundservice samt ökad avkastning. 
 
Även om fördelarna är många innebär det inte att implementering av BI är 
riskfri. Det finns många svårigheter att stöta på och ta ställning till, speciellt 
på managementnivå. Turban et al., (2008) hänvisar till de problematiska 
ämnesområdena: rättfärdigande av BI-investering, systemutveckling och 
behovet av att integrera BI med övriga system i organisationen, dokumentera 
och säkra stödsystem kring BI, legala och integritetsaspekter samt etiska 
problem (Turban et al., 2008). 
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2.4.1 Rättfärdigande vid BI-investering 

Enligt Turban et al., (2008) är BI kostnadskrävande vilket gör att större 
organisationer har en annan möjlighet att rättfärdiga inköp. Kostnader i 
samband med olika system och verktyg delas vanligtvis upp i två delar, 
märkbara och omärkbara kostnader. Märkbara kostnader kallas även för 
synliga kostnader med anledning till att de är mätbara och lättillgängliga på 
ett simpelt sätt. Omärkbara kostnader kan kallas för osynliga kostnader därför 
att organisationen många gånger har problem att hitta en lämplig mätmetod 
där kostnaderna mäts på ett kvantitativt sätt (Beynon-Davies, 2002). 
 
I regel är kostnader för ett system eller verktyg betydligt mer märkbara än de 
fördelar som faktiskt genereras när systemet sätts i bruk. Fördelar kan till 
exempel visas i mer exakt information, bättre kvalitet på information och 
större flexibilitet. Denna svårighet leder till problematik för organisationen, 
då de inte alltid kan mäta fördelarna. Därigenom blir den utmanade uppgiften 
för organisationer att i möjligaste mån identifiera samtliga fördelar för att 
därefter kunna rättfärdiga förväntade fördelar i förhållande till kommande 
systemkostnader menar Beynon-Davies (2002). Uppgiften underlättas inte av 
det ansenliga utbud av potentiell BI som existerar på dagens marknad. För att 
underlätta prioriterings- och rättfärdighetsprocesser kan organisationer 
använda kunskap från tidigare systeminköp enligt Turban (2008). 
 

2.4.2 Systemutveckling och behovet av att integrera BI med övriga 
system i organisationen 

Integration är en viktig faktor för att informationsspridning ska fungera inom 
en organisation. Avsaknaden av integration kan göra det svårt att nå ut med 
rätt information till rätt personer menar Sandoe et al., (2001). Då avsaknaden 
av integration kan leda till svårigheter att sprida information, försämras 
automatiskt tillgängligheten. Genom att aktivt arbeta med integration kan 
detta undvikas och information därmed finnas tillgänglig på fler platser, 
vilket resulterar i förbättrade underlag till att fatta rätt beslut, menar Sandoe 
et al., (2001). 
 
Integration mellan befintliga och nya system är en komplex uppgift, där BI 
inte utgör något undantag. Leverantörer inom BI är medvetna om denna 
situation och erbjuder därför till stor del väl integrerade samlingar av olika 
systemlösningar samt kopplingar till affärssystem (ERP) och 
kundrelationssystem (CRM). Många leverantörer inom BI erbjuder även 
övrig applikationsintegration genom webblösningar. Vid implementering av 
BI är integrering med existerande system till största delen oundvikligt, vad 
som skiljer är snarare graden av integrering menar Turban et al., (2008). 
 
En integration mellan system kan ske på olika sätt och beröra olika delar, 
exempelvis data, applikationer, metoder eller processer. Målet med en 
integration är dock alltid det samma, att öka effektiviteten av de uppgifter ett 
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system är till för att stödja. Ett system kan emellertid användas separat eller 
agera som en enhet eller komponent (Turban et al., 2008). 
 

2.4.3 Dokumentera och säkra stödsystem 
Många anställda utvecklar idag egna beslutstöd för ökad kvalitet och 
produktivitet i det dagliga arbetet. Personalen är i många fall inte 
professionella systemutvecklare, vilket kan skapa problem gällande 
säkerheten av systemet eller verktygets fortlevnad i organisationen på lång 
sikt. Samtidigt kan dataintegritetsproblem påträffas gällande den information 
systemet eller verktyget laborerar med. När egen utveckling förekommer är 
de viktigt att en inventering av dessa ad hoc system utförs i syfte att fastställa 
utvecklingens dokumentering och vidtagna säkerhetsåtgärder (Turban et al., 
2008). 
 
Dokumentation spelar en viktig roll i systemets livscykel då egna beslutsstöd 
vanligen är av en komplex karaktär. Dokumentation kan förse hela 
utvecklingsprocessen med ett tämligen effektivt stöd menar Zhang et al., 
(2004). Det är dock viktigt att de som framställer systemet tar hänsyn till 
vilken utvecklingsfas system- eller verktygsprocessen befinner sig i när 
dokumentering sker. Fördelen med dokumentering under utvecklingen är att 
tillhandahålla en större möjlighet att anpassa systemet efter förändrade behov 
som ska tillmötesgå, samtidigt som ledningen och chefer har potential att 
kunna övervaka och styra processen. 
 
Dokumentering gynnar inte bara övervakning och styrning, utan är också till 
fördel för att minska personberoendet av ”utvecklaren” inom organisationen. 
Detta innebär att det framtagna produktivitetsverktyget eller systemet kan 
bestå och fortsätta användas även om nyckelpersonen lämnar organisationen 
och på så sätt säkras systemets framtida användning (Turban et al., 2008). 
 

2.4.4 Legala- och integritetsaspekter 
Enligt Baynon-Davies (2002) ska alla typer av informationssystem 
implementeras, men inte bara i organisationens tekniska system, utan även i 
det sociala systemet. I den sociala implementeringen finns det många 
problematiska områden som ledningen måste ta hänsyn till för att BI ska få 
ett erkännande i organisationen. 
 
Ordet privathet är inte ett svenskt ord enligt SAOB, utan har sitt ursprung i 
det engelska ordet privacy som definieras nedan. En vanlig översättning till 
svenskan är ordet integritet (SAOB, 2011). 
 
”The quality or condition of being secluded from the presence or view of 
others. The state of being free from unsanctioned intrusion: a person's right 
to privacy.” 
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Enligt Turban (2008) har integritet varit ett lagligt, etiskt, och socialt problem 
i många länder. Integritetens betydelse skiftar beroende på individers olikhet. 
Rätten till integritet erkänns idag genom allmän lag eller författning, dock 
kan även begreppet definieras av olika internationella organisationer, 
exempel Europeiska unionen. Definitionen av integritet har en tendens att 
skilja sig åt beroende på den internationella organisationen i fråga.  
 
Enligt Svenska Akademiens ordbok definieras integritet på följande: 
”Förhållande(t) att icke vara utsatt (l. mottaglig) för obehörig påverkan l. 
inblandning, frihet från inblandning, självständighet, oberoende; i sht i fråga 
om makt l. inflytande o.d.” 
 
Dagens BI har hög komplexitet och hanterar allt större mängd information. 
Den ökade informationsmängden ställer i sin tur högre krav på 
informationssäkerhet, för att organisationen ska kunna leva upp till de lagar 
och författningar som måste följas för att skydda den personliga integriteten. 
Ledningen måste avgöra vilka åtgärder organisationen ska ta ställning till för 
att skydda de individer som berörs av informationen i BI (Turban et al., 
2008). 
 
År 1988 infördes bestämmelser gällande skydd mot integritetskränkande 
databehandling i 2 kap. 3§ andra stycket regeringsformen (RF). 
Bestämmelsen föreskriver att varje svensk medborgare ska i den utsträckning 
som närmare anges i lag, skyddas mot att individens personliga integritet 
kränks genom att uppgifter om individen registreras med hjälp av automatisk 
databehandling. Denna bestämmelse innebär lagligt sett att lagstiftningen är 
skyldig att på det aktuella området upprätthålla ett skydd för den personliga 
integriteten. Härigenom får grundlagsbestämmelsen karaktär från 
normgivningsregler, medan de skyddsregler som ska finnas på området får 
sökas i personuppgiftslagen (PLU) (Justitiedepartementet, 2007). 
 

2.4.5 Etiska aspekter  
Etik definieras i egenskap av de moraliska principer som styr en individs 
beteende vad gäller rätt och fel i tillvägagångssätt eller beslut. Det är till 
största delen ledningen som har ansvaret, då de skapar och upprätthåller en 
organisationskultur som har betydelse för det etiska. Ledningen påverkar 
etiska värderingarna genom sitt personliga agerande, organisationssystem och 
policy. Den etiska tonen anvisas genom ledningens egna handlingar 
(Kaufmann et al., (2005). 
 
Forskning kring etik i BI-sammanhang är komplext på grund av ämnets 
multidimensionalitet. Personliga värderingar utgör en stor faktor i 
problematiken av etik i BI och beslutsfattning. Dessa värderingar påverkar i 
sin tur det mänskliga omdöme som är en nyckelfaktor i beslutsfattande. 
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Omdömet påverkas av attityden mot BI, vilket skiljer från person till person. 
Företag borde tillhandahålla en etisk kodex för systemutvecklare menar 
Turban et al., (2008). 
 
Det finns även etikfrågor att behandla när implementering av expertsystem 
eller intelligenta system ersätter mänsklig kompetens och många tvingas till 
uppsägning. Den verkan ett expertsystem utför kan anses oetiskt och vid 
vissa tillfällen olagligt. Exempelvis kan BI rekommendera en handling som 
skulle skada en person eller ett företag, alternativt kränka dennes personliga 
integritet (Turban et al., 2008). 
 

2.5 Erfarenheter från mindre lyckade BI-projekt 
Enligt Turban et al., (2008) har det funnits många fall av mindre lyckade BI-
projekt. Det finns olika faktorer som påverkar ett projekts framgång, allt från 
den tekniska till den mänskliga faktorn. Shore (2008) menar att det är viktigt 
för organisationer att ta till sig en projektbaserad organisationsmodell, 
samtidigt som det blir allt viktigare att adressera och dra lärdom från tidigare 
misstag. 
 
Projektresultat kan relateras till inflytandet av olika faktorer som exempelvis 
organisationskultur, ledarskap, projekt, ledning och beteende. 
Organisationskultur utvecklas i en kontext bestående av nationell kultur och 
framfört ledarskap i organisationen. Likt ledarskap formar 
organisationskulturen, formar projektledarskap projektkulturen. Detta innebär 
att projektkulturen är en delad perception av projektarbete, influerat med 
både projektledaren och organisationskulturen, samt karaktäriseras av 
projektplanering, utförande och kontroll (Shore, 2008). 
 
Turban et al., (2008) ger exempel på vanligt förekommande anledningar till 
att BI-projekt på managementnivå blir mindre lyckade:  
 

• Organisationer inser inte att BI-projektet involverar helheten och att 
ett projekt av denna karaktär skiljer sig från fristående lösningar. 
 

• Brist på verksamhetssponsorer med förmågan att försäkra sponsring 
av resurser.  
 

• Bristande samarbete mellan anställda i organisationens olika 
funktionella avdelningar. 

 
• Brist på kvalificerad och tillgänglig personal. 

 
• Har ingen uppfattning om den negativa påverkan ”smutsig data” har 

på lönsamheten. 
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3 Metod 
I detta kapitel introduceras först studiens undersökningsutformning, 
forskningsansats och metodval. Därefter klargörs hur studiens primär- och 
sekundärdata kommer att samlas in samt hur studiens empiri senare ska 
analyseras. Avslutningsvis sker en diskussion kring studiens reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet. Metoden skrivs i futurum med motiveringen 
att metoden fastställdes innan studien påbörjades. Vidare information 
angående urvalsprocessen återfinns i avsnittet metodreflektion. 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Enligt Thurén (1991) finns det två sätt för forskare att lägga upp den strategi 
som bäst lämpas för att förstå ett fenomen: deduktiv ansats respektive 
induktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att forskare går från ”teori till 
empiri”, det vill säga att först skaffa förväntningar om hur fenomenet ser ut 
genom tidigare forskning och därefter samla empiri för att se om antagna 
förväntningar (teori) överrensstämmer med verkligheten (praktiken). Induktiv 
ansats utgår från motsatt håll, nämligen ”från empiri till teori”. Forskare går 
istället ut i verkligheten utan förväntningar och samlar in relevant empiri. 
Därefter systematiseras insamlad data och utifrån detta formuleras sedan 
teorierna. Ändamålet är att empirinsamlingen inte ska styras av tidigare 
förväntningar (Jacobsen, 2002). 
 
Vi kommer använda oss av en deduktiv ansats med motiveringen att skapa 
oss en förståelse för managementproblem relaterade till implementering av 
BI. Vidare kommer organisationers erfarenheter från mindre lyckade BI-
projekt granskas, innan vi genomför individuella intervjuer i verkligheten 
(praktiken). Baserat på komplexiteten inom BI är det av nödvändigt att vi 
sätter oss in i begreppet och dess områden i ett tidigt skede. En deduktiv 
ansats är också lämplig för oss då vi avser undersöka hur teorin står sig 
gentemot empiri, samtidigt som vi vill hantera en översiktlig mängd data. 
 

3.2 Studiens metod 
Jacobsen (2002) beskriver två metoder för att samla in empiri: kvantitativ 
respektive kvalitativ metod. Valet av metod baseras på den frågeställning 
som ska studeras. Den viktigaste skillnad mellan dessa två förhållningssätt är 
användandet av siffror och statistik (Holme & Solvang, 1997). Beroende på 
vilken metod som nyttjas, finns det olika sätt att undersöka det empiriska 
materialet.    
 
”Medan kvantitativ data opererar med siffror och storlekar, opererar 
kvalitativa data med mening. Mening förmedlas i huvudsak via språk och 
handlingar.” (Dey, 1993. s, 10) 
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Kvantitativ metod används när frekvensen eller omfattning av ett specifikt 
fenomen ska studeras. Metoden är lämplig när forskaren har god förkunskap 
om ämnet i fråga och då ett stort antal respondenter ska studeras. En 
kvantitativ metod innebär att data samlas in på ett välstrukturerat sätt, i form 
av tal (mängdangivelser) eller symboler. En forskare kan utgå från 
frågeformulär där förutbestämda frågor och svarsalternativ angivits. Den 
kvalitativa metoden används då intresse finns för att skapa klarhet i ett 
begrepp eller fenomen. Metoden är lämplig vid begränsade förkunskaper och 
när forskaren har intresse av att veta hur människor tolkar och förstår en 
given situation. Kvalitativ metod är även lämplig när sambandet mellan 
kontext och individ ska belysas. Forskaren samlar in data i form av ord, 
exempelvis meningar och texter som förmedlar en innebörd. Till skillnad från 
den kvantitativa uppläggningen som är välstrukturerad, är den kvalitativa 
metoden öppen för oväntade händelser. Detta innebär att metoden kan leda 
till stora mängder av ostrukturerad information. För att förebygga detta går 
forskaren på djupet av ämnet med ett fåtal informanter (Jacobsen, 2002).     
 
Vi kommer använda oss av en kvalitativ metod baserat på våra begränsade 
kunskaper vad gäller managementproblem relaterade till implementering av 
BI samt erfarenhet och lärdom kring mindre lyckade BI-projekt. Vår studie 
ämnar undersöka ett fåtal informanter för att skapa klarhet i hur chefer ute i 
olika organisationer hanterar dessa problemområden samt vilka erfarenheter 
de dragit av tidigare projekt. Vi kommer även välja den kvalitativa metoden 
för att säkerställa validitet och reliabilitet genom hela arbetsprocessen. I linje 
med vårt syfte kommer vi eftersöka generella slutsatser som ska kunna 
anammas av organisationer utanför vår studie. 
 

3.3 Små-N-studier 
Blivande val av enheter avgör till stor del vilken information som kommer 
samlas in under studien (Jacobsen, 2002). 
 
Små-N-studier innebär att ett fåtal enheter utses, mellan fem till tio stycken. 
Genom att använda en överskådlig mängd enheter kan dessa behandlas mer 
på djupet. Den här typen av studie har fokus på ett specifikt fenomen och kan 
belysas utifrån olika infallsvinklar (Jacobsen, 2002). 
 
Vår studie ska undersöka problemområden vid implementering av BI på 
managementnivå från olika organisationskontexter samt organisationers 
erfarenheter från mindre lyckade BI-projekt. Då ett fåtal enheter ska utses, 
ger detta oss en möjlighet att gå på djupet med varje enskild enhet. 
Urvalsprocessen för informanter kommer se ut som följer: 
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1. Utse ett antal organisationer vi skulle vilja undersöka med passande 
kriterier (stor organisation, använder BI och har genomfört projekt 
inom området).  

 
2. Därefter tar vi kontakt med intressanta organisationer via e-post och 

telefon. I e-postmeddelandet tillhandahåller vi en kort presentation där 
vi beskriver de områden vi har intresse av att undersöka.  
E-postmeddelandet presenteras i bilaga 1.  

 
3. Slutligen ska vi utse informanter på managementnivå som har någon 

form av ansvar inom BI. Informanter utses i samarbete med 
organisationen för att vi ska erhålla riklig och god information. BI-
området ligger under funktionen IT och/eller ekonomi beroende på 
organisationsstruktur.  

 

3.4 Datainsamling  
Denna studie kommer innehålla två olika datainsamlingsmetoder; primärdata 
respektive sekundärdata. 
 

3.4.1 Primärdata 
Primärdata innebär att data samlas in direkt från informationskällan och 
datainsamlingen sker för första gången. Främsta insamlingsmetoder av 
primärdata är intervju, observation eller frågeformulär (Jacobsen, 2002). 
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det olika intervjualternativ att välja mellan, från 
en stängd intervju till en helt öppen. Frågeformulär kan göras öppnare genom 
inlägg av fria svar samtidigt som ett öppet samtal kan göras mer slutet och 
strukturerat beroende på i vilken grad intervjuhandledningen är utformad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4.1 Grader av intervjustruktur (I Jacobsen, 2002 s. 139) 
 
I våra individuella intervjuer ska vi använda oss av en strukturerad 
intervjuhandledning med frågeteman i en fast ordningsföljd för att säkerställa 
fokus inom våra teoretiska utgångspunkter. Vi kommer använda oss av två 
till fyra frågor under respektive tema som stöd för att hålla intervjufokus. Vår 
avsikt kommer vara att informanten fritt ska diskutera temat och vi 
poängterar att frågornas uppgift är att agera stödjande under intervjutillfällen, 
genom att hålla informanten till angivna teman och se till att rätt data samlas 
in. Samtliga stödfrågor kommer tillhandahålla öppna svar.  

Öppet samtal Frågeformulär 
med fasta 
svarsalternativ 
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Intervjuhandledningen finns representerad i bilaga 2 och baseras på den 
teoretiska referensram vi ska hämta från Turban et al., (2008) och andra 
källor. Den mörka pricken i figur 3.4.1 symboliserar vår intervjupositionering 
i Jacobsens (2002) graderingsskala av öppen respektive sluten intervju. 
Genom att inhämta information direkt från en specifik källa anser vi att 
möjligheten till relevant information ökar, vilket ger oss en bättre förståelse 
för respektive problemområde samt mindre lyckade BI-projekt. 
 
Våra förberedelser samt utförandet av de individuella intervjuer kommer se 
ut som följer: 
 

1. Respektive informant får ett e-postmeddelande där vi kommer skicka 
ut vår intervjuhandledning. Intentionen är att informanterna ska kunna 
bilda sig en uppfattning om vad vi avser undersöka inom BI-området, 
samtidigt som de har tid att förbereda sig inför intervjutillfället.  

 
2. Intervjun kommer inledas med att informanter talar fritt om 

organisationen och deras syn och användning av BI.  
 

3. Därefter kommer genomgång av intervjuhandledningens sex 
temafrågor att utföras .  

 
4. Slutligen, om några data skulle förbises kompletteras detta genom 

telefonsamtal eller via ytterligare e-postmeddelande. 
 
Samtliga intervjuer kommer genomföras egenhändigt på informanternas 
arbetsplatser och dokumentation ska föras skriftligen, samtidigt som vi avser 
använda en diktafon. I slutet av respektive intervju kommer en summering 
med informanten ske, i syfte att säkerställa så att inga viktiga data förbisets. 
Skulle mot förmodan svaren visa sig bristfälliga kommer vi be om 
kompletterande uppgifter via telefon eller e-post, vilket nämnts i punkt fyra 
ovan.  
 

3.4.2 Sekundärdata 
Kvalitativ sekundärdata går under benämningen text där informationen har 
samlats in under tidigare forskning. Sekundärdata är ett viktigt inslag i studier 
då forskaren har möjlighet att undersöka individers faktiska handling och 
uttryck. Emellertid är det viktigt att hänsyn tas till reliabiliteten i texter som 
avses användas, eftersom forskaren inte själv vet hur data samlats in, av vem 
och för vilket ändamål. Detta ställer krav på att texternas egentliga syfte 
klargörs innan den används i en annan studie, menar Jacobsen (2002).  
 
Vi kommer använda oss av sekundära källor i samband med inläsning av den 
teoretiska referensramen i form av litteratur, vetenskapliga artiklar och 
webbplatser.  
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Litteratur i böcker kommer utgöra en grund för oss då vi först behandlar 
ämnet BI och därefter managementproblem vi implementering av BI och till 
sist erfarenheter av mindre lyckade BI-projekt. Vi har använt litteratur från 
tidigare kurser och följande bibliotek; Biblioteket på CIL i Ljungby och 
Linnéuniversitetet. 
 
Teoretiskt material från vetenskapliga artiklar och andra internetkällor 
hämtas från LibHub, en artikeldatabas tillhandahållen av Linneuniversitetet i 
Växjö, samt sökmotorn Google Scholar. Resterande data inhämtad från 
webben kommer vara tillhandahållen av organisationer eller forskare som 
verkar inom BI. 
 
Vid webbsökningar ska vi utgå ifrån termen Business Intelligence och 
därefter bygga på sökningen med nyckelorden: Implementation, 
management, costs och justification, system development, integration, legal 
and integrety problems, ethics, unsuccessful BI-project och future BI. 
Anledningen till att nyckelorden ska vara på engelska är för att öka chanserna 
att hitta data.  
 

3.5 Bearbetning och analys av data 
Jacobsen (2002) menar att analysen innebär att blicken lyfts från enskilda 
intervjuer eller observationer till de ämnen en studie behandlar. 
“Huvudpoängen är att gå från de enskilda datakällorna till de särskilda 
fenomen som data tar upp och belyser” (Jacobsen, 2002, s. 230). Olika 
kategorier utifrån data bör skapas för att få en överblick av olika fenomen. 
Analysen måste därmed genomgå två olika faser, skapa kategorier som är 
relevanta samt hänföra enheter till kategorierna (Jacobsen, 2002). 
 
I vår analys bibehåller vi fokus på de problemområden vi avser undersöka 
samt erfarenheter från mindre lyckade BI-projekt från empirikapitlet, det vill 
säga att vi kommer skapa kategorier utefter identifierade problemområden. 
Därefter kommer vi ackumulera samtlig empiri från 
informantorganisationerna och placera dessa i kategorierna. Avslutningsvis 
jämför vi ackumulerad empiri med vår teoretiska referensram. 
 

3.6 Vetenskaplighet 
Insamlad data handlar om det framtagna resultatets giltighet och relevans. 
Giltighet kan delas i två delkomponenter, intern- och extern giltighet. Intern 
giltighet innebär hur väl undersökningen överensstämmer med verkligheten 
(praktiken), alltså mäts det som faktiskt önskas mätas. Extern giltighet säger 
något om resultatets generaliserbarhet. Således om resultatet kan överföras 
från en kontext till en annan (Jacobsen, 2002). 
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För att vår studie ska uppnå en acceptabel giltighet kommer samtliga 
informanter bedöma framtaget intervjuresultat.  
Därigenom tillhandahålls möjlighet för informanter att granska vår 
intervjusammanställning. Vi anser även att studien kommer vara externt 
giltig då utgångspunkten är generella problemområden på managementnivå 
vid implementering av BI samt erfarenheter kring mindre lyckade BI-projekt. 
 
Empiriska källor kommer vi få fram genom rekommendationer från chefer på 
de organisationer vi avser kontakta. Vi försöker därigenom säkerställa att 
valda källor ska besitta god insyn och kunskap inom valda problemområden 
vid implementering av BI samt kunna förmedla erfarenheter dragna från 
mindre lyckade BI-projekt. Eftersom vi inte har någon tidigare relation till 
informanterna kan detta påverka giltigheten, genom att vår datainsamling kan 
skilja sig från datainsamling utförd av individer med tidigare relation till 
informanten.  
 
Reliabilitet innebär att studien ska vara tillförlitlig och trovärdig, vilket 
innebär att studien går att lita på. Studien borde vara utformad på ett sätt som 
väcker tillit hos läsaren. För att göra detta är det viktigt att studien genomförs 
på ett korrekt sätt. Detta är ett krav som ställs på samtliga studier, oberoende 
av vald metod eller vilken typ av data som ska samlas in (Jacobsen, 2002). 
”Huvudparollen är: Gör det rätt, eller låt bli att göra det alls!” (Jacobsen, 
2001 s, 22). 
 
För att vår studie ska betraktas med trovärdighet och tillförlitlighet kommer 
vi att kvalitetssäkra våra intervjuer genom granskning och utskick av ett 
identiskt intervjuhandledningsdokument till samtliga informanter, med 
anledning för att datainsamlingen ska bli konsekvent. Vårt kommande 
tillvägagångssätt är okomplicerat och kan följas i detta kapitel, vilket gör att 
andra forskare kan genomföra studien igen och komma fram till liknande 
resultat.  
 
Vår avsikt är att studiens slutsatser kommer baseras på resultatet av den 
teoretiska referensramen samt utförda intervjuer. Skulle teori och empiri inte 
stödjer varandra kommer detta läggas som ”förslag till fortsatt forskning”. 
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4 Empiri 
Detta kapitel är uppdelat efter de frågeställningar som intervjuerna baseras på, 
vilka även överrensstämmer med den problemformulering studien avser besvara. 
Inledningsvis presenteras studiens deltagande organisationer samt hur de kortfattat 
definierar begreppet BI. Därefter följer en beskrivning av vad respektive företag 
anser och upplever, inom de olika områdena av managementproblemen. 
Avslutningsvis beskrivs hur informanterna upplever erfarenheter kring mindre 
lyckade BI-projekt.     
 

4.1 Utvalda organisationer 
Södra är en ekonomisk förening som ägs av 51 000 medlemmar. Organisationens 
huvudsakliga verksamhetsområde är skog där de arbetar med avverkning, 
skogsvård, rådgivning och transporter. Södra omsätter 20 miljarder SEK och har 3 
900 anställda. Södra anser att BI är ett brett begrepp. ”BI innebär rapportering, 
”drill-down” i data, ta sig vidare från en analys till en annan genom sidoområde i 
huvudanalysen. BI bidrar till medvetenhet gällande avvikelser samt att tillämpa 
åtgärder för dessa. Framförallt internt i organisationen men även externt. Det är 
dock mer komplext att bygga jämförelser externt än internt” anser informant Klas 
Johansson (personlig kommunikation, 2011-04-05) förvaltningsledare på Södra.   
 
Landstinget Kronoberg är en politisk organisation vars dominerande verksamhet 
är hälso- och sjukvård. Landstinget Kronoberg har cirka 5 300 anställda och är en 
av Kronobergs läns största arbetsgivare. Landstinget Kronoberg har sysselsättning 
på mer än 30 orter och driver även samarbete med angränsade län. De definierar BI 
som ”ett sätt att leverera rapporter och mått som underlag för beslut i 
organisationen. Analysen görs med olika typer av analysverktyg baserat på 
information som har överförts till ett datalager. Det kan också vara en 
kunskapsdatabas som är integrerad med ett system som mer direkt använder 
informationen för att föreslå beslut. T ex är vårt journalsystem integrerat med en 
databas som heter SIL (Svensk information om läkemedel)” menar informant 
Göran Hernell (personlig kommunikation, 2011-03-29) IT-direktör på Landstinget 
Kronoberg.   
 
IKEA IT är en organisation inom IKEA koncernen som skapar IT-lösningar och 
tillhandahåller tjänster som används dagligen i IKEA:s varuhus. Företaget har ca 
1 300 anställda utspridda i sex olika länder och har ändamålet att hantera 
informationsflödet för att utveckla och stödja moderbolaget IKEA. IKEA IT 
definierar BI som ett strategiskt och taktiskt beslutsstöd satt på central nivå.  
Ansvaret för operationellt beslutsstöd ligger på transaktionssystem. De följer en BI-
definition utformad av organisationen TDWI menar informant Henrik Wendelsson 
(personlig kommunikation, 2011-04-15) team/applikationsmanager på IKEA IT. 
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Posten Norden bildades i juni 2009 genom partnerskapet mellan Posten AB 
och Post Danmark A/S. Koncernen erbjuder kommunikations- och 
logistiklösningar till och från samt inom Norden.  
Organisationen har en omsättning på mer	 än 40 miljarder SEK och 
sysselsätter cirka 40 000 medarbetare. Posten Norden har tre analysenheter, 
kundanalys och marknadsundersökning, omvärldsanalys samt en systerenhet 
i Danmark som agerar stödjande för de två svenska analysenheterna. Dessa 
enheter arbetar med BI utifrån ett användarperspektiv. De analyserar all 
information de kan samla in för att ta fram beslutsunderlag samt uppföljning 
vilket görs åt uppdragsgivare runt om i organisationen. Enligt Maria 
Sandström (personlig kommunikation, 2011-04-18) chef för kundanalys och 
mätningar, använder Posten Norden inte begreppet BI på verksamhetssidan 
utan fokuserar mer på analyser och innehåll. I den mån de använder 
begreppet BI refererar de till en definition utformad av organisationen 
Gartner (2011), ”BI är en paraplyterm för applikationer, infrastruktur, 
plattformar, verktyg och best practice som möjliggör tillgång till och analys 
av information för att optimera beslut- och ledningsprestanda.”  
 

4.2 Problemområden  
I detta avsnitt presenterar vi insamlat empirisk material. Samtlig empiri är 
kategoriserad och strukturerad utefter undersökta problemområden samt 
mindre lyckade BI-projekt. Informanter från respektive organisation 
representerar samtlig empiri under utsatt organisationsnamn i fetstil. 
 

4.2.1 Rättfärdigande vid BI-investering 
Södra har införskaffat BI i organisationen därför att det finns en efterfrågan 
av de möjligheter BI kan tillföra, exempelvis presentation av försäljningsdata. 
Södra avser övervaka och styra organisationen genom BI för att på så sätt 
upptäcka eventuella avvikelser, allt från höga kostnader till 
framgångsfaktorer. Detta utförs genom mätning av likvärdiga nyckeltal 
tvärsigenom hela organisationen. 
 
Vad gäller rättfärdigande av investeringar anser Södra att dessa är 
självrannsakande. Södra anser att tillförlitlig data inte mäts rättvist i pengar, 
utan det finns olika sätt att mäta en investering på. Södra mäter inte nyttan av 
kvalitativ data och använder inte specifik metodik för att rättfärdiga en 
investering. Södra anser dock att BI lett till ökad produktivitet genom hela 
organisationen, bland annat genom att minskad arbetstid läggs på manuell 
avstämning, vilket i sin tur hjälper Södra att kunna fatta proaktiva beslut. 
Fördelar med BI uttrycks genom indikationer från den administrativa 
personalen då de inte har vuxit i samma takt som själva organisationen. Med 
andra ord, medför investeringar i BI att personalkostnader sparas in.  
 
Landstinget Kronoberg har skaffat BI ur ett rapportperspektiv för att kunna 
presentera stora mängder data från deras gemensamma journalsystem. 
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Genom sin BI får Landstinget Kronoberg reda på produktionsstatistik, vilket 
redogör för vad som sker i organisationen och med vilken kvalitet. BI 
används också för att rapportera till nationella kvalitetsregister. 
 
Hos Landstinget Kronoberg rättfärdigas BI-investeringar genom dess 
agerande som knutpunkt för organisationens data. Landstinget Kronoberg 
menar att det inte fanns ekonomiska motstånd till införskaffningen, ”Ur 
kostnadssynpunkt var det inga problem” (Hernell, personlig kommunikation, 
2011-03-29). På grund av detta fördes inte diskussion om huruvida det vore 
en lönsam BI-investering utan det ansågs vara en självklar fördel. De 
självklara fördelarna är dock svåra att mäta. Emellertid har samtliga BI-
verktyg styrtal eller mått som används för att övervaka organisationen. 
Många av dessa mått och styrtal hämtas från datalagret för att möjliggöra 
organisationsstyrning, vilket gör BI indirekt till en mätbar fördel.  
 
Rättfärdigandet av BI-investeringar är ett ”stort bekymmer då det är svårt att 
mäta fördelar” (Wendelsson, personlig kommunikation, 2011-04-15) 
samtidigt som det inte finns några resurser för att mäta planerade fördelar. 
Istället mäter IKEA IT olika aspekter av sin leveransförmåga. Då resurser är 
begränsade skapas en prioritering bland IKEA’s affärsprocesser av vilka BI-
projekt som ska genomföras. 
  
En satsning på BI rättfärdigast först en tid efter implementering. Faktiska 
fördelar syns inte direkt utan det tar en viss tidsperiod innan BI börjar 
generera affärsvärde. Emellertid kan olika metoder tillämpas för att få en 
grundförståelse om vilka fördelar en implementering kommer bidra med 
exempelvis genom att beräkna insparad arbetstid. För att ta reda på om 
implementerad BI verkligen har bidragit till en ökad produktivitet på IKEA, 
kommunicerar deras olika affärsprocesser med IKEA IT för feedback. 
Härigenom mäter IKEA IT kundnöjdhet, det vill säga hur IKEA uppfattat det 
IT-stöd (BI) IKEA IT levererat. 
 
Det beslutande organet inom BI på IKEA IT består av representanter från 
IKEA’s affärsprocesser. Deras uppgift är att följa upp IKEA’s verksamhet 
och ta beslut om strategier för hur man ska arbeta med BI. Dessa BI-
strategier ska ligga i linje med existerande företagsstrategi.  
 
”Egentligen är det en självklarhet att man måste följa sina kunder och 
använda kunskapen om dem. Får man till det på ett bra sätt är det en enorm 
konkurrensfördel” (Sandström, personlig kommunikation, 2011-04-18). Det 
är viktigt för Posten Norden att kunna svara på kunders behov på ett 
professionellt och korrekt sätt, vilket kan görs genom informationsinsamling 
om kunder.  Posten Norden ser detta som ett strategiskt, taktiskt och 
operationellt verktyg. Här blir fördelarna tydliga på många plan, dock mäts 
inte dessa fördelar ur ett organisationsperspektiv utan fokus ligger mer på 
innehållet i informationen och fördelar av BI påvisas indirekt genom 
exempelvis ökad träffsäkerhet i kampanjer.  
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4.2.2 Systemutveckling och behovet av att integrera BI med 
övriga system i organisationen 

Södra är en koncern som består av fyra affärsområden där det sker flöden i 
form av kapital och information. Baserat på internhandel mellan 
affärsområdena hade Södra problematik i att hitta en gemensam budget- och 
planeringslösningar. Problematiken har även berott på att många chefer inom 
dem olika affärsområdena haft individuella betraktelsesätt om huruvida dessa 
lösningar ska funktionera. Genom ett gemensamt system kan Södra 
underlätta internhandeln genom att de olika affärsområdena arbetar med 
samma typ av data samt planeringssätt av data.  
 
I nuläget integrerar Södra BI mellan olika affärsområden. Anledningen är att 
de vill göra rum för nya gemensamma lösningar, därav har Södra avvecklat 
äldre planeringsverktyg, äldre BI samt excel-modeller. Emellertid har Södra 
fortfarande olika typer av BI i drift, men färre än tidigare. Södra anser att 
implementeringen av ny BI inte har påverkat existerande lösningar negativt 
(den BI som fortfarande är i drift). 
 
Lanstinget Kronoberg anser att existerande system inte påverkats negativt 
av BI-integrering eftersom de arbetar med att överföra information mellan 
system istället för att ersätta ursprungssystem. Lanstinget Kronoberg har 
målet att använda så få BI-verktyg som möjligt, därav använder de ett 
verktyg för ekonomi och ett annat för personalhantering som integrerar med 
olika datakällor. 
 
Landstinget Kronoberg integreringssvårigheter har uppstått på grund av 
resursbrist. Detta har bidragit med att integrationer inte kunnat genomföras i 
tid och enligt plan. Istället har prioriteringssvårigheter uppstått, samtidigt som 
integrationsprojekt har tendenser att expandera, vilket också bidrar till 
prioriteringssvårigheterna. 
 
Integrationen är det område som tar mest tid och kommer tidigt i BI-
implementering. IKEA IT har gått från att mata in stora mängder data i 
datalagret och sedan välja ut vilken data som är betydelsefullt för olika 
ändamål, till att först analysera vilken data som är betydelsefull ur ett 
användarperspektiv och därefter mata in de, det vill säga ”rätt data”. Detta 
medför att inhämtad data innehåller högre grad av validitet för användaren. 
Nivån av integration skiljer sig åt mellan IKEA’s affärsprocesser och börjar 
först när data anländer i DW. 
 
Posten Norden använder sig av en stor mängd olika system. En ständig 
återkommande fråga är prioritering och avvägning. Vid varje tanke på 
integrering måste en avvägning av informationsnyttan ske tillsammans med 
en kostnadsuppskattning av informationsinhämtning till systemet. Detta gör 
integration till en ständig kompromiss mellan nytta och kostnad.   
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4.2.3 Dokumentera och säkra stödsystem  
Inom Södra förekommer det egenutvecklade excel-modeller som ett 
komplement till existerande BI. Det existerar ingen dokumentation över 
dessa lösningar. Informanten anser att egenutvecklade excel-modeller är 
användbara vid mindre ändamål. Det är avdelningschefens ansvar att 
förhindra personberoende av dessa egenutvecklade excel-modeller. Det går 
aldrig att helt komma från problemet utan de måste hanteras av 
organisationen. För att minska användandet av egenutvecklade excel-
modeller har Södra infört en specifik BI.  
 
Enligt Landstinget Kronoberg använder de färdiginköpt BI och utvecklar 
inte egna komplement till dessa. När rapporter och mått skapas av inköpt BI 
sker en dokumentation över hur detta utförs. Vad gäller dokumenteringen 
anser informanten att: ”Det där kan man alltid göra mycket bättre” (Hernell, 
personlig kommunikation, 2011-03-29). 
 
Landstinget Kronoberg anser att personberoende alltid är en risk. Ett sätt att 
undvika denna risk är god dokumentation och möjliggöra så flertalet personer 
har likvärdig kompetens och kan utföra motsvarande arbetsuppgifter.  
 
IKEA IT är i ett skede där manuell dokumentation övergår till automatiserad 
hantering med hjälp av avancerade verktyg. Vilket möjliggör att data kan 
spåras från en rapport till DW samtidigt som medarbetare kan variera utan att 
personberoende skapas. En ytterligare bidragande faktor till minskat 
personberoende hos IKEA IT är valet att outsourca olika arbetsområden, 
vilket kräver mycket dokumentation. Genom automatiserad 
dokumenthantering effektiviseras detta arbete.  
 
Enligt Posten Norden är det viktigt att ha tillgång till olika verktyg, beroende 
på den miljö där användningen ska ske. Emellanåt förekommer 
egenutvecklade applikationer hos Posten Norden, då dessa ibland kan vara 
svåra att motivera kostnadsmässigt för organisationen och fyller ett mindre 
eller tillfälligt behov. Det förekommer inga egenutvecklade lösningar vid 
permanenta implementeringar. Vid egenutveckling sker dokumentation av 
vad egenutvecklingen är för något och vad den innehåller. Vidare anser 
Posten Norden att det är viktigt för deras organisation att arbeta sig bort från 
”hemmabyggda” lösningar och personberoende.  
 

4.2.4 Legala och integritetsaspekter  
Södra nyttjar en förvaltning där ansvaret för personuppgiftslagen ligger, som 
kan kontaktas vis behov av rådgivning. Beslut har tagits inom förvaltningen 
om att Södra inte ska registrera namn och personuppgifter i sin BI för att det 
ställer högre krav på säkerhet för att gällande lagar och författningar ska 
uppfyllas.  
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Personuppgifter förekommer dock i andra system som inte involverar BI. 
Istället använder sig Södra exempelvis av fiktiva personer och roller vid 
budgetering av löner i form av medelvärden för att undvika registrering av 
personuppgifter.  
 
Landstinget Kronoberg använder sig av styrdokument för att följa lagar och 
etablera rätt behörighet för BI. Detta dokument är för närvarande under 
uppdatering för att anpassas efter personuppgiftslagen och patientdatalagen. 
Syftet med styrdokumentet är att ge direktiv över vem som har rätt att 
använda BI och vad dessa med behörighet har rätt att göra. Flertalet 
användare har tillgång till rapporter utan att kunna se underliggande data. 
 
IKEA IT tillhandahåller BI där känsliga personuppgifter inte ingår. 
Anledningen är att IKEA har som policy att inte lagra kund- och 
kortinformation som omfattas av personuppgiftslagen. Baserat på detta finns 
inga restriktioner för hur uppgifterna ska hanteras.   
 
Posten Norden är måna om att följa uppsatta förordningar och regleringar 
vad gäller den personliga integriteten. I deras BI lagras inga personuppgifter 
just för att ta hänsyn till den personliga integriteten. Istället lagrar 
information om sina företagskunder som står för 90 % av Posten Nordens 
totala intäkter. Posten Norden följer ett reglerverk för hur datalagring får ske 
och det finns ett delat ansvar inom organisationen att detta följs. Vidare är det 
informationsägarnas ansvar att kontrollera hur information registreras i 
organisationens system.   
 

4.2.5 Etiska aspekter 
Södra har svårt att diskutera ämnet etiska aspekter då de inte upplever några 
svårigheter inom detta område. De anser att anställda välkomnar 
beslutsstödssystem för att deras arbetssituation snarare underlättas än hotas 
(Johansson, personlig kommunikation, 2011-04-05). 
 
Landstinget Kronoberg använder i nuläget ingen metodik för hur etiska 
frågor ska behandlas för deras BI. 
 
Vad gäller IKEA IT’s syn på etik menar Wendelsson (personlig 
kommunikation, 2011-04-15) att ”IKEA är mycket restriktiva med kundens 
integritet”. IKEA vill inte tränga sig på sina kunder. 
 
Posten Norden är noga med att följa de etiska riktlinjer som finns, 
exempelvis vid insamling av data från marknadsundersökningar. Etiska 
riktlinjer finns etablerade och kommer från branschstandarder som Posten 
Norden själv valt att ansluta sig till. 
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4.3 Erfarenheter från mindre lyckade BI-projekt 
Södras erfarenheter kring mindre lyckade BI-projekt är att implementeringen 
tagit längre tid än beräknat, vilket berott på att Södra varit ute efter en 
exakthet i systemet för att vara säkra på att det kommer leverera korrekta 
resultat även på lång sikt. När implementeringen tagit längre tid än beräknat, 
har också kostnaderna ökat vilket lett till resursbrist och prioriteringsfrågor. 
Orsaken är att många projektdeltagare med expertkompetens redan 
involveras i andra projekt och vardagliga arbetsuppgifter, vilket gör det svårt 
att frigöra personal. Mindre lyckade projekt beror även på, enligt Södra, att 
ambitionsnivån varit lite för hög i början och visioner funnits att 
implementeringen skulle tagit kortare tid. 
 
Ett BI-projekt är också beroende av att användarna anammar och har 
förtroende för att systemet levererar kvalitativ data. Skulle en differens 
påträffas kan detta förtroende fallera. BI är en skuggbild av data som redan 
finns i organisationen och dessa data ska stämma överrens med grunddata för 
att förtroende för BI ska etableras hos användarna. 
  
Enligt vår informant bör organisationer som är i fas att införskaffa BI, 
överväga att köpa in delar istället för hela lösningen på en gång. Genom att 
implementera delar eller delleveranser, får leverantören en möjlighet att visa 
vad de går för och om de kan hålla vad som lovats.  
 
 
Vad gäller BI-projekt fokuserar Landstinget Kronoberg på ett projekt och 
utifrån det arbetar de sedan inom olika delar. Landstinget Kronoberg har inte 
möjlighet att genomföra BI-projekt inom den tidsram som organisationen 
efterfrågar. Enligt Landstinget Kronoberg är bristen på resurser det största 
problemområdet. Orsaken till detta är att mycket resurser läggs på att säkra 
datakvalité i datakällor, informationsöverföring och rapporter. 
 
IKEA IT har drabbats av mindre lyckade BI-projekt och har lärt sig av sina 
misstag. Det IKEA IT lyfte fram som viktigt är god kvalitet på förarbetet 
eftersom det lägger grunden för att resterande arbete ska lyckas. Några av 
IKEA IT’s framgångsfaktorer är att resurser läggs på kravspecifikation och 
analysfas i utveckling av BI. Det är även viktigt att föra dialog med BI-
beställaren och involvera affärssidan i projekten för att understryka 
affärsnyttan med projektet. IKEA IT anser också att inkrementella leveranser 
ger större möjlighet för ett lyckat BI-projekt då kravbilden från beställaren 
har en tendens att ständigt uppdateras. 
  
Wendelsson (personlig kommunikation, 2011-04-15) anser att organisationer 
som är i fas med att implementera BI bör be om inkrementella leveranser. 
Det är viktigt att leverantören undviker tidsfällor och lägger ner resurser på 
designfasen för att implementeringens senare faser inte ska kosta mer 
resurser än planerat.  
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Enligt Posten Norden är implementering av BI-projekt en mångårig 
lärandeprocess bestående av olika utvecklingssteg. I dessa utvecklingssteg 
kan även olika metoder eller tekniker testas för att utveckla bättre BI-projekt i 
framtiden. Verksamhetssidan har ett nära samarbete med IT vilket minimerar 
svårigheter relaterade till projekt sponsring, däremot är det alltid en brist på 
duktiga människor då dessa ofta är väldigt hårt belastade.  
 
Vid samarbetsproblem inom BI-projekt är det ledningens ansvar att ta tag i 
detta och lösa eventuella svårigheter. Det är inte bara den mänskliga faktorn 
som är orsaken till att ett BI-projekt blir mindre lyckade, även tekniken kan 
vara en bidragande faktor, exempelvis barnsjukdomar. Det går inte att 
utesluta varken det ena eller andra. Nyckeln till framgång enligt Sandström 
(personlig kommunikation, 2011-04-18) är ett nära samarbete mellan 
affärsorganisationen och IT. Det är viktigt att systemanvändarna är med i 
implementeringsprocessen. 
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5 Analys 
I detta kapitel avser vi att påvisa de kopplingar och skillnader som finns 
mellan empiri och teori där första utgångspunkt är utvalda problemområden, 
och andra utgångspunkten är erfarenheter från mindre lyckade BI-projekt. 
Följdaktlig analys kommer ligga till grund för de resultat vi kommer 
diskutera i efterföljande kapitel. Där vi inte anger annan källa bygger 
empiriskt material på åsikter och tolkningar från tidigare redovisade 
informanter. 
 

5.1 Rättfärdigande vid BI-investering 
Enligt Turban et al., (2008) är BI kostnadskrävande i form av märkbara och 
omärkbara kostnader. Detta gör att större organisationer har en annan 
möjlighet att rättfärdiga ett inköp. Samtliga informantorganisationer saknar 
en formell metod eller tillvägagångssätt för att rättfärdiga en BI-investering. 
Detta stämmer överens med det som Beynon-Davies (2002) nämner som 
omärkbara kostnader vilket ofta bidrar till att organisationer i många fall har 
svårt att hitta en lämplig mätmetod för att uppskatta kostnader och fördelar. 
Hos organisationerna Södra, Landstinget Kronoberg och Posten Norden 
uttrycks BI-investeringar likt en självklarhet. Posten Norden ser BI som ett 
strategiskt, taktiskt och operationellt verktyg, samtidigt som IKEA IT menar 
att BI är ett strategiskt och taktiskt beslutsstöd, satt på central nivå. Ansvaret 
för operationellt beslutsstöd ligger på transaktionssystem. 
 
Organisationernas tillvägagångssätt skiljer sig från vad Turban et al., (2008) 
säger då han påpekar att en utarbetad rättfärdighetsprocess är essentiellt 
eftersom det rör sig om betydande investeringar. 
 
Det är svårt att identifiera och mäta fördelarna med BI, då de är komplexa 
menar Turban et al., (2008). Informantorganisationerna lägger inte stor vikt 
vid detta utan identifierar istället indikationer på förbättring en tid efter 
implementering. För Södra visar sig fördelar genom minskat administrativt 
arbete och manuell avstämning. Landstinget Kronoberg anser att BI är en 
knutpunkt för organisationens data och tillhandahåller styrtal eller mått som 
används för att övervaka organisationen. IKEA IT tillämpar metoder för att få 
kunskap om grundläggande fördelar (vid vissa tillfällen) för att på så sätt 
kunna prioritera olika BI-initiativ. De anser också att fördelar påvisas en 
tidsperiod efter implementering. Posten Norden anser att fördelarna påvisas 
genom bättre respons på kundbehov. Emellertid mäts inte fördelarna ur ett 
organisationsperspektiv där fokus ligger på informationens innehåll. Fördelar 
påvisas indirekt genom exempelvis ökad träffsäkerhet i kampanjer. 
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5.2 Systemutveckling och behovet av att integrera BI med 
övriga system i organisationen  

Integration är en viktig faktor för att informationsspridningen ska fungera 
inom en organisation. Avsaknaden av integration kan göra det svårt att nå ut 
med rätt information till rätt personer samt försämra tillgängligheten menar 
Sandoe et al., (2001). Genom att aktivt arbeta med integration kan detta 
undvikas och göra information tillgänglig på fler platser, vilket resulterar i 
förbättrade underlag till att fatta rätt beslut, menar Sandoe et al., (2001). 
Avsaknaden av integration har Södra upplevt som problematisk då 
internhandel mellan affärsområden har problem att hitta gemensam budget- 
och planeringslösningar. Problematiken har även berott på att många chefer 
inom olika affärsområden haft individuella betraktelsesätt om huruvida dessa 
lösningar ska funktionera. Ett gemensamt system skulle underlätta 
internhandel.  
 
Posten Norden menar att integration är en avvägning och prioriteringsfråga. 
Integration är en ständig kompromiss mellan nytta och kostnad, det vill säga 
vid varje tanke på integrering måste en avvägning av informationsnyttan ske 
tillsammans med en kostnadsuppskattning av informationsinhämtning till 
systemet.   
 
Integration mellan befintliga och nya system är en komplex uppgift, där är BI 
inget undantag (Turban et al., 2008). Landstinget Kronoberg är också väl 
medvetna om problematiken vi brist på integration och arbetar aktivt med att 
överföra information mellan system istället för att ersätta de befintliga. Både 
Landstinget Kronoberg och Södra arbetar för att använda så få system som 
möjligt, vilket underlättar integrering. IKEA IT menar att integration tar tid 
och kommer tidigt i en BI-implementering. 
 

5.3 Dokumentera och säkra stödsystem 
Södra och Posten Norden använder sig av egenutvecklad BI av simpel 
karaktär. Detta för att öka effektiviteten i det dagliga arbetet, samtidigt som 
det oftast inte är professionella systemutvecklare, vilket stämmer överens 
med de Turban et al., (2008) påpekar. Posten Norden anser att det ibland 
finns tillfälliga eller ett mindre behov av BI som är svåra att motivera 
kostnadsmässigt, därav förekommer egenutvecklade komplement. IKEA IT 
och Landstinget Kronoberg använder sig endast av professionellt utvecklad 
BI. 
 
Egenutvecklad BI är ofta av komplex karaktär och därför bör 
utvecklingsprocessen dokumenteras menar Turban et al., (2008).  
Södra genomför ingen dokumentation av egenutvecklade komplement till BI, 
medan Posten Norden anser att det är viktigt att dokumentera dessa 
komplements utvecklingsprocess då de beskriver vad BI innehåller samt ska 
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användas till. På samma sätt påpekar Zhang et al., (2004) att dokumentation 
kan fungera som ett effektivt stöd genom hela utvecklingsprocessen. 
 
Dokumentation gynnar inte bara övervakning och styrning av 
utvecklingsprocessen menar Turban et al., (2008) utan är också till för att 
minska personberoendet inom organisationen. Södra anser att det är 
avdelningschefens uppgift att förhindra personberoende medans Landstinget 
Kronoberg avser att personberoende förhindras genom att flertalet människor 
har gemensam kompetens. IKEA IT väljer att outsourca vissa delar av 
organisationen för att undvika personberoende, samtidigt ökar kravet på 
noggrannare dokumentation. Posten Norden arbetar aktivt med att komma 
ifrån “hemmabyggda” lösningar för att minska personberoendet i 
organisationen.  
 

5.4 Legala och integritetsaspekter 
BI hanterar allt mer information vilket gör att kraven på informationssäkerhet 
ökar. Det är ledningens ansvar att avgöra vilka åtgärder organisationen måste 
ta ställning till för att skydda berörda individer (Turban et al., 2008). 
Samtliga informantorganisationer, med undantag för Landstinget Kronoberg, 
har kringgått problematiken med förhöjd informationssäkerhet genom att 
undvika inmatning av personuppgifter i BI. “År 1988 infördes bestämmelser 
gällande skydd mot integritetskränkande databehandling i 2 kap. 3§ andra 
stycket RF. Bestämmelsen föreskriver att varje svensk medborgare ska i den 
utsträckning som närmare anges i lag, skyddas mot att individens personliga 
integritet kränks genom att uppgifter om individen registreras med hjälp av 
automatisk databehandling.” (Justitiedepartementet, 2007). Därefter får de 
skyddsregler som ska finnas på området, sökas i personuppgiftslagen. 
 
Landstinget Kronoberg är på grund av deras branschkaraktär ansatta att lagra 
personuppgifter och annan känslig information gällande patienter i DW och 
BI. För att hålla sig inom ramen för utsatta lagar och författningar använder 
Landstinget Kronoberg sig av ett styrdokument. Dokumentet är under 
uppdatering för att anpassas efter personuppgiftslagen och patientdatalagen. 
Syftet med styrdokumentet är att ge direktiv över vem som har rätt att 
använda BI och vad de med behörighet har rätt att göra. Flertalet användare 
har tillgång till rapporter, utan att kunna se underliggande data. 
 

5.5 Etiska aspekter 
Södra upplever inga svårigheter vad det gäller etiska frågor eftersom 
beslutsstöd välkomnas i organisationen, vilket innebär att Södra inte har 
något formellt sätt att hantera etik inom BI. Turban et al., (2008) anser att det 
finns etiska frågor när implementering av BI ersätter mänsklig kompetens, då 
det kan leda till uppsägning av personal. Likt Södra använder inte 
Landstinget Kronoberg sig av någon metodik för hur etiska frågor ska 
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behandlas. IKEA IT följer efter de andra informanterna och säger att de är 
mycket restriktiva med kunders integritet och nämner inte att de har någon 
metodik.   
 
Posten Norden använder sig av etiska riktlinjer skapade ur branschstandarder. 
Posten Norden har själva valt att ansluta sig för att ta hänsyn till etiska frågor 
i samband med kundhantering. Detta används exempelvis vid insamling av 
data från marknadsundersökningar. 
 
Förutom Posten Norden har inte de andra informanterna uppgett 
ledningsansvar för etisk problematik. Enligt Kaufmann et al., (2005) är det 
till största delen ledningen som har ansvar att skapa och upprätthålla en 
organisationskultur som påverkar etik i organisationen genom sitt personliga 
agerande, organisationssystem och policy. Den etiska tonen präglas genom 
ledningens egna handlingar. Trots att etik är en viktig aspekt ur 
ledningssynpunkt har tre av fyra organisationer svårt att ge svar kring detta 
problemområde.  
 

5.6 Erfarenhet från mindre lyckade BI-projekt 
Shore (2008) förespråkar att ett projekts framgång beror på relationer mellan 
olika faktorer, allt från den tekniska till den mänskliga faktorn. Posten 
Norden anser att implementering av lyckade BI-projekt är en mångårig 
lärandeprocess. De testar olika alternativ för att lära sig de vinnande 
koncepten. Lika så menar IKEA IT att de lär sig av sina misstag. 
 
Turban et al., (2008) ger följande exempel inom parantes i kursiv stil på 
orsaker kring mindre lyckade BI-projekt: 
 
(Företag misslyckas med att inse att BI-projektet involverar hela 
organisationen och att ett projekt av denna karaktär skiljer sig från typiskt 
fristående lösningar). Posten Norden anser att nyckeln till framgång är ett 
nära samarbete mellan affärsorganisationen och IT, samtidigt som det är 
viktigt att involvera systemanvändarna i BI-projekt.  
 
IKEA IT anser att det är viktigt att föra dialog med BI-beställare och 
involvera affärssidan i projekt för att understryka affärsnyttan i ett projekt. 
Södra menar att ett BI-projekt delvis är beroende av att systemanvändarna 
anammar och har förtroende för att systemet levererar kvalitativ data. Tre av 
fyra informanter anser att hela organisationen behövs för att uppnå en lyckad 
implementering.  
 
(Brist på verksamhetssponsorer med förmågan att försäkra sponsring). Ingen 
av informanterna anger att de upplever problem med verksamhetssponsorer. 
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(Brist på samarbete mellan anställda i organisationens olika funktionella 
avdelningar). Posten Norden anser att det är ledningens ansvar att se till att 
inga samarbetsproblem uppstå i BI-projekt. Vidare menar IKEA IT att det är 
viktigt att involvera affärssidan i BI-projekt så att en dialog kan föras med 
BI-beställare för att utvinna maximal affärsnytta.  
 
(Brist på kvalificerad och tillgänglig personal). Problematiken är förknippad 
med resursbrist och prioriteringsfrågor enligt samtliga informanter. Södras 
och Landstinget Kronobergs erfarenheter kring implementering av BI-projekt 
är att de tagit längre tid än beräknat. IKEA IT anser också att det är viktigt att 
undvika “tidsfällor”, det vill säga använda sig av en realistisk tidsuppfattning. 
Södra menar att övertramp i tidsplanen kan öka kostnader och skapa 
resursbrist eftersom många med expertkompetens är dubbelbokade i andra 
projekt. Problemet kan leda till prioriteringsfrågor vilket stämmer överens 
med Landstinget Kronobergs åsikt. Posten Norden anser att expertkompetens 
ofta är en bristvara då dessa många gånger är hårt belastade.  
 
IKEA IT anser att det bör finnas mycket resurser i form av tid i början av ett 
projekt, för att undvika höga resurskostnader i projektets senare skede. IKEA 
IT och Södra anser att inkrementella leveranser av BI-projekt är att föredra 
för att minska risken att projektet blir mindre lyckat.    
 
(Ingen uppfattning om den negativa påverkan ”smutsig data” har på 
affärslönsamheten). Landstinget Kronoberg är medvetna om denna 
problematik och lägger mycket resurser på att säkra datakvalité i datakällor, 
informationsöverföring och rapporter. Södra arbetar också för att komma 
ifrån denna problematik genom att skapa exakthet i systemet för att vara 
säker på att det levererar korrekta resultat även på lång sikt. Vidare är det i 
sin tur kopplat till systemanvändarnas acceptansnivå då systemets 
mottagande av användarna påverkas av huruvida korrekt data är.  
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6 Diskussion  
I Detta kapitel diskuteras framtaget resultat från studien. Inledningsvis 
tillhandahåller vi en kort återkoppling till studiens mål och syfte. Därefter 
presenteras först en diskussion kring resultatet från organisationers 
hantering av undersökta problemområden. Diskussionen är uppdelad i 
respektive problemområde. Slutligen diskuteras resulterade erfarenheter från 
mindre lyckade BI-projekt. 
 
Baserat på Gartners (2008) tankar och Turban et al., (2008) ramverk har vi 
byggt upp vår studie och därefter fått fram resultat i form av hur 
organisationer i praktiken hanterar undersökta problemområden samt 
erfarenheter från mindre lyckade BI-projekt. Organisationers hantering av 
dessa områden samt dess erfarenheter kan vara till hjälp för de organisationer 
som är i fas att implementera BI, eller har tankar på att göra det. Baserat på 
det nyvunna intresset för BI anser vi denna studie bidra med insikt i hur 
etablerade organisationer med erfarenhet inom BI-implementering hanterar 
och förhåller sig till dessa problemområden samt inblick i deras lärdomar från 
mindre lyckade BI-projekt.  
 

6.1 Hantering av problemområden 
I detta avsnitt presenterar och diskuterar vi vårt resultat uppdelat i respektive 
problemområde. 
 

6.1.1 Rättfärdigande vid BI-investeringar 
Vårt resultat visar att samtliga informantorganisationer saknar en formell 
metod eller tillvägagångssätt för att rättfärdiga en BI-investering. Detta tror vi 
beror på att situationen är för komplex för att en generell metod över 
huvudtaget har möjlighet att utformas. Vidare tror vi också att organisationer 
främst ser framgångar hos andra BI-användare där investeringar i många fall 
varit lyckade och lönsamma, vilket skapat en positiv inställning gentemot BI. 
Detta kan medföra att organisationer ser “en sida av myntet” istället för 
helheten. Det finns BI-projekt som inte har levererat tänkta resultat. Denna 
positiva inställning tror vi är anledningen till att BI självklart ur 
rättfärdigandesynpunkt. Majoriteten av informanterna, det vill säga Södra, 
Landstinget Kronoberg och Posten Norden betraktar BI-investeringar som en 
självklarhet vilket ger stöd åt vårt resonemang. Baserat på känslan av 
självklarhet gentemot implementering av BI tror vi är anledningen att lite vikt 
läggs på att identifiera och mäta fördelarna utan identifierar istället 
indikationer på förbättring en tid efter implementering. Vi tror även att detta 
beror på de resurser som krävs, anses vara bortkastade eftersom 
implementeringen förväntas bidra med positiva effekter.  
 
Vi anser att BI-investeringar skiljer sig gentemot andra IT-investeringar 
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genom att de anses självklara vid införskaffning. Detta är inget vi tidigare 
träffat på under vår utbildning, vi är vana vid användning av någon metodik. 
Vidare tror vi att stödet vid beslutsfattande är så pass viktigt att det har större 
rörlighet vad gäller resurser gentemot andra IT-investeringar. 
 

6.1.2 Systemutveckling och behovet av att integrera BI med 
övriga system i organisationen  

Analysen visar att integration är en viktig del av BI och en fråga som måste 
hanteras vid varje implementering. Majoriteten av informanterna, det vill 
säga Södra, Landstinget Kronoberg och IKEA IT anser att integration är en 
problematisk fråga då det är viktigt men kostsamt i form av resurser och tid. 
Vi anser att detta beror på svårigheten kring kompabilitet mellan olika 
leverantörers lösningar, vilket kan bero på skilda programmeringsspråk och 
olika synsätt på processer. Vidare tror vi att integrationsproblemen kan bli 
bestående, då det kan uppkomma svårigheter vid uppgraderingar av system.  
 
När integrering saknas upplevs systemen som problematiska och begränsande 
vid systemanvändning. Vi tror detta beror på de informationskrav som ställs 
på organisationer idag. För att kunna konkurrera ute på marknaden bör inte 
organisationer lägga ner tid på att söka information i olika system, eller 
integrera information mellan olika system manuellt. Fokus bör istället riktas 
mot ordinarie arbetsuppgifter. Vidare kan brist på integration orsaka 
frustrerade användare genom att en stressfaktor skapas, som i sin tur kan 
bidra till en sämre arbetsmiljö.   
 
Eftersom integration är nödvänligt men kostsamt ställs organisationer inför 
en kompromiss mellan nytta och kostnad. Vi tycker att denna kompromiss 
ska inkluderas i beräkningarna av införskaffandet av BI. Denna kompromiss 
är viktig att organisationerna är medvetna om innan BI-investeringen 
genomförs enligt oss, för att på så sätt få insikt i att integrationsresurserna är 
begränsade och kräver betänketid. 

6.1.3 Dokumentera och säkra stödsystem 
Resultatet av detta problemområde visar att informantorganisationerna skiljer 
sig åt huruvida de egenutvecklar eller inte, och i så fall hur de hanterar 
dokumentation av denna utveckling. Skillnaden anser vi beror på 
organisationens karaktär och struktur. De organisationer som inte genomför 
egenutvecklade lösningar har mindre erfarenhet kring BI och är därför 
hårdare på att utesluta egenutveckling. Vi tror även att de organisationer med 
utvecklad BI har ett annat perspektiv på hur egenutvecklade lösningar kan 
underlätta mindre och dagliga arbetsuppgifter där stora lösningar inte är 
nödvändiga eller inte prioriteras. Eftersom kompetensen är större växer också 
tilliten på den egna utvecklingsförmågan.   
 
De organisationer som använder sig av egenutvecklad BI gör det av simpel 
karaktär, med syftet att effektivisera det enskilda arbetet. Vi tror att 
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egenutvecklat beslutsstöd är vanligt i många större organisationer där det 
saknas beslutsstöd för vissa arbetsområden eller specifika uppgifter. Vidare 
tror vi att egenutvecklat beslutstöd kan vara indikation på att organisationen 
saknar vissa funktioner inom BI, och bör därför se över om deras BI saknar 
funktionalitet inom vissa områden.  
 
Samtliga informantorganisationer är eniga om att personberoende är något att 
arbeta sig bort ifrån i samband med egenutveckling av BI. Detta anser vi är 
viktigt eftersom vi tror att människor idag byter arbete i allt större 
utsträckning jämfört med för ett tiotal år sedan. Genom att styra mot mindre 
personberoende tror vi en bieffekt blir att den enskilde medarbetaren kan 
komma att känna sig mindre viktig och enkel att ersätta.  
 

6.1.4 Legala och integritetsaspekter 
Organisationerna undviker hantering av känslig data som kan kränka den 
personliga integriteten. Att skydda känslig data är komplext, varav 
organisationerna väljer att inte behandla denna typ i BI för att komma runt 
problematiken, om inte organisationerna i fråga kräver det. 
 
Vi tror att hantering av personlig information i BI kan tillhandahålla 
konkurrensfördelar, till exempel att kartlägga kunders beteende och mönster 
inne i ett varuhus, för att utvinna värdefull information. Vi anser att denna 
information i många fall är värd att hantera och skydda i förhållande till 
fördelarna den kan ge. Genom att undvika lagring av personinformation i BI 
sänks mängden resurser för att skydda informationen, men samtidigt tror vi 
att beslutsstödet begränsas eftersom kunderna är en vital del av 
organisationens verksamhet samtidigt som organisationen vill tillfredsställa 
kundens behov. 
 
Hantera och skydda personlig information i BI kan vara av intresse för 
organisationer med stark kundorientering där organisationsprocesserna 
baseras på kundvärde. Genom att lagra exempelvis mönster och köpbeteende 
tillhandahålls värdefull information som organisationen kan använda för att 
utveckla sin verksamhet, anser vi. 

6.1.5 Etiska aspekter 
Etik är ett område som informantorganisationer har svårt att diskutera kring. 
De är medvetna om ämnet men de upplever inte detta som ett 
problemområde. Eftersom vi anser att etik är det regelverk som vi individer, 
organisationer och samhälle sätter upp som riktlinje och ideal för beteende i 
samhället, tror vi att ämnets komplexitet och multidimensionalitet är 
anledningen till att intervjuade organisationer har svårigheter att diskutera 
det. Samtidigt är etik något som tolkas olika mellan individer samt 
organisationer.  
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Vi anser att etik har sina rötter i kulturen. Sverige har en tydlig strävan mot 
balans, ett drag som gett upphov till beteckningen “landet lagom”. Vi tror att 
Sverige har en hänsynsfull kultur där människor är måna om hur de upplevs 
utåt, ger varandra utrymme samt värnar om jämställdhet, vilket är grunden till 
svensk etik. Svenskars syn på etik avspeglar sig sedan i utformningen av 
organisationer. Vi tror att etik ligger undermedvetet i alla organisationer och 
riktar beslutsfattande på ett sådant sätt att inget behov för en utarbetad 
metodik anses nödvändig. Huvuddelen av informantorganisationerna är 
restriktiva med kunders integritet och använder sig därför inte av någon 
metodik för hantering av etik inom BI.  
 
BI ses som ett hjälpmedel till organisationens medarbetare snarare än ett 
substitut för mänsklig arbetskraft, vilket också rotar sig i Sveriges syn på etik. 
Samtliga organisationer i denna studie är grundade i Sverige, vilket vi anser 
har påverkat vårt resultat. Hade studien genomförts i ett annat land tror vi 
resultatet kunde sett annorlunda ut.  
 
Posten Norden skiljer sig från resterande organisationer då de använder sig av 
en branschstandard för hantering av etik. Vi tror att organisationer i framtiden 
kommer gå mer i Posten Nordens riktning och använda branschstandarder för 
hantering av etik i samband med BI. Detta grundar vi på att det svenska 
samhället blir allt mer mångkulturellt vilket påverkar organisationers syn på 
etik, vilket gör att vi tror synen på BI kommer förändras med tiden.   
 

6.2 Erfarenheter från mindre lyckade BI-projekt 
Mindre lyckade BI-projekt är något samtliga informantorganisationerna 
upplevt. Resultatet visar att kommunikation mellan affärsorganisationen och 
IT, samt med BI-beställare och systemanvändare är viktiga aspekter för att 
lyckas bättre i BI-projekt. Majoriteten av informantorganisationerna trycker 
på att organisationsbrett engagemang för BI-projekt är viktigt. Dessa 
erfarenheter är något litteraturen understryker som grundläggande kunskap 
för organisationer i fas att implementera BI. Trots detta visar resultatet att 
organisationer lyckas mindre bra med BI-projekt baserat på aspekter som 
kommunikation och holistiskt engagemang. Följaktligen har samtliga 
organisationer genomgått typiska “fallgropar” som litteraturen flaggar för. Vi 
tror att detta beror på komplexiteten av ett BI-projekt. Det går inte att läsa sig 
till ett friktionsfritt projekt utan vi tror att “övning ger färdighet” och att 
organisationer måste prova sig fram för att hitta sin organisations vinnande 
koncept vid BI-projekt. Emellertid anser vi att organisationer i fas att 
genomföra ett BI-projekt bör ta hänsyn till denna erfarenhet och lägga ner 
mer resurser för att förebygga att projektet blir mindre lyckat baserat på 
aspekter som kommunikation och holistiskt engagemang.  
 
För att lyckas med BI-projekt krävs resurser och det finns ofta sponsorer till 
hands men aldrig nog med resurser. Vi anser detta resultat förvirrande då 
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informantorganisationerna påstår att det finns verksamhetssponsorer som 
bidrar med resurser och sponsring inom området, ändå uppger 
informantorganisationerna avsaknaden av resurser. Anledningen till detta tror 
vi kan bero på att verksamhetssponsorer saknar kontroll över vad deras 
resurser används till, och att resurserna i många fall är överbelastade.  
 
En känslig resurs i BI-projekt är tid. BI-projekt har en tendens att dra ut på 
tiden. För att undvika detta är det viktigt att organisationen som står inför 
projektet har en realistisk tidsuppfattning, samtidigt är det viktigt att lägga 
ner tid och resurser i början av ett projekt för att på så sätt förhindra 
eventuella förseningar längre fram. Vi tror att ett noga genomfört grundarbete 
är viktigt för att resursfördelningen i BI-projekt ska genomföras på ett 
realistiskt sätt. När BI-projekt drar ut på tiden sker en dominoeffekt och 
resurser inom- och runt projektet drabbas hårt. Anledningen till att även 
externa resurser drabbas är att bland annat kompetent personal behövs i andra 
projekt, likt material av olika slag. 
 
Hälften av informantorganisationerna lägger resurser på att få bort “smutsig” 
data ur systemen. Detta tror vi är en väsentlig del av arbetet kring BI eftersom 
“smutsig” data kan få den mest avancerade och komplexa BI-
implementeringen att misslyckas. Vidare tror vi att de 
informantorganisationer som inte uppger att de lägger resurser på att 
eliminera “smutsig” data har större tillit till sina system än övriga 
informantorganisationer. Anledningen till detta tror vi kan bero på bristande 
resurser eller avsaknad kompetens kring området för datareliabilitet.   
 
Vidare anser hälften av informantorganisationerna att inkrementella 
projektleveranser levererar bästa resultat. Anledningen till detta baseras på att 
organisationerna måste vinna tillit för sin leverantör.  
Genom att leverantören dellevererar, har organisationerna möjlighet att 
utvärdera och testa leverantörens kompetens samt se om de lever upp till 
förväntningarna. Eftersom det finns ett antal BI-leverantörer är valet svårt 
och många ger likartade löften. Skillnaden är att samtliga inte kan leverera 
vad de lovar i lika stor utsträckning. Vi anser att denna erfarenhet är värdefull 
då det är lätt att organisationen i fråga litar blint på en okänd leverantör på 
grund av bristande erfarenhet. 
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7 Avslutning 
I detta kapitel presenteras en kortfattad skildring av vad vi gjort i studien och 
efterföljs av vald problemformulering. Svaret tillhandahålls genom våra 
slutsatser för respektive problemområde samt råd i punktform för hur BI-
projekt kan undvika fallgropar baserat på organisationers erfarenheter kring 
mindre lyckade BI-projekt. Slutligen tillhandahåller vi förslag på fortsatt 
forskning. 
 
Vi baserar vårt teoretiska ramverk på Turban et al.,(2008). Därefter har vi 
utvecklat och kompletterat ramverket med författare av annan litteratur samt 
vetenskapliga artiklar. Utefter färdigställt ramverk har vi med en kvalitativ 
ansats undersökt fyra organisationers sätt att hantera fem utvalda 
problemområden på managementnivå vid implementering av BI. Vi har även 
undersökt de erfarenheter organisationerna tagit till sig från mindre lyckade 
BI-projekt. 
 

7.1 Slutsats  
Studiens frågeställning lyder: 
 
-  Hur hanterar organisationer olika problemområden på managementnivå vid 
implementering av Business Intelligence.  
 
- Vilka erfarenheter har organisationer tagit till sig från mindre lyckade 
Business Intelligence projekt?  
 
För att svara på denna fråga presenteras våra slutsatser som följer: 
 
Rättfärdigande vid BI-investeringar. Samtliga organisationer hanterar bristen 
på användbar mätmetodik för rättfärdigade av BI-investeringar genom att 
iaktta indikationer på de positiva effekter en BI-investering medför efter 
implementering. Förhållandevis lite resurser läggs på rättfärdigande av BI-
investeringar med anledning till de förutsatta fördelar som organisationerna 
är övertygade om att de garanterat kommer uppnå. 
 
Systemutveckling och behovet av att integrera BI med övriga system i 
organisationen. Integrering av BI är kostsamt men nödvänligt, vilket 
resulterar i prioritering. Att tänka på är standardisering för att underlätta 
kostnader för integrering och därav även prioriteringsfrågan på 
managementnivå. Fokus bör läggas på integrering för att användningen av 
implementerad BI ska ha möjlighet att uppfattas som oproblematisk.  
 
Dokumentera och säkra stödsystem. Organisationskultur påverkar hur olika 
organisationerna arbetar med dokumentation, samtidigt som organisationens 
kultur, bransch samt erfarenhet inom BI påverkar hur de använder sig av 
egenutvecklad BI eller inte. 
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Legala och integritetsaspekter. Undvika lagring av personuppgifter inom BI 
är enklare i förhållande till de resurser som annars krävs att skydda 
personuppgifter på ett korrekt tillvägagångssätt. 
 
Etiska aspekter. Etik ligger undermedvetet i nationell- och 
organisationskultur. Organisationer arbetar indirekt med etik utan att se det 
som ett område. Området är problematiskt att diskutera av den anledningen 
att det är multidimensionellt. 
 
Erfarenheter kring mindre lyckade BI-projekt. Nedan presenteras råd för att 
undvika vanliga fallgropar i BI-projekt. Dessa råd baseras på 
informantorganisationernas erfarenheter: 
 

 Inkrementella delleveranser av BI 
 Organisationsbrett projektengagemang 
 Kommunicera inom organisationen, affärsorganisation och IT samt 

beställare och användare 
 Realistisk tidsuppfattning 
 Viktigt att lägga ner tid och resurser på projektets början för att bygga 

en stabil grund 
 Förfoga projektresurser till att arbeta bort “smutsig” data ur systemet 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vi insåg tidigt att denna studie kunde blir hur omfattande som helst. Då vi 
inte hade tid att göra en omfattande studie, avgränsade vi oss till att betrakta 
samtliga problemområden på en övergripande managementnivå. Det hade 
varit intressant att undersöka respektive problemområde mer ingående, vilket 
skulle betyda att fokusera på enbart ett område och göra en djupgående 
studie. Vi ser även att det hade varit intressant att genomföra en kvantitativ 
studie över flertalet organisationer på en övergripande nivå. Dessa 
problemområden kan också angripas ur ett mer tekniskt perspektiv då vi 
fokuserat på managementnivå.  
 
Vidare anser vi det även intressant att undersöka vilka åtgärder företag 
använder sig av för att motverka och minimera dessa problemområden.  
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8 Reflektioner 
I detta kapitel tillhandahåller vi en fri reflektionsdel indelad i två avsnitt. I 
det första avsnittet presenterar vi en allmän BI-reflektion och i det andra 
avsnittet reflekterar vi kring vald metod. 

8.1 Allmän BI-reflektion  
Under studien märkte vi att organisationer har svårt att ge konkreta svar på 
vissa frågor, vilket kan bero på att de är av komplex karaktär med många 
påverkande faktorer. Då studien visar att många organisationer upplever 
likartade problem vi implementering av BI, påvisas problemens komplexa 
karaktär eftersom det inte finns någon standardiserad lösning på problemen. 
Vidare är det också en intressant aspekt att BI-projekt inte verkar sakna 
sponsorer utan snarare tillräckligt med resurser från dessa. Vi tror inte att 
sponsorer med otillräckliga resurser medvetet tar sig an ett BI-projekt. Detta 
kan bero på att resursplanering ligger i underkant, det vill säga organisationer 
tror att det kostar mindre än vad projektet egentligen gör, eller att BI-projekt 
har en oskriven regel att alltid dra ut på resurser, på grund av olika faktorer. 
Exempelvis dåligt förarbete eller kravspecifikation.  
 
Vidare fick vi positivt bemötande från informanterna som uppvisade ett 
tydligt intresse och var angelägna om att få ta del av kommande 
studieresultat. 

8.2 Metodreflektion 
I denna studie valde vi att använda oss av en kvalitativ metod då vi ansåg 
detta vara nödvändigt med tanke på otillräcklig grundkunskap i ämnet. Det 
var problematiskt att finna informanter som var villiga att ställa upp på 
intervjuer. Av femton kontaktade företag fick vi fyra klartecken, tre avslag 
och resterande valde att inte svara trots upprepade försök genom e-post och 
telefonkontakt. Att få tag i informanter drog därför ut på tiden vilket bidrog 
till att två intervjuer fick genomföras via telefon då det inte fanns tid för 
besök. Personliga intervjuer var vår primära datainsamlingsmetod men fick 
ändras då omständigheterna krävde det.  
 
Lämpliga informanter valdes till stor del ut av företaget med begränsat 
samarbete från vår sida. Detta gjorde att vi fick informanter med olika 
bakgrund och arbetsuppgifter vilket orsakade svårigheter i analys av empiri 
då samtliga informanter hade olika utgångspunkter. Emellertid hade 
informanterna bred och djup kunskap inom ämnet BI vilket gjorde att de 
kunde svara på framlagda frågor. Vi skulle haft mer inflytande i valet av 
informanter.  
Vi uppfattar att resterande metodik har varit lämplig för denna studie, vidare 
har vi inte påträffat några problem utöver ovannämnda.  
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8.3 Egen lärandeprocess  
Denna studie har gett oss en djupare förståelse för problem som kan uppstå i 
samband med implementering av BI på managementnivå samt mindre 
lyckade BI-projekt. Denna studie har varit fängslande och lärorikt då vi fått 
fördjupa oss inom ett ämne som vi anser vara intressant och ökat vår kunskap 
inom området. Genom att vi ökat vår kunskap och sett problematiken kring 
BI på managementnivå i praktiken, har våra tankar stärkts om att detta är ett 
viktigt område som ligger i tiden samt prioriteras av medelstora 
organisationer.  
 
Efter att vi sammanställt det empiriska underlaget tillsammans med den 
teoretiska referensramen, har vi dels kunnat se hur det fungerar i verkligheten 
(praktiken), men samtidigt kopplingen till vårt teoretiska ramverk. Genom att 
vi utgått från olika organisationer har vår studie en stark anknytning till 
affärsverksamheten, vilket har varit positivt för oss genom olika aspekter. Då 
vi kontaktat organisationer samt informanter har vi fått en tydligare bild av 
hur det fungerar i praktiken och inte bara i teorin, samtidigt som vi fått se hur 
respektive organisation hanterar och brottas med ofrånkomliga problem på 
managementnivå. Vi har även sett hur ett komplext begrepp som BI tokas och 
används i olika organisationer. Andra aspekter som vi anser har utvecklat oss 
är att vi har fått ett utökat socialt nätverk, då vi har kommit i kontakt med 
personer i olika befattningar, där samtliga visat stor entusiasm för vår studie.  
 
När en studie på femton högskolepoäng ska genomföras två och två krävs det 
en förmåga att samarbeta, kompromissa samt lära av varandras perspektiv 
och referensram. Vi hade från början ett gemensamt intresse vilket försedde 
oss med en grund att fortsätta bygga vårt arbete på. Vi undersökte olika 
potentiella delar av BI vi kunde tänka oss att undersöka och därefter enades 
vi om ett område. Tidigt i studien arbetade vi fram en planering med 
milstolpar av simpel karaktär. I praktiken håller sällan en planering rakt 
igenom, och vår är inget undantag. Däremot var det en värdefull erfarenhet 
att modellera med förändringarna för att få arbetet att hålla tidsram samt gå 
ihop.   
 
Samtliga erfarenheter vi tagit upp här tillsammans med många fler, kommer 
vi dra nytta av i framtiden oavsett om det är i det dagliga arbetet eller ett 
tillfälligt projekt. Dock kan vi härleda tre faktorer som vi anser är genomsyrar 
samtliga arbetsuppgifter (och även andra uppgifter i livet): samarbete, 
gemensamma mål och definierad tidsram.   
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Bilaga 1 E-postmeddelande  
Hej! 
 
Vi är två studenter som går Informationslogistiksprogrammet vid 
Linnéuniversitetet och skriver just nu vår kandidatuppsats. Vi har valt att 
rikta in oss på Business Intelligence (BI). BI är en övergripande term som 
används när företag systematiskt hanterar insamling, mätning av och ta fram 
beslutsunderlag utifrån intern och extern information. 
Vi är intresserade av att göra en generell organisationsbeskrivning om hur ni 
arbetar med respektive definierar BI i praktiken. Utifrån den litteratur vi har 
läst så förknippas BI med många problem. Vi har dock inte sett några 
konkreta exempel från företag, utan teorin nämner mer övergripande vad som 
kan vara problematiskt såsom svårigheter med: 
 
* Rättfärdigande vid BI-investering 
* Systemutveckling och behovet av att integrera BI med övriga system i 
organisationen 
* Dokumentera och säkra stödsystem 
* Legala- och integritetsaspekter 
* Etiska aspekter 
 
 
Utöver nämnda problemområden ovan, vill vi också undersöka hur vilka 
erfarenheter ni har tagit till er efter BI-projekt som betraktats mindre 
framgångsrika för att kunna tipsa andra organisationer. Vi är således väldigt 
tacksamma om ni kan dela med er av era erfarenheter kring BI och hoppas att 
du har möjlighet att ställa upp på en intervju. 
Om du själv inte har tid eller av annan anledning inte kan, skulle vi vara 
tacksamma om du kunde hänvisa oss till en lämplig person inom ert företag. 
 
Vänliga hälsningar: 
 
Jacob Schelin & Linda Åberg Petersson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Bilaga 2 Intervjuhandledning  
 
 
Allmän beskrivning av organisationen 
* Berätta lite kort om organisationen? 

* Hur definierar ni BI (på ett par meningar)? 
* Hur använder ni BI i er organisation? 
 
Rättfärdigande vid BI-investering  
* Hur rättfärdiga ni er BI-satsning? 

o Hur arbetade ni med att rättfärdiga de kostnader som krävdes, för att 
uppnå många av de osynliga fördelar som ett BI-system kan bidra med? 

o Upplever ni idag att BI har öka produktiviteten i organisationen? Om 
inte, när förväntas detta ske? 

o Har ni något sätt att mäta fördelarna med BI? 

Systemutveckling och behovet av att integrera BI med övriga system i 
organisationen 

Systemutveckling och behovet av att integrera BI men övriga system i 
organisationen  
* Typer av ledningsproblem som ni har stött på vid integration av er BI? 

 
o Har andra system påverkats negativt i någon form efter 

implementering och integrering av er BI.  

o Det finns olika syften varför organisationer genomför integrering av BI: 

• För att ett BI-system ska fungera så måste det nästan alltid integreras 
med datakällor och andra applikationer. 

• Öka förmågan hos existerande BI-applikationer, utvecklingsverktyg 
komplimenterar ofta varandra. Varje verktyg utför en specifik 
deluppgift som den är bäst ämnad för. 

• Möjliggöra realtids BI – genom att arbeta med väl integrerade 
lösningar är det möjligt att genomföra beslutsstöd i realtid. 

• Stödja systemutveckling – genom tätare integrationsarbete kan 
man skapa bättre applikationsutveckling och kommunikation 
bland de systemkomponenter man har. (Turban et al., 2008) 



   
 

   
 

Dokumentera och säkra stödsystem 

* Förekommer egenutveckling av beslutsstöd? 
o Hur hantering av dokumentation? 
o Hur undviker ni personberoende? (ex genom att övervaka och 

kontrollera på management nivå) 

 
Legala- och integritetsaspekter 
* Hantering av lagar och författningar i samband med BI implementering 
(PUL)? 

o Hur hanterar ni den personliga integriteten? 

o Hur fördelar ni ansvaret så att lagar och förordningar gällande 
information följs (Vem gör vad, etc.)? 

Etiska aspekter 
* Hur arbetar ni med etikfrågor i samband med BI? 
* Använder ni er av en specifik arbetsmetod för etik i samband med BI 
implementering? 
 

Mindre lyckade BI-projekt       
* Har ni drabbats av något mindre lyckat BI projekt (delprojekt)? 

o Utvärderad ni orsaken/orsakerna till resultatet?  
• Företaget lyckas inte inse att ett BI-projekt involverar hela 

organisationen samt att ett projekt av denna karaktär skiljer sig från 
typiskt fristående lösningar. 

• Brist på verksamhetssponsorer med förmågan att försäkra sponsring. 

• Brist på samarbete mellan anställda i organisationens olika 
funktionella avdelningar. 

• Brist på kvalificerad och tillgänglig personal 

• Ingen uppfattning om den negativa påverkan ”smutsig data” har på 
affärslönsamheten. 

• För mycket tillit på försäljare 

 
(Om JA) - Har ni dragit någon lärdom av detta? 


