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Sammanfattning 
Omvärlden ändras snabbt, vilket sätter press på moderna organisationer. 

Organisationer kan därför använda sig av Business Intelligence (BI) till att 

fatta bra och effektiva beslut. Enligt författare till litteratur, skribenter på 

Internettidningar, och debattörer på Internet, kan det dock vara skillnad på 

hur BI används i små och stora organisationer, då dessa inte har samma 

förutsättningar till BI användande (Chang, 2009). 

 

Vid påbörjandet av denna studie var det oklart hur SME och stora 

organisationer använder BI, samt på vilket sätt BI användande i SME och 

stora organisationer skiljde sig, och vad denna skillnad bestod av. Det fanns 

alltså kunskapsbrist inom detta område inom BI. För att berika ämnet BI 

med ny kunskap gjordes därför en studie där BI användandet i SME och 

stora organisationer beskrevs, samt redogjordes det för de skillnader som 

upptäcktes mellan BI användandet i SME och stora organisationer. Andra 

författare hade visserligen skrivit om BI användande i SME, fast de hade 

inte gjort någon typ av jämförelse mellan BI användande i små och stora 

organisationer. Även detta sågs som kunskapsbrist. 

 

En induktiv ansats med kvalitativ metod användes när empiri insamlades. 

Fokus var att samla mycket information av bra kvalitet om få enheter, vilket 

dessa metoder lämpade sig bra till. Totalt intervjuades sex enheter. Fem 

enheter intervjuades personligt, och en enhet fick svara på enkätfrågor samt 

intervjuades via telefon.  

 

För att kunna beskriva de fenomen som uppstod i empirin utifrån en ”BI 

synvinkel” användes en teoretisk bakgrund när studien gjordes. Den 

teoretiska bakgrunden beskrev bland annat vad BI är för något, hur det 

används, varför det används, samt de komponenter och aktiviteter som hör 

till BI.  

 

I diskussionskapitlet redovisades och diskuterades SME och stora 

organisationers BI användande, samt den skillnad som upptäcktes gällande 

BI användandet. Dessa resultat kopplades också till den teoretiska 

bakgrunden för att beskrivas utifrån en ”BI synvinkel”. Resultaten 

kopplades även till den tidigare forskning som var gjord om detta ämne för 

att se vilka likheter och skillnader som fanns.  

 

Slutsatserna i uppsatsen tydde på att det inte fanns särskilt många skillnader 

mellan SME och stora organisationers BI användande. Slutsatserna tydde 

även på att resultaten inte var generella, då få enheter undersöktes. 



   
 

   
 

Resultaten ansågs dock som konkreta då skillnaderna (och likheterna) som 

faktiskt fanns, framkom tydligt. Slutligen gavs förslag på fortsatt forskning 

till läsarna och förslag på hur en studie likt denna kan bli mer 

”generaliserbar”.  



   
 

   
 

Summary 
The business environment change rapidly, which put a lot of pressure on 

modern organizations. Therefore they can use Business Intelligence (BI) to 

make accurate and effective decisions. According to authors of literature, 

writers of online newspapers, and debaters on internet, it may be differences 

regarding BI usage between small and large size organizations. This is 

because small organizations don’t have the same conditions as larger ones 

when it comes to BI usage (Chang, 2009).  

 

In the beginning of this study it was unclear how SME and large size 

organizations use BI, and in what particular way BI usage differed between 

SME and large size organizations. It was also unclear what these specific 

differences actually consisted of. There was actually lack of knowledge 

regarding this specific area of BI. To solve this issue and provide new 

knowledge to the BI subject, a thesis has been written about this specific 

area of BI. The thesis describes how SME and large size organizations use 

BI, and those differences that were identified regarding BI usage between 

SME and large size organizations. Studies of BI usage in SME have been 

done by other authors as well, however they haven’t compared BI usage in 

SME with BI usage in large size organizations. This was also identified as 

lack of knowledge.  

 

An inductive approach with a qualitative method was used when empirical 

data was collected. The main target was to collect a significant amount of 

high quality data, which these methods supported. A total of six units were 

interviewed. Five units were interviewed “face-to-face”, one unit was 

interviewed thru phone and had the opportunity to participate in a survey.  

A theoretical background was used to describe the empirical data thru “BI-

lenses”. The theoretical background described what BI actually is, how BI 

is used, why BI is used, and what components and activities that are related 

to BI.  

 

In the discussion chapter, it was discussed how SME and large size 

organizations use BI, and what difference regarding BI usage that was 

identified between the organizations. These results were described thru “BI 

lenses” by using the theoretical background. The results were also 

compared with the former studies about this subject, to see what difference 

and similarities that existed. 

 

The conclusions indicated that there weren’t many differences between 

SME and large size organizations regarding BI usage. The results weren’t 



   
 

   
 

general because only a few units were exanimated. However the results 

were considered as substantial because the differences (and similarities) 

that actually existed between SME and large size organizations appeared 

clearly. In the conclusion chapter the reader was also given 

recommendations on future studies, and suggestions on how to make a 

study like this one more “generalizable”.    

  



   
 

   
 

Förord 
Detta ämne valdes då det finns ett personligt intresse i Business Intelligence 

(BI). Jag tycker det är intressant att se hur information och data kan hjälpa 

till vid beslut. Som privatperson har jag länge använt mig av data och 

information till att ta beslut, och därför skulle det vara intressant att utforska 

denna metodik till hur organisationer gör när de fattar beslut. Det kan vara 

stor skillnad hur jag personligen använder information till att fatta 

vardagliga beslut, och hur företag som omsätter flera miljoner fattar beslut. 

Detta var också en bidragande orsak till att jag valde att studera hur små och 

stora organisationer arbetar med beslutsfattande. Intresset för denna typ av 

studie ökade också efter att jag gjort min projekttermin, där jag undersökte 

hur ett medelstort företag arbetade med BI och sedan jämförde med vad 

litteraturen nämnde om BI. Tidigt upptäcktes det att skildringen av BI i 

litteratur inte riktigt stämde överens med ”verkligheten”, då litteraturen 

oftast beskrev stora företags BI användande. Viss förvirring uppstod. Det är 

alltså tack vare de tidigare erfarenheterna som denna studie gjordes. Studien 

gjordes dels för att lära mig mer om BI användande i små och stora 

organisationer, och dels för att berika ämnet BI med ny kunskap. 

 

Jag vill tacka min handledare Jo Skåmedal från Linneuniversitetet då han 

varit till stor hjälp under studiens gång, jag vill även tacka 

studiekoordinatorn Jonas Jansson på CIL, då han gav mig tips på 

kontaktpersoner i företag. Jag vill även tacka medarbetare på 

Brunskoggruppen, Datakraft, Electrolux, Emballator, Enertech/CTC, och 

Sohlbergs då de deltagit i denna studie. Alla andra som känner att de varit 

delaktiga i projektet tackas också. 
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1 Introduktion  
I detta kapitel förklaras det vad uppsatsen kommer att handla om. Detta 

kapitel kommer också belysa varför studien är intressant, aktuell och 

relevant. Exempel på aktuella debatter och åsikter kommer att ges i 

”inledning och bakgrund”. Följt av ”tidigare forskning”, som kommer 

nämna vad andra forskare gjort för att belysa detta ämne. 

Problemformuleringen beskriver problematiken med den kunskapsbrist som 

finns kring detta ämne, och ”syfte och frågeställning” beskriver hur dessa 

problem ska lösas samt vilka frågor som ska ställas för att få svar. I 

”avgränsning” nämns det som inte kommer studeras, och i ”målgrupp” 

nämns tänkbara intressenter till denna studie. Stycket ”begrepp” förklarar 

vanligt förekommande begrepp i uppsatsen, följt av ”disposition” som är en 

överblick av innehållet i uppsatsen.  
 

1.1 Inledning och bakgrund 

Uppsatsen kommer belysa SME och stora organisationers BI användande, 

och kommer utgå från tre grundläggande delar inom BI, nämligen insamling, 

analys, och presentation av data och information. Dessa aktiviteter är vanligt 

förekommande inom BI enligt Solberg (2005), Turban et al., (2008), och 

Vriens (2003). Det kommer också redovisas och diskuteras kring de olika 

skillnader som finns mellan SME och stora organisationers BI användande. 

 

Då ett personligt intresse finns för ämnet BI, och då jag arbetade med BI i 

projektterminen i kursen informationslogistik 180 hp, har det väckt ett ökat 

intresse till att studera hur organisationer av olika storlekar använder BI.  

 

Omvärlden ändras ständigt och därför måste organisationer ha data och 

information om bland annat kunder, konkurrenter, och omvärlden så de kan 

fatta bra beslut. Bra beslut är avgörande för företagets framtid (Vriens, 2003).  

Organisationer av olika storlek måste fatta beslut dagligen, och därför kan de 

arbeta med Business Intelligence (BI), vilket innebär att de samlar data om ett 

visst fenomen, analyserar datan, sedan fattar beslut, grundat på vad analysen 

visar (Solberg, 2005; Turban et al., 2008; Vriens, 2003). Det kan dock vara 

skillnad hur organisationer av olika storlekar använder BI till beslutstöd, då 

SME inte har samma förutsättningar som stora organisationer vid BI 

användande (Chang, 2009) 
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Debatt om BI i SME 

Christina DesMarais som är skribent på tidsskriften Inc
1
 nämner att Microsoft 

Excel är ett vanligt förekommande verktyg i SME, eftersom programmet har 

många funktioner samt är välkänd av många medarbetare. Biere (2003) kan 

styrka detta påstående då han nämner att kalkyleringsprogram (t.ex. Excel) är 

vanligt förekommande i all form av analys, och medarbetare kan analysera 

och ordna data i flera olika kolumner och rader. Även Solberg (2005) nämner 

att kalkyleringsprogram så som Excel är vanligt förekommande i de flesta 

analyser som sker vid arbete med BI. Biere (2003) och Solberg (2005) 

nämner dock inte att Excel är vanligare i SME än i större organisationer, 

vilket DeMarais påvisar. Chang (2009) nämner dock i sin uppsats att 

kalkyleringsprogram så som Excel är vanligt i SME, men nämner inget om 

användning av kalkyleringsprogram i större organisationer. 

 

Det finns alltså någon typ av skillnad gällande SME och stora organisationers 

BI användande. Det är dock svårt att få överblick av vad denna skillnad är, 

och vad den består av. Anders Back som är grundare av webbsidan ”Allt om 

Business Intelligence
2
” nämnde i ett privat e-postmeddelande till mig att BI 

länge varit fokuserad på stora organisationer, men att på senare tid har BI 

blivit allt mer populärt bland mindre företag. Dels för att det har kommit 

billigare lösningar, men även enklare. Detta påstående tolkas som att ”enklare 

och billigare system” på något vis skiljer sig mot de ”dyrare” systemen som 

större företag använder. Motiwalla & Thompson (2009) nämner att ERP 

leverantörer på senare tid har anpassat systemen till SME, vilket kan stödja 

det Anders Back nämner om att BI leverantörerna riktar sig mer mot SME. 

Värt att nämna är att BI funktioner kan kopplas på till ERP system 

(Motiwalla & Thomson, 2009). Även Turban et al., (2008) nämner att BI 

leverantörer har anpassat lösningar till SME.  

 

Det finns flera andra källor som påstår att BI användandet i SME skiljer sig 

från BI användandet i stora organisationer. På internetsidan Focus
3
, ställdes 

frågor i en diskussionstråd. Frågorna handlade om BI verkligen gjorde nytta i 

en liten verksamhet. De exakta frågorna var ” When is a BI solution 

justifiable for a small business of say less than 10 people? How does a small 

business deal with the costs associated with this kind of system? Are there 

Small Business BI solutions out there?”. Samtliga 13 deltagare nämnde att BI 

i SME skiljde sig från större organisationers BI användande, eftersom SME 

                                                 
1
 http://www.inc.com/articles/201109/business-intelligence-software-for-small-

business.html 

2
 http://www.alltom-business-intelligence.se/ 

3
 http://www.focus.com/questions/does-business-intelligence-make-sense-really-small/ 

http://www.focus.com/
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oftast använder kalkyleringsprogram, t.ex. Excel, men också anpassade 

system och program just för SME. Vissa av respondenterna nämnde också att 

SME inte behöver ha ett komplett BI system, utan de kan använda 

existerande databaser som finns, och de funktioner som ERP systemet redan 

har. För att få en vetenskaplig validitet på detta påstående, studerar jag det 

som Turban et al. (2008) nämner om ”rättfärdigande” av BI kostnad. Turban 

et al. (2008) nämner att majoriteten av BI lösningarna som diskuteras i 

litteraturen är till för stora organisationer, dock kan mindre organisationer ta 

del av BI, genom att använda redan existerande databaser, och on-demand BI 

(BI anpassat för SME).  

 

Även på internetsidan Ezbiq
4
 pågår en diskussion om mindre organisationers 

BI användande gentemot större organisationers BI användande, och hur en 

liten organisation ska använda BI. Även där ansåg samtliga deltagare att 

SME använder BI på annat sätt än större organisationer, eftersom de 

använder kalkyleringsprogram så som Excel till analys, och andra program 

anpassade för SME. En deltagare nämner att det är för dyrt med fullskaligt BI 

system i en liten organisation. Som nämnt innan nämner både Biere (2003) 

och Solberg (2005) att kalkyleringsprogram är vanligt förekommande i 

analyser, dock nämns inget om att just SME skulle vara överpresenterade 

gällande användning av kalkyleringsprogram. Turban et al., (2008) nämner 

dock att kompletta BI system kostar mycket, och är till för stora 

organisationer.  

 

Denna forskning 

Som nämnt innan verkar det vara skillnad på hur SME och stora 

organisationer använder BI, eftersom det finns ett flertal artiklar och 

debatter på internet som just diskuterar hur mindre företag använder BI 

gentemot större företag, och vilka lösningar som finns för dem. Även 

författarna till vetenskapligt material nämner vagt att det är någon form av 

skillnad mellan BI användande i SME och större organisationer. Detta får 

mig tro att det är ett aktuellt ämne, och således ett diskuterat ämne också. 

Samtliga artiklar och diskussioner skrevs och ägde rum mellan 2010 – 2011, 

vilket tyder på att ämnet är relativt modernt. 

 

Skillnaden mellan BI i SME och stora organisationer ska definieras i denna 

uppsats eftersom det är oklart i nuläget. Det finns flertal källor som nämner 

”skillnaden”, men det är svårt att få en överblick. Som nämnt i början av 

inledningen, ska fokus läggas på hur organisationer insamlar, analyserar, och 

presenterar data och information, då Solberg (2005), Turban et al., (2008), 

                                                 
4
 http://www.ebizq.net/blogs/ebizq_forum/2011/01/how-does-a-smaller-company-use-bi-

differently.php 
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och Vriens (2003) nämner att dessa delar är grunden för ett BI system, och 

således BI användning. För att kunna se skillnaden och ha något att utgå ifrån 

ska ett antal undersökningsfrågor tas fram. De tre centrala delarna inom BI 

(insamling, analys, presentation) ska sedan brytas ner, och komponenter som 

hör till dessa ska definieras. Som exempel kan jämförelse med hur SME och 

stora organisationer arbetar med ”insamling” göras. Frågan är dock för 

omfattande för att en överskådlig jämförelse ska kunna göras. Om frågan 

istället bryts ner till ”hur insamlingen går till”, ”vem som utför insamlingen”, 

och ”var det insamlade materialet lagras”, så har det skapats frågor som 

konkret kan förstås och förklara ett fenomen. 

 

Insamling, analys, presentation, och komponenterna som hör till dessa delar 

är det som ska kallas för ”BI användning” i uppsatsen.  
 

1.2 Tidigare forskning 

BI är enligt Chang (2009) viktig för att organisationer ska kunna fatta bra 

beslut. Vidare nämner Chang (2009) i sin uppsats att både stora 

organisationer och SME kan ha nytta av BI. Chang (2009) nämner i sin studie 

att SME i Kina använder sig av BI, men det finns dock flera problem, det 

första är att datan importeras från affärssystemet till Excel, vilket ger många 

komplexa diagram, vilket gör det svårare att ta beslut grundat på data. 

Beslutsfattarna vet heller inte vilken BI de vill ha, och eftersom det bildas 

många tabeller med data när data importeras till Excel, behövs det mycket 

personal som kan översätta denna datan till beslutsgrundande information. 

Hela beslutsfattandeprocessen är komplex i SME enligt Chang (2009). Andra 

problem som SME har vid BI implementering är kostnaden att implementera 

BI system. Syftet med Chang (2009) uppsats är att öka medvetandet om vad 

BI är för något och hur det används i SME, då undersökningar av denna typ 

är ovanliga, och då BI i SME har blivit en trend på sista tiden. En akademisk 

uppsats om ämnet var alltså nödvändigt enligt Chang (2009). 

 

Vidare nämner Chang (2009) i sin uppsats att SME till och med kan få bättre 

resultat av BI än stora organisationer, eftersom SME har lågt dataantal, vilket 

bidrar till lättare analyser. Dock gör bristen på resurser hos SME det 

nödvändigt att ha enkla och flexibla BI verktyg som kan anpassas i takt med 

att verksamheten växer (Chang, 2009). BI systemet får heller inte kosta mer 

än vad organisationen tjänar på datadrivna beslut (Chang, 2009). 

 

Anledningen till bristen på BI i SME är enligt Chang (2009) är att 

programvara kostar mycket att köpa och implementera, servrar där data 

lagras kostar också mycket. Bristen på kunnig personal som kan använda BI 

systemen, kan resultera i inhyrd personal, vilket även kostar mycket. Ett 

annat problem är även att BI tar lång tid att implementera, tills det kan ge 
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resultat, samt att få företagsledare vet vad termen BI innebär. Detta 

avskräcker SME att investera i BI. Uppsatsen nämner även att företagsledare 

investerar för lite tid och pengar på BI arbete. Chang (2009) menar att dessa 

orsaker gör att BI är svår att implementera, där av bristen på BI i SME. Dessa 

orsaker bidrar även till användning av enkla BI program, så som Excel i SME 

(Chang, 2009). Enligt uppsatsen är det väldigt få SME som har kompletta BI 

system i organisationen, utan det vanligaste är att de arbetar med vissa 

komponenter som ingår i BI, t.ex. kalkyleringsprogram och redan existerade 

affärssystem med analysverktyg. 

 

Värt att nämna är att Changs (2009) rapport är baserad på SMEs definition i 

Kina, vilket är en organisation med färre än 500 anställda. EU:s definition på 

SME är dock att organisationen ska ha mindre än 250 anställda (Chang, 

2009). Denna studie är baserad på EU:s definition av SME. 

 

Appelqvist (2011) nämner i sin uppsats att små företag oftast inte har ett 

strukturerat sätt att analysera omvärlden, och de metoder och verktyg som 

används oftast inte är anpassade till organisationen. Uppsatsen behandlar 

ämnet omvärldsanalys, som även kallas för Business Intelligence enligt 

Appelqvist (2011). Uppsatsens skrevs eftersom Appelqvist (2011) anser att 

SME ofta saknar ett strukturerat sätt att analysera omvärlden. 

 

Gudfinsson (2011) nämner i sin uppsats att SME har begränsad användning 

av BI eftersom de saknar resurser, så som tid, pengar, och expertis. Men det 

ska inte hindra dem från att ta del av den tekniken som finns tillgänglig för 

dem. Gudfinsson (2011) anser även att det inte finns mycket forskning om 

SME och dess BI användning i litteraturen, dock anser han att SME utgör en 

viktig del i ekonomin. Gudfinsson (2011) nämner i sin uppsats att de flesta 

företagen som intervjuats har ambition och engagemang till BI arbete, dock 

används BI inte till dess fulla potential, med tanke på att deras 

informationssystem (IS) stödjer BI funktioner. Anledningen till detta enligt 

Gudfinsson (2011) är som tidigare nämnt brist på resurser, men även bris på 

bra data som kan användas till beslut. Gudfinsson (2011) nämner att detta 

även kan bero på att företagen som tillfrågades endast har haft IS systemet i 

fråga en kort period, cirka 2 år, och har därför inte utvecklat tillräckligt med 

kompetens, för att ta analys av data till en högre nivå. 

 

Motiwalla & Thompson (2009) nämner att organisationens storlek, antal 

anställda, budget, nätverksutrustning, hårdvara, och mjukvara påverkar ERP 

systemet som ska implementeras eller används. Författarna nämner även att 

BI funktioner kan kopplas på till ERP systemet. På senare tid hare dock flera 

stora ERP leverantörer anpassat systemen just till SME, då efterfrågan ökat 

(Motiwalla & Thompson, 2009). 
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Turban et al., (2008) talar om ”cost-benefit issues and justification” gällande 

BI system, och nämner att små företag kan använda sig av redan existerande 

databaser, och BI program anpassat för SME. Turban et al., (2008) nämner 

att de BI lösningarna som nämns i hans litteratur är till för stora företag med 

mycket resurser. Turban et al., (2008) nämner att on-demand BI är något som 

är lämpligt för SME, men även för större organisationer som vill slippa binda 

upp sig på höga kostnader. 

 

Värt att notera är att forskarnas huvudsakliga syfte inte var att belysa just 

”skillnaden mellan BI i SME och stora organisationer”, utan endast viss del 

av forskningen som de gjort behandlar detta ämne.  

 

1.3 Problemformulering 

Av att döma av vad som sägs om BI användande i SME gentemot stora 

organisationer så verkar det finnas en ”skillnad”. Det är dock oklart vad 

denna skillnad innebär. Jag får uppfattningen att allmänheten helt enkelt inte 

vet vilken skillnad det är på BI användande i SME och stora organisationer. 

Det finns debatter och artiklar om BI i SME, men det framhävs inte konkret 

skillnaden gentemot hur större organisationer använder BI. Det som 

upptäckts är vaga förklaringar och exempel på varför BI användandet skulle 

skilja sig gentemot större organisationer, men dock inte på vilket sätt. Som 

exempel nämns ofta att SME arbetar med enkla analysprogram så som Excel 

och liknande eftersom de har brist på resurser, men det nämns inte hur utbred 

användandet av dessa program är gentemot större organisationer. De flesta 

diskussionerna och artiklarna är också fokuserade på endast ett fåtal frågor, 

vilket enligt mig inte räcker för att göra en grundlig jämförelse. Ytterligare 

undersökningsfrågor ska alltså skapas för att kunna jämföra BI användandet 

utifrån flera olika synvinklar inom ämnet BI.  

 

Någon studie där BI användande i SME och stora organisationer skildras, i en 

och samma uppsats har inte upptäckts av mig, inte heller har en jämförelse 

gjorts. Utan det som är vanligt förekommande är separata rapporter som 

antingen behandlar BI i SME (vilket är ovanligt i sig), eller BI i större 

organisationer. Detta ses som ett vetenskapligt problem, eftersom kunskap 

saknas inom det område som valt att studeras. Detta påstående även kan 

styrkas med det som Chang (2009) nämner om att studier om BI i SME är 

ovanligt.  
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1.4 Syfte och frågeställning 

Då tidigare kunskap om denna studies ämnesområde saknas, i form av att det 

inte finns någon studie där skillnaden mellan BI i SME och stora 

organisationer skildras, ska jag skapa en uppsats där detta tas upp. Det saknas 

också kunskap på så vis att det är oklart vilka konkreta skillnader det är 

mellan SME och stora organisationers BI användande, även fast detta ämne 

diskuteras och skrivs om på internet. Syfte är alltså att i en och samma 

uppsats beskriva hur SME och stora organisationer använder BI, samt 

skillnaden på BI användandet. Förhoppningarna är att allmänheten med hjälp 

av denna uppsats ska få insikt i vilka skillnader som finns mellan 

organisationers BI användande, med syfte på organisationens storlek. 

 

För att kunna jämföra användandet av BI mellan organisationerna ska fokus 

ges till insamling, analys, och presentation av data och information. Detta är 

vanligt förekommande delar inom BI enligt Solberg (2005), Turban et al., 

(2008), och Vriens (2003). Dessa delar är också grunden till BI system i en 

organisation (Turban et al., 2008) 

 

För att kunna utföra en konkret och överskådlig jämförelse ska 

undersökningsfrågor skapas, alltså frågor jag vill ha svar på. 

Undersökningsfrågorna ska baseras på de tre delarna (insamling, analys, 

presentation), och litteratur ska användas för att kunna få en överblick över 

de komponenter som hör till dessa tre delar.  

 

De huvudsakliga problemfrågorna som slutligen skapats och som ska arbetas 

utefter är följande: 

 

- ”Hur använder SME och stora organisationer BI?” 

 

- ”Vilken skillnad är det mellan SME och stora organisationers BI 

användande?” 

 

Dessa problemfrågor är tänkt att behandla de tre delarna (insamling, analys, 

presentation) och de komponenter som hör till dessa. Dessa problemfrågor 

ska i sin tur brytas ner till en rad olika konkreta undersökningsfrågor som 

behandlar de olika områdena inom BI.  
 

1.5 Avgränsning 

Undersökningen kommer inte jämföra liten organisations BI användande med 

medelstor organisations BI användande, eftersom de båda ingår i en och 

samma kategori, kallad ”SME”. Det har upptäckts att det finns det mer 

information tillgänglig om ”SME och BI”, än om ”liten organisation och BI”, 
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eller ”medelstor organisation och BI”. Studien blir alltså enklare att 

genomföra och mer relevant om användning av redan existerade termer och 

uttryck används. Av att döma av vad som står i litteraturen, diskussionerna på 

internet, samt uppsatser, så fungerar SME som en term för både små företag, 

och medelstora. 
 

1.6 Målgrupp 

Studien lämpar sig till företagsledare i både SME och stora organisationer, 

och till konsulter och studenter, som vill skapa större klarhet i SME och stora 

organisationers BI användande. Denna studie kan vara viktig om stor 

respektive liten organisation vill få inblick i hur organisationer av olika 

storlek använder BI samt vilken skillnad som finns gällande BI användandet. 

Detta kan vara speciellt viktigt för konsulter eller studenter som ska arbeta 

med BI i organisationer. Ponera att konsulter eller företagsledare vill öka BI 

användande i ett företag, då är det bra om de på något vis kan se vilka 

förutsättningar som finns för BI i den egna organisationen, med avseende på 

dess storlek och resurser. Även SME som expanderar till en större 

organisation kan ha nytta av att se hur större organisationer redan använder 

BI, då har de något att arbeta utefter. Även de som utvecklar BI programvaror 

kan gynnas av en uppsats som denna då de kan få bättre insikt i hur 

organisationer av olika storlek använder BI, och på så vis anpassa 

programvaran. Med hjälp av denna studie kan dessa intressenter även skapa 

bättre förutsättningar till att förstå den problematik som råder kring att 

definiera skillnaden mellan BI användande i liten respektive stor 

organisation. 

 

Förutom att upplysa forskare, studenter och konsulter om den skillnad som 

finns mellan BI användande i SME och stora organisationer, så kan de även 

få inblick i hur SME och stora organisationer faktiskt använder BI och dess 

komponenter till att fatta beslut. Denna uppsats kan därmed också fungera 

som en slags handbok för dessa intressenter eftersom den innehåller 

empiriskt material till hur ”andra gör det”.  

 

Även övriga forskare och studenter som inte har anknytning till 

företagsvärlden men som vill få klarhet i vilka konkreta skillnader det är 

mellan BI i SME och stora organisationer kan ha användning av en uppsats 

som denna.  

 

Denna rapport lämpar sig alltså både till de som vill använda informationen 

till sina företag, men också till forskare och studenter som vill skapa 

ytterligare kunskap om tidigare outforskade områden inom ämnet BI.  
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Uppsatsen ger också tillfälle till andra forskare att forska vidare om liknande 

ämnen, eller använda informationen som står skriven i denna uppsats till 

ytterligare ändamål inom akademivärlden.  

 

Även fast denna forskning lämpar sig till intressenter i både SME och stora 

organisationer, så riktar den sig mer åt intressenter i SME än stora 

organisationer. Anledningen till detta är att det inte finns mycket forskning 

om BI i SME (Chang, 2009, Gudfinsson, 2011). Min personliga uppfattning 

är också att mycket av litteraturen om BI ofta är riktad till större 

organisationer med mycket resurser. Turban et al., 2008 kan styrka detta 

påstående då han själv nämner att BI lösningarna som nämns i hans litteratur 

lämpar sig till större organisationer. 

 

1.7 Disposition  

Kapitel ett är introduktion till studien där det förklaras vad som ska 

undersökas samt varför. Detta kapitel tar också upp hur studien är tänk att 

genomföras, vad andra forskare gjort för att belysa ämnet som studeras, samt 

tänkbara intressenter still studien. 

 

Kapitel två är den teoretiska bakgrunden i uppsatsen. Här redogörs det för 

den litteratur, vetenskapliga artiklar, och uppsatser som använts till att 

beskriva de fenomen som uppstår i empirin utifrån en vetenskaplig synvinkel. 

 

Kapitel tre är metoddelen i rapporten där det förklaras hur studien 

genomfördes praktiskt. De metoder och tekniker som har använts vid 

planering, datainsamlande, intervjuer, renskrivning, analys, osv. redogörs för. 

Det motiveras också varför dessa metoder valts, för att påvisa att studien 

genomfördes på "korrekt" sätt. 

 

Kapitel fyra är resultatdelen i uppsatsen där den empiriska datan redovisas. 

SME och stora organisationers BI användande beskrivs. 

 

Kapitel fem är diskussionsdelen i uppsatsen. Resultaten diskuteras och 

kopplas till den teoretiska bakgrunden för att beskriva organisationernas BI 

användande utifrån en vetenskaplig synvinkel. Även skillnaderna mellan BI 

användande i SME och stora organisationer redovisas och diskuteras.  

Resultaten kopplas även till tidigare forskning om detta ämne för att se 

likheter och skillnader. Fokus läggs också på att diskutera uppsatsens kvalité 

samt den metod som använts vid genomförandet. 

 

Kapitel sex är sista kapitlet i uppsatsen, och här redovisas de slutsatser som 

kommits fram till, samt förslag på fortsatt forskning inom detta ämne. 
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1.8 Begrepp  

Vanligt förekommande begrepp som förekommer i uppsatsen förklaras 

kortfattat nedan. Notera att dessa begrepp kan ha flera förklaringar beroende 

på vilket kontext de används i, och vilken författare som förklarar dem. Detta 

är dock en generell förklaring som gäller övergripande i uppsatsen.  

 

BI – Business Intelligence. Insamling och analys av data och information, 

samt presentation av intelligens till beslutsfattare (Turban et al., 2008). 

 

CI – Competitive Intelligence. Samma som ovan, fast fokus på data och 

information om omvärlden, t.ex. konkurrenter och trender (Vriens, 2003). 

 

IS – Informationssystem.  Enligt Beynon-Davies (2002) är ett IS en samling 

människor som kommunicerar med varandra, i syfte att insamla, analysera, 

distribuera och använda information.  

 

IT – Information technology. Teknologi som stödjer insamling, analys, 

distribution och användning av information. Består i huvudsak av mjukvara 

och hårdvara (Beynon-Davies, 2002). 

  

ERP – Enterprise Resource Planning (affärsystem). Affärssystem är 

programvara som stödjer vanligt förekommande processer i organisationer, så 

som lager, ekonomi, försäljning, tillverkning osv. (Motiwalla & Thompson, 

2009). Programvaran gör det också möjligt att informationen sprids i 

organisationen. 

 

Data - siffror, tecken, koder som inte tolkats eller satts i kontext (Solberg, 

2005). 

 

Information – tolkad data satt i kontext. Alltså något som kan förstås och 

verkar vettigt (Solberg, 2005). 

 

Intelligens/intelligence – information som är relevant vid beslutsfattande 

(Solberg, 2005). 

 

SME – Små och medelstora företag
5
. 

                                                 
5
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-

definition/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
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2 Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden används till att beskriva de fenomen som uppstår 

i empirin, på ett vetenskapligt sätt. All information som finns skriven i detta 

kapitel kommer inte återges lika detaljerat i resultatdiskussionen, utan här 

finns informationen redovisad så läsaren kan fördjupa sig ytterligare, och på 

så vis förstå de slutsatser och antaganden som görs. 

 

2.1 Definition av Business Intelligence 

Syftet med detta stycke är att beskriva vad BI är för något enligt forskares 

definitioner. Informationen ska sedan kopplas till empirin för att påvisa att 

det just är ”BI” som undersöks, samt användas till att beskriva de fenomen 

som uppstår utifrån en ”BI synvinkel”. 

 

Business Intelligence är en term som är svårdefinierad beroende på vilken 

källa som används (Karlberg & Karlsson, 2006). Det finns även olika namn 

på begrepp som i stort sätt betyder snarlikt (Karlberg & Karlsson, 2006). 

Även Biere (2003) nämner att BI har många formella definitioner, och enbart 

genom att göra en sökning på internet hittades 2,520,000 resultat. Se nedan 

för olika författares definition på BI. 

 

Business Intelligence eller BI som det förkortas är enligt Turban et al., (2008) 

ett samlingsnamn för arkitektur, databaser, analytiska verktyg, program, och 

metoder. Dessa komponenter är stöd till de beslut som sker i organisationen 

eftersom det ger medarbetare möjlighet att analysera historisk data, till att 

fatta bra beslut. Grunden till BI är transformation av data till information, 

vilket ska leda till beslut, som i sin tur ska leda till agerande. 

 

Vriens (2003) nämner att BI används synonymt med termen Competitive 

Intelligence (CI), som innebär att en organisation insamlar data och 

information om omvärlden, analyserar den, sedan presenterar analysens 

resultat till beslutsfattarna. Vriens (2003) nämner även att BI kan omfatta 

data warehouse och datoriserade analysverktyg. Vriens (2003) påvisar alltså 

att det inte finns en entydig definition på termen BI.  

 

BI är enligt Miller et al., (2006) de komponenter som möjliggör att rätt 

information framförs till rätt personer, i rätt tidpunkt, så att bra beslut kan 

fattas. BI enligt författarna möjliggör effektiv och bra beslutsfattande 

eftersom medarbetare kan förutse vad som komma skall, med hjälp av 

insamlad data. Miller et al., (2006) nämner att de organisationer som 

använder sig av BI som beslutsstöd lättare kan anpassa verksamheten efter 

omvärldens krav. 
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Solberg (2005) nämner att BI innebär att medarbetare insamlar data och 

information som kan stödja besluten som fattas i organisationen. Solberg 

(2005) nämner också termen Competitive Intelligence  (CI), som ingår i 

termen BI. Skillnaden är dock att CI koncentrerar sig på den data och 

information som kan ge företaget en konkurrensfördel gentemot 

konkurrenterna. BI omfattar dock även den data som inte direkt är knuten till 

konkurrensfördelar (Solberg, 2005). 

 

Bieres (2003) definition på BI är att medarbetare ställer en fråga, och sedan 

får ett svar. Det hela handlar om att det finns lagrad data i en databas, sedan 

utformar medarbetarna frågor om vad de vill ha reda på, genom 

datorprogram. Ett exempel på BI användande enligt Biere (2003) kan vara att 

en medarbetare vill veta den totala försäljningen på en månad, för alla säljare 

i avdelning 50. Medarbetarna ställer dessa frågor via SQL språk, då datan är 

lagrad i tabeller i databasen (Biere, 2003). Förutom ”frågor och svar” som 

enligt Biere (2003) är den del medarbetare oftast kommer i kontakt med vid 

BI användande, omfattar även BI delar så som databaser, säkerhet, internet, 

osv. Det vill säga det som möjliggör BI arbete. 

 

Negash & Gray (2003) nämner att BI system kombinerar datainsamling, 

datalagring, och kunskapshantering med analytiska verktyg, för att presentera 

konkurrenskraftig och komplex information till beslutsfattare.  

 

2.2 Varför används BI? 

Här kommer syftet med BI användande redovisas så läsaren får en inblick i 

varför BI är relevant i moderna organisationer. Informationen kommer sedan 

användas i resultatdiskussionen till att beskriva SME och stora 

organisationers syfte med BI användande, utifrån en vetenskaplig synvinkel. 

 
Användning av BI har sina fördelar gentemot organisationen enligt Turban et 

al., (2008).  Nedan redogörs det för de fördelar BI bidrar med. 

 

Turban et al., (2008) nämner att BI system möjliggör rätt information, i rätt 

tidpunkt och till rätt plats. Vilket gör att medarbetare kan fatta effektiva och 

bra beslut och så småningom uppnå de förbestämda mål som finns i 

organisationen. Turban et al., (2008) nämner också att besluten som fattas 

blir bättre eftersom de är baserade på data som grund. Genom att t.ex. ha 

lagrad information om kundernas köpbeteende, kan organisationen ta fram 

strategier till hur de ska rikta marknadsföringen, vilket är ett exempel på hur 

BI kan användas fördelaktigt i en organisation (Turban et al., 2008). 
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Negash & Grey (2003) nämner att BI möjliggör organisationen att ha insikt i 

de trender som råder i omvärlden, samt översikt över de aktiviteter som sker i 

verksamheten. Genom att ha historisk data lagrad, samt översikt över 

organisationens nuvarande effektivitet, kan medarbetare förutse framtiden, 

och fatta beslut. Detta är ytterligare en aktivitet och fördel som möjliggörs 

med BI system enligt Negash & Grey (2003). 

 

Vriens (2003) koncentrerar sig på CI, som används till att insamla data och 

information om omvärlden, för att sedan kunna använda det till beslut. Enligt 

Vriens (2003) ändras affärsklimatet ständigt, och därför behöver 

medarbetarna ha data och information om kunderna, konkurrenterna, och om 

omvärlden för att fatta bra beslut för framtiden. CI, eller BI som det också 

kan kallas möjliggör detta arbetssätt enligt Vriens (2003). Ett exempel som 

förklarar hur CI/BI kan användas fördelaktigt är att organisationen insamlar 

information om konkurrenternas beslut, för att sedan kunna anpassa sina egna 

beslut som sker. I litteraturen nämns ett exempel i form av ett en konkurrent 

har köpt upp mark, då kan det antas att de ska bygga ut och expandera sin 

verksamhet. Denna information är viktig för den egna organisationen, då 

affärerna påverkas av konkurrenterna (Vriens, 2003). Detta sammanfattar hur 

CI/BI kan ge fördelar till den egna organisationen, enligt Vriens (2003). 

 

BI enligt Miller et al., (2006) ger organisationen möjlighet att fatta bra och 

effektiva beslut då data ligger som grund för beslutsfattandet. Detta är viktigt 

då dagens affärsmiljö ändras snabbt, och det blir svårare att tjäna pengar 

(Miller at al., 2006). BI omvandlar rådata till beslutsgrundande information, 

och det ger en stor fördel gentemot beslut som sker på ”magkänsla”. Beslut 

som inte sker med data som grund kan inte mätas, enkelt förstås, eller delas 

med andra i organisationen. Kunskapsdelning är ytterligare en viktig del 

inom BI enligt Miller et al., (2006). 

 

Biere (2003) nämner att BI gör det möjligt för medarbetare att analysera data, 

för att de ska kunna få en insikt i den egna verksamheten, samt vad som 

händer runt omkring. Med denna information kan de sedan ta viktiga beslut 

som påverkar organisationen. Biere (2003) nämner att BI ger möjligheten till 

medarbetare att få svar på frågor som kan hjälpa dem ta beslut, t.ex. hur de 

ska marknadsföra sig, och till vilken grupp de ska rikta sig till. För att kunna 

ta viktiga beslut behövs data och information som stöd (Biere, 2003). Biere 

(2003) nämner tre områden inom organisationen där BI vanligvis används, 

vilka är försäljning, marknadsföring, och ekonomi.  
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2.3 SMEs användning av BI 

Här redovisas de skillnader som forskare upptäckt mellan SME och stora 

organisationers BI användande så läsaren får en inblick i vad dessa 

skillnader kan bestå av. Detta kopplas sedan till empirin i 

resultatdiskussionen, för att beskriva de skillnader som upptäcks mellan SME 

och stora organisationers BI användande. Informationen används också till 

att styrka att de upptäckter som gjorts är relaterade till BI.  

 

SMEs användning av BI gentemot större organisationer kan skilja sig. Turban 

et al., (2008) nämner att mindre organisationer kan gynnas genom att 

använda redan existerande databaser, till att lagra data och information. De 

behöver inte implementera alla komponenter i ett BI system heller. Faktum är 

att få organisationer oavsett storlek har kompletta BI system (Turban et al., 

2008). Mindre organisationer kan även använda sig av BI program anpassade 

till SME, nämligen ”on-demand BI”, som är enkla och kostnadseffektiva 

verktyg. Traditionella BI verktyg kostar mycket att investera i, omfattar höga 

licenskostnader och underhållningskostnader, samt tar lång tid att 

implementera (Turban et al., 2008). On-demand BI är däremot mindre 

kostsamt och mindre komplext att använda eftersom programmen används 

endast när de behövs. Programmen kan nås via BI aktörens webbserver eller 

så kan applikationen laddas ner (Turban et al., 2008). På detta vis slipper den 

mindre organisationen ta stora risker och implementera ett komplett BI 

system. Turban et al., (2008) nämner att inte bara SME använder och gynnas 

av dessa program, utan det kan antas att även större organisationer kommer 

testa on-demand BI. 

 

Chang (2009) nämner att de flesta SME i Kina använder sig av 

kalkyleringsprogram så som Microsoft Excel vid analys, istället för de dyrare 

och sofistikerade BI systemen från SAP och Oracle. Författaren nämner att 

SME brukar överföra data från ERP systemet till Excel program, och sedan 

översätter medarbetarna informationen i tabellerna till beslutsfattarna, så de 

kan använda informationen till beslut. Denna process är dock väldigt 

tidskrävande enligt Chang (2009), då mer och mer tabeller genereras allt 

eftersom. Då det kostar mycket pengar och tid att implementera kompletta BI 

system, nämner Chang (2009) att SME ofta använder sig av 

kalkyleringsprogram så som Excel, samt de analysverktygen som redan finns 

i affärssystemet. Få SME har alltså kompletta BI system enligt Chang (2009). 

Enligt Changs (2009) studie investerar de flesta SME mindre än 1% av 

budgeten till IT, vilket kan förklara bristen på BI. Chang (2009) nämner dock 

att om företagsledarna skulle veta vad BI är för något samt dess nytta, skulle 

de kunna investera mer i BI. 

 



 

  24 (119) 
 

Appelqvist & Klåvus (2011) nämner i sin uppsats att anledningen till att SME 

inte har något strukturerat sätt att analysera omvärlden, beror på att det inte 

finns verktyg anpassade till dem. SME har heller inte de resurser som krävs 

för att hyra in konsulter, som kan hjälpa dem med omvärldsanalys (BI). 

Större företag däremot har mer kapital, vilket medför att de kan arbeta mer 

strukturerat med omvärldsanalys.  

 

2.4 Data, information, intelligens? 

Här redogörs för de komponenter (data, information, intelligens) som beslut i 

organisationer grundas på, så läsaren får en inblick i vad dessa komponenter 

består av, och hur de förhåller sig till varandra. Denna information används 

sedan i resultatdiskussionen till att beskriva hur SME och stora 

organisationer använder sig av dessa komponenter vid BI arbete. 

 

För att fatta bra beslut, måste data finnas som grund enligt Miller et al., 

(2006). Förutom att datan måste vara tillgänglig till beslutsfattande, måste 

även datan vara relevant för organisationen (Turban et al., 2008). Data, 

information, och intelligens är tre termer som ofta förekommer när BI 

diskuteras, och här nedan förklaras det vad dessa betyder, utifrån olika 

författares synvinklar.  

 

Data innebär lösa delar av kommunikativa tecken, t.ex. förkortade meningar, 

nummer, koder (text, visuella, verbala). Information innebär tolkad data, som 

kan sättas i kontext, dvs. något som kan förstås och verkar vettigt. Intelligens 

är information som kan hjälpa till vid beslut. Detta är Solbergs (2005) 

tolkning av data, information, och intelligens. 

 

Solberg (2005) nämner att en organisation samlar data för att lösa ett 

problem. Sedan sätts datan i kontext, så att information skapas. Den 

information som är värd att spara på, analyseras. Den analyserade 

informationen kallas för intelligens. Intelligens ska hjälpa beslutsfattarna att 

göra bra val. Solberg (2005) kallar detta sätt att tänka på för ”intelligence 

products”. Se figur 2.1 för modell. 
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Figur 2.1: From data to intelligence – with corresponding activities, Solberg, 

2005. 

 

Vriens (2003) nämner att data är signaler som måste tolkas av individen för 

att förstås. Den tolkade datan kallas för information, vilket uppnås genom att 

sätta datan i kontext. Vriens (2003) menar att informationen måste vara ny 

för organisationen för att anses som ”information”. Intelligens är information 

som är relevant för beslutsfattande, vilket kan uppnås genom att välja ny 

information som inte organisationen visste sedan innan. Intelligens bildas 

endast om den specifika informationen kan bidra till beslutsfattande. Se 

nedan för modell. 

 

 
Figur 2.2: Organization and Observation – A Model to Clarify the 

Distinction Between Data, Intelligence and Knowledge, Vriens, 2003. 
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Sammanfattningsvis, med stöd av vad Solberg (2005) och Vriens (2003) 

nämner, är data signaler, siffror, och tecken. Information är tolkad data som 

satts i kontext. Intelligens är information som är relevant vid beslutsfattande.  

 

2.5 Datakällor 

Data och information finns lagrade i olika källor och här redovisas det för de 

olika källorna. Informationen kommer sedan användas i resultatdiskussionen 

till att beskriva de källor som SME och stora organisationer använder vid 

insamling av data och information. 

 

Data och information som används till beslutsfattande finns från början 

lagrade i olika källor. Det är först när datan och informationen insamlas som 

den kan användas. 

 

Vriens (2003) talar om några olika typer av datakällor och följande källor 

nämns; tidsskrifter, facktidskrifter, böcker, interna publikationer, online 

databaser, internet, experter, konsulter, patent byråer, konkurrenter, 

leverantörer, kunder, mässor, regeringen, informella kontakter, 

samlingsnätverk. Vriens (2003) talar också om interna källor, vilket betyder 

att datakällorna finns inom organisationen t.ex. säljare, och externa källor 

vilket menas att källorna finns utanför organisationen. Ofta använder 

organisationen sig av flera olika källor när datainsamlande görs, och några 

vanligt förekommande källor är internet, facktidskrifter, och informella 

kontakter (Vriens, 2003). 

 

Organisationer kan också köpa data och information från externa källor så 

som konsultföretag. Pagels-Fick (1999) nämner att företag kan köpa eller 

abonnera på rapporter som är gjorda av dessa konsulter. Företag kan också 

betala för att söka i konsultföretagens databaser efter specifik information 

(Pagels-Fick, 1999). 

 

2.6 Tidsperspektiv 

Här förklaras de svårigheter som finns med att förutse framtiden vid arbete 

med BI, och hur organisationen kan förhålla sig kring detta fenomen. Denna 

information kommer sedan användas i resultatdiskussionen till att beskriva 

det ”tidsperspektiv” SME och stora organisationer har när de arbetar med 

BI aktiviteter. Givetvis kommer beskrivningen ske utifrån en vetenskaplig 

synvinkel, då den teoretiska bakgrunden nedan kopplas till empirin. 

 

Det kan vara svårt att förutse framtiden för organisationer, och ännu svårare 

blir det att söka specifika svar på saker och ting som ligger i framtiden 
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(Solberg, 2005). Solberg (2005) nämner därför att det är större sannolikhet att 

förutse rätt ju närmare nutiden man kommer.  

 

Solberg (2005) nämner också att det beror på vilken typ av bransch 

organisationen befinner sig i, vilket är avgörande för vad som kommer ske i 

framtiden, och när. Normalt brukar det talas om ett tidsperspektiv på 0-3 år, 

och Solberg (2005) nämner att medarbetare kan förutse en trend baserad på 

historisk data inom 1-2 år. Längre fram i tiden kan dock bli svårare, som 

exempel 4-10 fram i tiden. Medarbetare kan dock anta att en viss trend 

kommer ändras inom 4-10 år, men inte specifikt vilken trend. Åter igen beror 

det på vilka typer av frågor som ställs och vad medarbetarna vill ha reda på, 

som avgör hur rätt de kan förutse. Även tidsperspektivet är avgörande, då det 

är betydligt svårare att förutse ju längre fram i tiden man kommer (Solberg, 

2005). Även fast det är svårt att förutse rätt, så anser Solberg (2005) att det är 

bättre att göra något för att förutse vad som komma skall, än att inte göra 

något alls.  

 

2.7 Business Intelligence System  

Här redogörs det för de komponenter ett BI system består av så läsaren får 

en inblick i hur ett BI system är uppbyggt. Denna information kommer sedan 

användas i resultatdiskussionen till att beskriva de komponenter som finns i 

BI systemen hos SME och stora organisationer. Informationen kommer också 

användas till att beskriva hur dessa komponenter används vid BI arbete i 

organisationerna.  

 

BI system består av olika komponenter som gör det möjligt för 

organisationen att samla, analysera och presentera data och information för 

beslutsfattare. Turban et al., (2008) nämner att ett BI system består av fyra 

komponenter; data warehouse, där organisationens data finns lagrad, 

analysverktyg, för att analysera och manipulera datan i data warehouse, 

business performance management, för att analysera och övervaka 

organisationens effektivitet (hur pass bra organisationen når upp till de 

förbestämda målen), samt användargränssnitt, där datan presenteras visuellt. 

Turban et al., (2008) nämner dock att organisationer sällan har ett komplett 

BI system, det är alltså få organisationer som har alla komponenter som 

beskrivs i detta kapitel. Se figur 2.3 för modell.  
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Figur 2.3: A High-Level Architecture of BI, Turban et al., 2008. 

 

För att gå in mer detaljerat på vad ett komplett BI system består av enligt 

Turban et al., (2008) förklaras det mer ingående vad de fyra komponenterna 

innebär nedan. Notera att modellen ovan endast är ett exempel på hur ett BI 

system kan se ut, och Turban et al., (2008) nämner att BI arkitekturen kan se 

annorlunda ut, beroende på vilka program som används i organisationen. 

 

2.7.1 Data Warehouse 

Data warehouse är en viktig del i medel till stora BI system (Turban et al., 

2008). Författaren nämner dock att små organisationer kan använda redan 

existerande databaser. I data warehouse lagras historisk data på ett sätt som 

gör det enkelt för medarbetare att granska och manipulera datan. Datan lagras 

också i ett standardiserat format, så att den kan användas av alla systemen i 

organisationen (Turban et al., 2008). Data warehouse är en databas. Även 

data i realtid kan lagras och granskas i moderna data warehouse (Turban et 

al., 2008)   

 

2.7.2 Business Analytics 

Denna del av BI systemet används främst av slutanvändare, dvs. dem som 

analyserar datan och informationen som finns lagrad i data warehouse 

(Turban et al., 2008). Analysen sker med hjälp av datoriserade verktyg och 
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tekniker, och Turban et al., (2008) talar om två tekniker, nämligen Repport 

and queries, som innebär att medarbetare kan ställa frågor och få svar, samt 

undersöka data från olika synvinklar. Detta liknar för övrigt det som Biere 

(2003) talar om, nämligen ”frågor och svar”, där medarbetare ställer frågor 

via SQL språk, och databasen svara tillbaka med önskat svar, t.ex. hur 

mycket säljare i en avdelning sålt på en månad.  

 

Nästa verktyg och teknik Turban et al., (2008) talar om är Data, text, and 

Web mining, som innebär att medarbetare kan söka relationer och samband 

mellan data i stora databaser och data warehouse. Relationer och mönster 

mellan data kan också sökas på internet och i textfiler. Ett exempel på detta är 

när organisationer försöker förutse hur mycket de kommer att tjäna på t.ex. 

en nylanserad film, eller vilken film eller musik som kommer sälja mest 

(Turban et al., 2008).  

 

Sammanfattningsvis innebär ”mining” att medarbetare söker efter mönster 

och samband i datakällor, för att skapa sig en uppfattning om ett fenomen, för 

att sedan kunna ta beslut (Turban et al., 2008). 

 

2.7.3 Business Performance Management (BPM) 

Detta är den tredje delen i ett komplett BI system, och här används både 

datoriserade verktyg och metoder till att övervaka, mäta, och jämföra 

organisationens försäljning, inkomster, kostnader och lönsamhet (Turban et 

al., 2008). Genom att hela tiden övervaka hur pass bra organisationen 

uppfyller de förbestämda målen, kan organisationen anpassa sin strategi och 

göra vad som krävs för att få organisationen effektiv, vilket också 

sammanfattar syftet med BPM (Turban et al., 2008). 

 

2.7.4 Dashboards 

Detta är användargränssnitt där datan visas visuellt, i grafer, diagram och 

symboler (Turban et al., 2008). Enligt Turban et al., (2008) ger 

användargränssnitt en överblick över organisationens prestanda genom att 

visa hur pass bra de förbestämda målen är uppnådda. Som exempel kan en 

virtuell mätare visa antal nöjda kunder i nuläget, gentemot önskade antal 

nöjda kunder. På så vis kan medarbetare utläsa hur pass effektiv 

organisationen är (Turban et al., 2008). Informationen kan utläsas via en 

datorskärm. 
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2.7.5 Informatics Infrastructure 

Även Beynon-Davies (2002) talar om en modell för ett informationssystem 

(IS), och kallar detta för informatics infrastructure. Beynon-Davies (2002) 

nämner att modellen består av tre lager, som ska stödja insamling, lagring, 

spridning, och användning av information i organisationen. Varje lager är en 

del för sig, men alla dessa lager behövs för att allt ska fungera, och 

komponenter som ingår i ett lager kan ingå i det andra. Första lagret kallas för 

information architecture, och innebär att organisationen måste ha data och 

information om ett visst fenomen, för att i huvud taget kunna insamla, lagra, 

sprida, och använda information i organisationen (Beynon-Davies, 2002). 

Som exempel måste ett universitet ha information om eleverna, om 

undervisningen ska bli lyckad. Nästa lager kallas för information systems 

architecture, vilket består av IS som ska stödja insamling, lagring, spridning, 

och användning av information i organisationen. Det tredje lagret kallas för 

information technology architecture, och består av hårdvara, mjukvara, IT 

kunskap, och färdigheter, som ska stödja aktiviteterna som sker i ett IS. Se 

figur 2.4 för visuell presentation av informatics infrastructure. Notera 

mångfalden av komponenter som ingår i infrastrukturen. 

 

 

 
Figur 2.4: Informatics infrastructure, Beynon-Davies, 2002. 
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2.7.6 Ytterligare definition på BI system 

Sammanfattningsvis, med stöd av vad Turban et al., (2008) nämner om BI 

system, består ett sådant, dels av komponenterna beskrivna i styckena ovan, 

vilket är datoriserade verktyg och metodologi krig BI arbete. Men även 

människor är en del i ett BI system, eftersom de arbetar med verktygen och 

fattar beslut (Biere, 2003; Beynon-Davies, 2002; Karlberg & Karlsson, 2006; 

Solberg, 2005; Turban et al., 2008; Vriens, 2003). Även övrig teknologi så 

som datorer och program är en del i ett BI system, då dessa stödjer BI arbetet 

som sker (Beynon-Davies, 2002; Miller et al., 2006; Turban et al., 2008; 

Vriens, 2003). I nästa stycke redovisas det för människor och teknologi, som 

även är ”komponenter” i ett BI system. 

 

2.8 Människor 

Här beskrivs det vilken roll människor har i ett BI system och vilka aktiviteter 

de utför. Detta eftersom läsaren ska få en inblick i hur människor påverkar 

BI arbetet som sker i organisationen. Informationen kommer sedan användas 

i resultatdiskussionen till att beskriva hur ”människorna” i SME och stora 

organisationer arbetar med BI och vilken inverkan de har i organisationerna. 

 

Karlberg & Karlsson (2006) nämner i sin uppsats att om BI ska bli 

framgångsrikt måste individer i organisationen samarbeta och utbyta 

kunskap, då mycket av ”intelligensen” redan finns hos anställda i 

organisationen. Organisationen måste sedan ha en ”kultur” som innebär att 

personalen strävar efter konkurrens. Karlberg & Karlsson (2006) menar helt 

enkelt att medarbetarna måste förstå vikten av BI, och vad det kommer bidra 

med, även om det ofta är beslutsfattare som använder BI. När det gäller 

insamling av data och information däremot, måste alla hjälpa till eftersom 

spridande av intelligens och kunskap är viktigt (Karlberg & Karlsson, 2006).  

 

Det finns olika faktorer som påverkar om ett BI projekt bli lyckat eller inte, 

och en faktor är medarbetarna. Om ett BI system ska fungera måste det finnas 

tillgänglig personal som är utbildad, dvs. de kan använda komponenterna 

som ingår i BI systemet (Turban et al., 2008). 

 

När människor samlar data och information, alltså arbetar med ”intelligence” 

arbete, så kallas det för human intelligence, eller HUMINT som Solberg 

(2005) kallar det. Human intelligence kan vara att medarbetare talar med 

människor för att skapa sig en uppfattning om något. Solberg (2005) nämner 

dock att gränsen mellan human intelligence och technical intelligence 

(intelligence arbete som sker med hjälp av teknologi) är det sätt information 

söks på. Om en medarbetare samlar information genom att tala med 

människor, sedan och lagrar det i en hårddisk, då är det fortfarande human 



 

  32 (119) 
 

intelligence. Däremot, om en annan kollega går direkt och letar information i 

en hårddisk, då är det technical intelligence. Solberg (2005) nämner att 

human intelligence är vanligt då organisationen arbetar med 

marknadsundersökningar, vilket innebär aktiviteter så som att läsa fysiska 

böcker, tidsskrifter, rapporter, osv. Solberg (2005) nämner även att human 

intelligence är en viktig del i ett BI system. Solberg (2005) nämner dock att 

om BI arbetet ska bli lyckat så måste det finnas bra ledare som kan styra 

gruppen som insamlar data och information. Ledaren uppgift är 

huvudsakligen inte att leta data och information själv, utan att fatta beslut 

grundad på intelligensen (Solberg, 2005). Sammanfattningsvis är människor 

en viktig del i ett BI system, då det är dem som ser till att BI arbete sker, 

dock behövs det bra ledare som kan styra gruppen (Solberg, 2005). 

 

Biere (2003) nämner att organisationer kan skapa ett så kallat BICC 

(Business intelligence Competency Center). Vilket består av medarbetare 

som arbetar med speciella BI relaterade uppgifter. Exempel på uppgifter kan 

vara att kartlägga kostnader på hårdvara, mjukvara, och support som används 

till BI, vad det kostar att få ”resultat” med hjälp av BI, vilka BI verktyg som 

används, samt standardisera de BI aktiviteter som sker i organisationen 

(Biere, 2003). Dessa arbetsuppgifter ska sedan leda till minskad kostnad för 

BI användande i organisationen, öka ROI (return on investment) för BI 

användande, samt standardisering av BI verktyg och användning av dessa 

(Biere, 2003). Syfte med BICC är egentligen att ha ansvar över BI 

användandet som sker i organisationen, vilket är viktigt om organisationen 

ska kunna använda BI som beslutsstöd (Biere, 2003). 

 

Vriens (2003) nämner att människor är en del av BI systemet. Han kallar 

detta för human resources, vilket krävs för att hantera, stödja, och utföra 

”intelligence” aktiviteter. Human resources är alltså medarbetare som arbetar 

med verktyg som ingår i ett BI system (Vriens, 2003). Mer ingående ska de 

mänskliga resurserna definiera vilka intelligens aktiviteter som ska utföras, 

vilken personal som ska väljas till uppgifterna, samt utbilda och motivera 

medarbetarna (Vriens, 2003). Dessa aktiviteter är viktiga om BI-cykeln ska 

kunna utföras framgångsrikt, då Vriens (2003) nämner att det måste vara en 

balans mellan de teknologiska resurserna och de mänskliga. Human 

intelligence (humint) däremot, innebär att kunskapen kommer från en 

människa. Om t.ex. en kollega berättar något till en annan, då är det ”humint” 

(Vriens, 2003). 

 

Enligt Beynon-Davies (2002) finns det en mängd olika medarbetare som är 

involverade i ett IS. Dels de som arbetar med de teknologiska delarna, så som 

IT personal, men även de som behöver IS till att utföra sitt arbete i 

organisationen. Beynon-Davies (2002) nämner att även de som är högre upp i 

den hierarkiska skalan kan vara involverade i ett IS, men även mellanchefer, 
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och de som utför operationella uppgifter (beslut med hjälp av detaljerad 

data). Medarbetarnas kunskap och färdigheter är också viktiga i ett IS, 

eftersom det är dem som utför aktiviteterna i ett IS (Beynon-Davies, 2002). 

 

En samling människor som utför vissa uppgifter, med slutmål, kallas för 

human activity system (HAS), (Beynon-Davies, 2002). Ett exempel på ett 

HAS, kan enligt Beynon-Davies (2003) vara ett register på ett universitet, där 

personal uppdaterar registret med information. Beynon-Davies (2002) 

nämner att IS består av bland annat HAS. 

 

2.9 Teknologi 

Teknologi är ytterligare en komponent i BI system och här beskrivs det hur 

teknologin används i ett BI system, och vad teknologin består av. Detta görs 

för att läsaren ska få inblick i hur teknologi påverkar beslutsfattande i 

organisationer. Informationen kommer sedan användas i 

resultatdiskussionen till att beskriva hur SME och stora organisationer 

använder teknologi vid BI arbete och vilken inverkan den har i 

organisationerna. 
 

Teknologi som stödjer BI är nödvändigt enligt Turban et al., (2008), då han 

nämner att hårdvara och mjukvara måste vara integrerade med varandra, om 

effektiv analys ska vara möjligt. Exempel på mjukvara enligt Turban et al., 

(2008) är e-postprogram, analysverktyg t.ex. kalkyleringsverktyg, samt 

användargränssnitt. Hårdvara syftar till datorer, servrar, och annan typ av 

fysisk utrustning som gör det möjligt att arbeta med BI (Turban et al., 2008). 

 

Miller et al., (2006) nämner att teknologi som stödjer BI arbete måste vara 

integrerade med varandra, och nämner att teknologi som används i ett BI 

system är hårdvara (datorer, servrar), programvara, nätverksutrustning, samt 

annan teknologi som möjliggör hantering, lagring, och användning av data. 

Miller et al., (2006) kallar dessa komponenter för ”infrastructure”. 

 

I likhet med vad Miller et al., (2006) och Turban et al., (2008) nämner om 

teknologi, så nämner även  Beynon-Davies (2002) att IT stödjer insamling 

och användning av information i ett modernt IS. Med IT syftar Beynon-

Davies (2002) på hårdvara och mjukvara.  

 

Beynon-Davies (2002) nämner att hårdvara som ska stödja IS är datorer, 

kringutrustning, lagringsmedia (hårddiskar, DVD, kasetter). Mjukvara är 

datorprogram som stödjer ett IS. Datorprogrammen översätter koderna som 

knackas in, till språk som datorn ”förstår”, t.ex. till att få åtkomst till data i en 
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databas (Beynon-Davies, 2002). Exempel på mjukvara är operativsystem, och 

datoriserade verktyg som ska utföra en viss specifik uppgift i en organisation 

(Beynon-Davies, 2002). Mjukvara är också enligt Beynon-Davies (2002) de 

system som används av hela organisationen, t.ex. ERP system. 

 

Vriens (2003) nämner att teknologi kan användas som stöd till ”intelligence” 

arbete. Vriens (2003) kallar detta för ”technological infrastructure”, vilket 

består av bland annat hårdvara och mjukvara. Mjukvara, även kallad för ICT 

(information and communication technology) består enligt Vriens (2003) av 

internet, samt andra verktyg (analysprogram, program för att komma i 

kontakt med data warehouse, program anpassad för viss specifik uppgift, 

osv.) som gör det möjligt att insamla och analysera data och information. 

Som helhet ska denna teknologi stödja en serie av processer, kallad ”BI-

Cycle”, som enligt Vriens (2003) går ut på att samla och analysera 

information om bland annat omvärlden och konkurrenter, för att sedan stärka 

den egna organisationens position på marknaden. Vriens (2003) nämner inget 

specifikt om vad ”hårdvara” skulle innebära, men det kan antas att det är 

datorer och annan fysisk utrustning som stödjer BI-Cykeln. 

 

Pagels-Fick (1999) nämner att organisationer som arbetar med BI kan ta stöd 

av IT för att bygga nätverk mellan medarbetare, och utbyta kompetens. BI 

kan även vara början på utvecklingen av IT inom företaget (Pagels-Fick, 

1999).  

 

Syftet med IT-baserade kommunikationsnätverk, som Solberg (2005) kallar 

det är följande; få tillgång till information från interna och externa källor, få 

medarbetare att arbeta tillsammans i geografiskt spridda kompetensnärverk, 

få medarbetare att arbeta tillsammans i organisatorisk spridda 

kompetensnätverk, få kommentarer på preliminära resultat från experter och 

berörda, samt kunna sprida resultaten effektivt. Detta kan slutligen resultera i 

effektivare beslut enligt Solberg (2005). 

 

Biere (2003) talar också om BI nätverk, och nämner att vissa BI leverantörer 

vill utveckla ett system som möjliggör utbyte av information mellan olika 

parter i nätverket, även fast dessa parter inte använder sig av samma BI 

system. Som exempel kan den egna organisationen fungera som ett centralt 

lager med information, som sedan kan delas till kunderna och leverantörerna.  
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2.10 BI relaterade aktiviteter 

Här beskrivs vanligt förekommande aktiviteter som sker vid ”BI arbete”, och 

inom ett BI system. Detta eftersom läsaren ska få en inblick i aktiviteterna 

och hur dessa är relaterade till beslutsfattande. Informationen kommer sedan 

kopplas till empirin i resultatdiskussionen för att beskriva de aktiviteter som 

sker vid BI arbete i SME och stora organisationer.  

 

Vriens (2003) talar om en modell för att beskriva ett BI system. Vriens 

(2003) kallar detta för Intelligence infrastructure, vilket består av bland annat 

teknologi och människor som stödjer och arbetar med intelligence uppgifter. 

Vriens (2003) talar om fyra grundläggande processer som sker i en 

”Intelligence infrastructure,”och kallar detta för BI-Cycle. Se figur 2.5. 

 

 
Figur 2.5: The BI Cycle, Vriens, 2003. 

 

Första steget som sker när denna modell tillämpas är direction, vilket innebär 

att medarbetare definierar vilken data och information som behövs insamlas 

från omvärlden. Nästa steg är search, och här definieras vilka källor som ska 

användas till insamlandet, även själva insamlandet av data och information 

utförs i detta steg. Det tredje steget är analysis, och här undersöker 

medarbetarna om datan kan användas till beslutsfattande, även analys av vald 

relevant data utförs. Intelligens skapas i detta steg. Sista steget i cykeln är 

dissemination, och här presenteras intelligensen till beslutsfattarna, som 

sedan använder den till att justera företagets strategi. 
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Arbetssättet ovan är vanligt då organisationer arbetar med BI, även Solberg 

(2005) talar om liknande metodik, och nämner att den liknar ”vilken annan” 

vetenskaplig process som helst. Solberg (2005) talar dock om en traditionell 

intelligens cykel, vilken består av fyra processer. Direction innebär att 

medarbetare definierar vad som krävs för informationssamlingen. Collation 

innebär insamling av data och information. Elevation innebär att intelligens 

skapas, från informationen som insamlats i tidigare steg. Dissemination 

innebär att intelligensen framförs till beslutsfattarna. Notera likheterna mellan 

Vriens (2003) modell ovan, och Solbergs (2005) modell (figur 2.6). 

 

 
Figur 2.6: The intelligence cycle, Solberg, 2005. 

 

2.11 BI kostnad 

Här kommer kostnader för BI användande redovisas. Denna information 

kommer sedan användas i resultatdiskussionen till att beskriva de kostnader 

som SME och stora organisationer har vid BI användande. 

 

Det kostar pengar att använda sig av BI. Biere (2003) nämner följande 

komponenter och aktiviteter som kostar pengar i ett BI system; mjukvara och 

underhåll, hårdvara, utbildning av personal, support. Biere (2003) nämner 

även att den tid då organisationen inte producerar något till följd av BI 

implementering kostar pengar. Faktum är att varje BI investering som inte 

genererar pengar är en ökad kostnad för organisationen (Biere, 2003).  

 

Turban et al., (2008) talar också om kostnader, och nämner följande 

kostnader vid BI användande; hårdvara, mjukvara, intern utveckling, extern 

utveckling, utbildning av personal, underhåll av system. Turban et al., (2008) 

nämner också att BI är en omfattande kostnad, då IT kostar mycket pengar. 
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Pagels-Fick (1999) talar också om kostnader vid BI användande, och nämner 

att data och information kan kosta pengar eftersom organisationen kan köpa 

dessa av konsultföretag i form av rapporter. Även andra typer av tjänster kan 

köpas av konsulter enligt Pagles-Fick (1999), som exempel kan företaget 

hyra in extern personal som utför analyser och förändringsarbete. 

 

 

 

3 Metod 
I detta kapitel redovisas det för de metoder som använts när data har 

insamlats, samt motiveras det varför dessa metoder använts. Det kommer 

också beskrivas hur arbetet genomfördes praktiskt, så att läsaren ska få en 

inblick i de aktiviteter som skedde när data insamlades och analyserades. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Målet var att skapa uppfattning om hur SME och stora organisationer 

använder BI, samt vilken skillnad det är mellan SMEs BI användande 

gentemot stora organisationers BI användande. Vissa förkunskaper om BI 

fanns, men dessa räckte inte till att svara på de frågor som fanns. En induktiv 

ansats användes alltså när studien genomfördes. Induktiv ansats innebär att 

forskaren går ut i verkligheten och samlar in relevant information, helt utan 

några förväntningar eller begränsningar (Jacobsen, 2002). Empirin jämförs 

sedan med teorin, för att beskriva ett fenomen. Den induktiva ansatsen 

lämpar sig enligt Jacobsen (2002) bra om forskaren vill gå på djupet och 

undersöka vad individerna anser om ett fenomen, då den induktiva ansatsen 

anser att ”verkligheten” är skapad av människor, och därför måste människor 

intervjuas, för att forskaren ska kunna beskriva verkligheten. Då den 

induktiva ansatsen lämpar sig bra om forskaren inte vet något om fenomenet, 

och vill veta vad individer anser om ett fenomen, ansågs denna metod som 

lämplig för de ändamål som fanns med studien. Flera företag av olika 

storlekar intervjuades, och medarbetarnas personliga åsikter om hur de 

använder BI eftersöktes, för att sedan kunna koppla det till teoretisk 

bakgrund.  
 

Då kunskapen om detta ämne var så pass begränsad hos mig, kunde 

uppfattning om fenomenet (SME och stora organisationers BI användande, 

samt skillnaden mellan BI användande i SME och stora organisationer) inte 

skapas i förväg. Det fanns inte tillräckligt med tid för att i förväg studera 

detta ämne tillräckligt bra, för att kunna skapa relevanta hypoteser. Att 

studera ett ämnet i förväg och skapa hypoteser kallas för deduktiv ansats 

enligt Jacobsen (2002), och denna lämpade sig alltså inte till studien.  
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För att skildra SME och stora organisationers BI användande, samt vilken 

skillnad det finns mellan BI användande i SME och stora organisationer 

gjordes en beskrivande studie. Denna typ av studie har till syfte att beskriva 

ett fenomen, och ge forskaren bättre insikt i hur ett fenomen ser ut. Denna typ 

av studie ansågs lämplig i detta fall, då fokus gavs till att skildra BI 

användande i företagen och framhäva de skillnader som finns. Ett annat 

alternativ är en förklarande studie, som enligt Jacobsen (2002) innebär att 

orsakerna till varför ett fenomen uppkommer förklaras. Då förkunskaperna 

om BI i SME var begränsade hos mig, och det inte fanns tid att skapa 

tillräcklig förkunskap om ämnet, ansågs det mer lämpligt att beskriva hur BI 

används i SME och stora organisationer. Dock kan en framtida forskning 

utföras, och detta skulle innebära fördjupning samt förklaring till skillnaden 

mellan BI användandet i små och stora organisationer. 

 

En kvalitativ metod användes när studien genomfördes, som till början är en 

induktiv ansats enligt Jacobsen (2002). Det verkade alltså vettigt att använda 

sig av en kvalitativ metod när datainsamlandet skulle göras då Jacobsen 

(2002) nämner att den induktiva ansatsen hör ihop med kvalitativt 

datainsamlande.  
 

Kvalitativ metod lämpar sig enligt Jacobsen (2002) då forskaren har 

begränsad kunskap om fenomenet, och vill utveckla nya teorier och 

hypoteser. Kvalitativ metod används också till att få mycket information om 

få enheter (Jacobsen, 2002). Dessa egenskaper lämpade sig till studien, då 

kunskapen om ”vilken skillnad det är mellan BI användande i SME och stora 

organisationer” var begränsad, och då ny kunskap om detta fenomen ville 

skapas. Även personliga intervjuer på med enheter (6 stycken) utfördes, 

vilket kan kopplas till det som Jacobsen (2002) kallar för ”små-N-studier”. 

Denna typ av studie innebär att få enheter väljs ut, omkring 5 till 10 stycken, 

vilket gör det möjligt för forskaren att få reda på så mycket så möjligt om ett 

fenomen, genom personliga intervjuer (Jacobsen, 2002). Då klarhet ville 

skapas om hur små och stora organisationer använder BI, och skillnaden 

mellan BI användandet, lades det signifikant med tid på att lyssna på vad 

informanterna hade att säga.  
 

Om fokus åter ges till den kvalitativa metoden så lämpar den även sig då 

forskaren vill få djup förståelse av ett fenomen, men även en helhetsförståelse 

av fenomenet (Jacobsen, 2002). Detta kan kopplas till denna studie, då det 

var tvunget att samlas data från olika enheter för att kunna förstå hur de 

använder BI (djup förståelse), för att slutligen kunna få en överblick av de 

faktiska skillnaderna som finns eller inte finns mellan små och stora 

organisationers BI användande (helhetsförståelse av fenomen).  
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Ett vanligt sätt att samla in data vid användning av kvalitativ metod enligt 

Jacobsen (2002) är individuella intervjuer vilket omnämns nästa avsnitt. 

 

3.2 Datainsamling  

I denna studie insamlades data genom individuella intervjuer med 

nyckelpersoner från företagen. Förbestämda intervjufrågar skapades och 

delades upp i teman, där varje del av frågorna behandlade ett visst område 

inom BI. En relativt öppen intervju användes, och Jacobsen (2002) kallar 

denna för ”Intervjuguide med tema, fast ordningsföljd, och enbart öppna 

svar”. Denna intervju lämpar sig till datainsamling då forskaren undersöker 

relativt få enheter, och lägger vikt på vad den enskilda individen har att säga 

om ett fenomen (Jacobsen, 2002). Detta stämmer överens med de ambitioner 

som fanns för projektet. Som tidigare nämnt undersöktes få enheter, samt 

lades signifikant med tid på att förstå organisationernas BI användande. Då 

den öppna intervjun hade flertal egenskaper som passade in på det sätt som 

data hade till syfte att insamlas, valdes den. 

 

Som tidigare nämnt användes en relativt öppen intervju. Anledningen till att 

den kallas för ”relativ” beror på att det finns olika grader av öppenhet enligt 

Jacobsen (2002). 

 

Modellen nedan visar egenskaper för helt sluten intervju och helt öppen 

intervju.  

 

 
 

Figur 3.1: Grader av strukturering av en intervju, Jacobsen, 2002. 
 

Intervjun som användes var alltså inte helt öppen, utan den var strukturerad, 

som innebär att forskaren koncentrerar sig på vissa områden, men låter 

informanten svara fritt (Jacobsen, 2002). Den fjärde typen av intervju 

användes, räknat från vänster. 

 



 

  40 (119) 
 

De fem intervjuerna ägde rum på företagen, och intervjun genomfördes i 

informantens arbetsrum. Jacobsen (2002) nämner att miljön där intervjun 

utförs är viktig, t.ex. så kan informanten uppträda annorlunda i en miljö där 

han inte känner sig hemma, och detta kan påverka svaren som ges. Detta 

fenomen ville elimineras, som för övrigt kallas för kontexteffekten av 

Jacobsen (2002), och därför genomfördes intervjun på informanternas 

arbetsplats. Det ansågs också som smidigare att jag förflyttar mig fysiskt till 

informanternas plats, då dessa hade ett pressat tidschema. 

 

När intervjuerna utfördes antecknades information i ett pappersblock. 

Samtalet spelades inte in. Anledningen till detta är att det finns risk att 

glömma bort att anteckna, samt att det kan vara enklare att hitta specifik 

information om det finns nedskrivet. Enligt Jacobsen (2002) så kan det vara 

bra att spela in samtalet, om tillåtelse ges, men han nämner också att 

forskaren kan glömma att föra viktiga anteckningar eftersom ”samtalet ändå 

finns på band”. Jacobsen (2002) nämner också att det kan vara mycket 

tidskrävande att spola i bandet för att hitta specifik information, vilket kan 

förenklas genom att ha anteckningar.  

 

Av de sex intervjuerna som genomfördes, utfördes fem ”ansikte mot ansikte”, 

och en utfördes via telefon. Anledningen till detta var jag inte fysiskt kunde 

förflyta mig till platsen där företaget fanns. Jacobsen (2002) nämner att 

intervju där både forskare och informant möts personligen, lämpar sig då det 

talas om känsliga ämnen, och då man vill skapa kontakt med den som 

intervjuas. Jacobsen (2002) nämner också att det blir ett mer givande öppet 

samtal om båda möts i verkligheten. Dessa egenskaper bidrog till att jag som 

forskare och informanterna föredrog att träffas i verkligheten.  

 

Som nämnt ovan utfördes endast en intervju via telefon, och detta berodde på 

att jag inte kunde förflytta mig dit fysiskt. Jacobsen (2002) nämner dock att 

telefonintervjuer är ett alternativ till personligt möte, eftersom de är mycket 

mindre tidskrävande, eftersom forskaren inte behöver förflytta sig fysiskt. 

Något positivt med en telefonintervju gentemot personligt möte, är att den så 

kallade ”intervjueffekten” kan motverkas. Jacobsen (2002) nämner att 

”intervjueffekt” innebär att den som blir intervjuad i verkligheten blir 

påverkad av intervjuarens fysiska närvaro, och kan därför uppträda 

avvikande, som i sin tur kan bidra till felaktig information. Detta kan 

undvikas genom telefonintervju. Telefonintervju valdes dock inte på grund av 

dess positiva egenskaper, utan det var det enda alternativet som var rimligt 

vid tidpunkten. 

 

Innan telefonintervjun utfördes, så skickades ett frågeformulär till det 

specifika företaget. Formulären bestod av samma frågor som användes vid de 

personliga intervjuerna, och den tillfrågade fick svara fritt. Efter att 
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respondenten svarat på frågorna, kontaktades han via telefon, där vi gick 

igenom frågorna ytterligare en gång, och ytterligare information antecknades. 

Jacobsen (2002) nämner att frågeformulär hör till den kvantitativa metoden, 

vilket innebär att samla in standardiserad information, som sedan jämförs 

med de hypoteser forskaren har. Jacobsen (2002) nämner dock att ett 

frågeformulär med öppna svarsalternativ, dvs. respondenter får svara fritt, 

kommer resultera i mycket kvalitativ data. Frågeformuläret hade bara öppna 

svarsalternativ. Anledningen till detta är att en kvalitativ studie gjordes, och 

jag var inte ute efter standardiserad information, utan jag ville veta 

individernas åsikter. Studien gick heller inte ut på att testa hypoteser, utan att 

skapa ny kunskap.  

 

Alla datainsamlingsmetoder som hör till den kvalitativa metoden användes 

dock inte under genomförandefasen. Jacobsen (2002) nämner förutom 

intervjuer, att forskaren kan samla in data genom observation och 

dokumentundersökningar.  

 

Observationer innebär att forskaren studerar vad människor gör i olika 

situationer och hur de beter sig. Enligt Jacobsen (2002) passar sig denna 

datainsamlingsmetod då forskaren vill fokusera på vad människor gör, inte 

vad de säger att de gör. Denna metod ansågs inte som lämplig till denna 

studie, då flertalet av frågeställningar är av sådan typ som är svår att 

observera. Det kan t.ex. bli svårt att få en uppfattning om hur en analys går 

till, vilka som fattar beslut i organisationen, eller vilken teknologi som 

används till BI enbart genom att observera medarbetarnas i deras dagliga 

arbete. För att kunna svara på frågeställningarna behövdes det människor som 

kunde beskriva och förklara hur saker och ting fungerar. Det är heller inte 

säkert att jag som forskare skulle kunna förstå och tolka allt som sågs i 

organisationen, då förkunskapen om BI i SME och stora organisationer var 

begränsad. 
 

En ytterligare datainsamlingsmetod som Jacobsen (2002) talar om är 

dokumentundersökning. Denna metod innebär enligt Jacobsen (2002) att 

forskaren samlar berättelser och information som människor skrivit ner. Det 

kan vara dagböcker, offentliga dokument, politiska självbiografier, osv. 

(Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig denna undersökning när 

källorna till information inte är tillgängliga, t.ex. att de är döda. Det kan 

också röra sig om situationer där källorna inte är tillgängliga för intervju, t.ex. 

myndighetspersoner, ministrar, och toppchefer (Jacobsen, 2002).  Dokument 

kan också användas som källa när forskaren vill veta vad människor 

verkligen gjort och sagt, då detta finns nedtecknat (Jacobsen, 2002).  Denna 

datainsamlingsmetod användes inte eftersom alla källor var tillgängliga till 

intervju. Den nedtecknade informationen som skulle kunna var relevant i min 

situation var sådant som de intervjuade hade personligen, och som skulle 
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kunna svara på frågeställningarna. Dock handlade denna studie inte specifikt 

om medarbetarna själva och vad dem hade sagt och gjort, utan om företaget 

och dess BI användande i allmänhet.  
 

Sammanfattningsvis har en kvalitativ datainsamlingsmetod används genom 

hela studien, med undantag av ett frågeformulär som skickades till ett företag. 

Dock insamlades kvalitativa data med formulären eftersom den innehöll bara 

öppna svarsalternativ.  
 

3.2.1 Urval 

Innan datainsamlandet påbörjades gjordes ett urval av företag som det skulle 

samlas empiri ifrån, samt urval av vissa personer inom företagen som skulle 

intervjuas. Företag som både var små, medelstora, och stora valdes. Två 

företag från vardera kategori valdes.  

 

Val av företag 

För att kunna avgöra vilka företag som var små, medelstora, eller stora 

användes EU:s definition på SME. Små organisationer har 10-49 anställda, 

och mindre eller lika med 10 miljoner euro i omsättning, medelstora 

organisationer har 50-249 anställda, och mindre än eller lika med 50 miljoner 

euro i omsättning
6
. EU har ingen given definition på stor organisation, så alla 

organisationer som hade över 250 anställda, och över 50 miljoner euro i 

omsättning klassades som stora i studien.  

 

Det finns ingen objektiv synvinkel om organisationen är stor eller liten, och 

det kan skilja sig beroende på vilken källa som används till att klassificera 

organisationernas storlek. En given definition användes alltså, som kunde tala 

om vilken storleksgrupp organisationen tillhörde. Studien utfördes i Sverige, 

som är en del av Skandinavien, och därför ansågs det lämpligt att använda de 

definitioner som används i EU. Sverige är för övrigt ett medlemsland i EU. 

 

Val av informanter och respondenter 

Innan det bestämdes vilka personer som skulle kontaktas i företagen 

samtalade jag med högskolans studiekoordinator. Studiekoordinatorn gav tips 

om vilka som skulle kontaktas för att kunna svara på frågor om BI, då 

studiekoordinatorn har frekvent kontakt med olika företag. 

Studiekoordinatorns synpunkter hjälpte mig fokusera på de grupperna som 

med störst sannolikhet skulle kunna svara på frågorna. Jacobsen (2002) kallar 

detta urval för ”snöbollsmetoden”, vilket innebär att forskaren börjar studien 

                                                 
6
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-

definition/index_en.htm 
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med att samtala med en informant som kan mycket om en viss grupp eller 

fenomen, för att sedan få tips om vilka andra som kan kontaktas för 

ytterligare information. Denna metod var alltså första steget som skedde 

innan informanterna och respondenterna i företagen definierades. 

 

I ett av de små företagen intervjuades VD, och i det andra småföretaget 

intervjuades en medarbetare som hade god insikt i organisationen och dess BI 

användande. Detta eftersom det ansågs att dessa hade störst överblick över 

företaget. Informanter som hade stor överblick över företagets aktiviteter, och 

som kunde tänkas att svara på frågor om BI användande, eller hänvisa mig 

till någon inom företaget som kunde svara på dessa typer av frågor 

eftersöktes. I ett av de medelstora företagen användes empiri som hade 

genererats vid tidigare tillfälle, och då intervjuades IT ansvarig, VD, och 

säljare. Dock uppdaterades informationen när denna studie gjordes, och vid 

det tillfället intervjuades endast säljaren. I det andra medelstora företaget 

intervjuades marknadschefen. I ett av de stora företagen intervjuades 

marknadschefen, då jag som tidigare nämnt ansåg att denna kunde svara på 

frågor om BI användande. I det andra stora företaget intervjuades BI 

manager. Det verkade relevant och smidigt att intervjua BI manager, då han 

med hög sannolikhet skulle kunna svara på frågorna. En urvalsmetod som 

Jacobsen (2002) talar om användes, nämligen att definiera vilka som man 

skulle kunna tänkas intervjua om det fanns obegränsat med tid och pengar. 

Potentiella informanter kallas för teoretisk population enligt Jacobsen (2002).  

 

Tidsaspekten när informanter definieras, är också viktig enligt Jacobsen 

(2002). Eftersom det undersöktes hur företagen arbetar med BI i nuläget, så 

intervjuades bara personal som arbetade med en viss uppgift på företaget när 

undersökningen genomfördes.  Om det istället skulle undersökas hur 

företagen arbetade med BI för, låt säga fem eller tio år sedan, då kanske jag 

skulle vara tvungen att leta efter informanter och respondenter som hade 

ansvar för BI arbete specifikt under den tiden, eller personal som inte längre 

arbetade på företaget.  

 

Efter att tänkbara informanter hade definierats kontaktades dem. Jacobsen 

(2002) talar om undergrupper, när urval av informanter görs. Undergrupper 

är när populationen delas upp i kännetecken, så som man, kvinna, ung, 

gammal, osv. I denna studies fall var VD och ”övrig” medarbetare den enda 

populationen som kontaktades gällande småföretag. I de medelstora företagen 

kontaktades olika typer av grupper. Anledningen till detta var att empiri 

redan fanns för ett av företagen sedan innan. Sedan skiljde sig de medelstora 

företagen gentemot de små, eftersom det fanns fler anställda i de medelstora, 

vilket innebar att jag var tvungen att vara mer precis till vilka som skulle 

kontaktas. Det ansågs att marknadschefen var den som hade störst överblick 

över BI användande, då BI ofta används inom marknadsföring och 
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försäljning (Biere, 2003). Dessa aktiviteter ansågs marknadschefen ha 

översikt över. Säljaren i det andra medelstora företaget kontaktades eftersom 

det ansågs att han kunde komplettera informationen som saknades. I de stora 

företagen kontaktades marknadschefen, vilken tillhör en viss typ av grupp, 

och sedan kontaktades BI manager i det andra stora företaget. Då det fanns en 

formell titel för den som arbetar med BI, verkade det relevant att kontakta 

den medarbetaren. 

 

Vid tillfället då studien utfördes intervjuades dock endast en person från 

vardera litet, medelstort, och stort företag. 

 

Skulle dock flera personer i ett och samma företag kontaktas vid tillfället då 

studien gjordes, kan det tänkas att populationen skulle delas upp efter dess 

arbetsuppgifter och position, då detta skulle vara viktigt för att kunna svara 

på vissa frågor.  Som exempel skulle alla IT ansvariga i företaget bilda en 

undergrupp, för att svara på frågor om ”IT”. Denna typ av indelning gjordes 

när viss del av empirin till ett av det medelstora företagen insamlades, dock 

var detta en annan studie som inte har anknytning till denna. Endast viss del 

av den tidigare skapade empirin användes till denna studie.  

 

För att slutligen avgöra vilka som skulle intervjuas användes de kriterier som 

Jacobsen (2002) talar om. Kriterier som baseras på ”information” användes, 

vilket innebär att forskaren väljer informanter som har god kunskap om det 

som ska undersökas. Dock nämner Jacobsen (2002) att dessa kriterier kan 

vara svåra att uppfylla, eftersom forskaren i förväg måste veta hur bra 

informationskällor dessa är. Som tidigare nämnt ansågs VD samt övrig 

medarbetare med god insikt i BI, ha störst överblick över småföretagen, i de 

medelstora företagen valdes säljare och marknadschef, och i de stora 

företagen valdes marknadschef och BI manager. De som kunde tänkas bidra 

med mest relevant information kring ämnet valdes slutligen som källor till 

information. Från början användes ”snöbollsmetoden”, vilken sedan ledde till 

”informationsmetoden”, där slutgiltigt urval gjordes. Jacobsen (2002) nämner 

att olika metoder kan kombineras med varandra när urval ska ske, vilket 

också skedde när denna studie gjordes. 

 

Värt att nämna är att telefonintervju skedde med ett av småföretagen, ett 

frågeformulär skickades också till VD. Urvalsmetoden som användes var 

dock samma som beskrivs ovan.  

 

3.2.2 Genomförande 

Genomförandeprocessen bestod av två huvudsakliga delar, vilka var 

”datainsamling” och ”skapande av undersökningsfrågor”. Se nedan för 

fördjupning av respektive del.  
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Datainsamlingsprocessen 

Efter det hade bestämts att samla empirisk data från små, medelstora, och 

stora organisationer började arbetet med att kontakta dessa företag. 

Ambitionerna var att hitta tre företag från vardera kategori, men slutligen 

valdes två företag från vardera kategori. Första steget som utfördes var att 

besöka näringslivsregistret
7
, som är en hemsida där information om företag i 

kommunen finns tillgänglig. Fokus lades på antal anställda i företaget, samt 

dess omsättning, då detta avgjorde vilken storlek de tillhörde. Även 

internetsidan företagsfakta.se
8
 användes för att söka information om 

företagen. Till en början lades fokus på alla möjliga företag som fanns i 

närheten, vilket var Ljungby kommun. Sedan upptäcktes det att avgränsning 

var tvungen att göras, och att klartecken var tvunget att fås om de uppgifterna 

som stod på hemsidorna verkligen stämde. Ibland var uppgifterna om 

företagen för approximativa, för att de skulle kunna klassificeras enligt EU:s 

definition på SME. Som exempel kan det ha stått ”antal anställda 1-10, 

omsättning 10-50 miljoner kronor”. Mer korrekta uppgifter eftersöktes. För 

att lösa detta dilemma kontaktades kommunens näringslivschef, och ett 

register med mer precisa uppgifter om företagen efterfrågades. Detta ärende 

flöjdes dock aldrig upp, då en effektivare metod till informationssökning 

hittades kort därefter, vilket stycket nedan tar upp. 

 

För att avgränsa sökandet på företag, började fokus att läggas på endast de 

företag som högskolan hade kontakt med. Det fanns nämligen ett register på 

högskolans hemsida där alla företag fanns listade. Det ansågs att det skulle 

vara lättare att komma i kontakt med dem, då högskolan där denna studie 

utfördes vid var känd hos företagen. Efter att ha identifierat företag som 

skulle fokuseras på, söktes information om deras storlek och omsättning på 

hemsidorna nämnda i stycket ovan
9
. E-post skickades och samtal gjordes för 

att få exakta uppgifter om företagen. De företag som identifierades som små, 

medelstora, och stora lades till i ett dokument tillsamman med 

kontaktuppgifterna. Företagen delades sedan in efter storleksordning så det 

skulle bli någon form av struktur på dokumentet. 

 

                                                 
7
 http://ljungby.uc.standout.se 

8
 http://www.foretagsfakta.se 

9
 http://ljungby.uc.standout.se 

 

http://ljungby.uc.standout.se/
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Ett dokument med tänkbara företag, uppdelade efter storleksordning började 

ta form. Nästa steg var att anteckna de företag som skulle kunna tänkas delta i 

denna studie. E-post skickades därför till alla företag i listan, där uppgiften 

förklarades till dem, samt vilken information som eftersöktes från dem. Även 

samtal gjordes till vissa företag efter att jag hade blivit hänvisad till andra 

kontakter. Målet i denna fas var att få tre företag från vardera kategori (liten, 

medel, stor) att delta i denna studie, dock kontaktades betydligt fler än tre 

företag  från varje kategori.  

 

Andelen företag som svarade var lågt, därför var det nödvändigt att ändra 

strategi, jag behövde veta mer precist vem jag skulle kontakta i företagen. E-

posten som skickades, och samtalen som gjordes var nästan uteslutande till 

receptionen, vilket gjorde att jag hela tiden blev hänvisad till nya personer, 

utan några klartecken om samarbete var möjligt eller inte.  

 

Som nämnt tidigare kontaktades högskolan studiekoordinator, då hjälp 

eftersöktes om vilka personer som skulle kontaktas i företagen. 

Studiekoordinatorn gav tips på lämpliga kontakter i företagen. Vi tog även 

hänsyn till den typen av forskning som utfördes, för att hitta lämpliga 

kontakter med bra kompetens. Denna process var viktig, då första steget var 

att komma i kontakt med företagen, men även komma i kontakt med rätt sorts 

personer. Efter mötet med studiekoordinatorn kontaktades nyckelpersonerna 

via e-post och telefon, och detta gjordes ända tills företagen meddelade om 

samarbete kunde ske eller inte. Jag bestämde mig för att vara nöjd med två 

företag från varje kategori, eftersom inom den tidsram som fanns för studien 

kunde mer tid inte läggas på att vänta på företag som skulle höra av sig. 

 

Nästa steg i datainsamlingsprocessen bestod av att skapa intervjufrågor. 

Intervjufrågorna baserades på undersökningsfrågorna, som i sin tur baserades 

på problemfrågorna, vilka är; 

 

- ”Hur använder SME och stora organisationer BI?” 

 

- ”Vilken skillnad är det mellan SME och stora organisationers BI 

användande?” 

 

Intervjufrågorna var väldigt lik undersökningsfrågorna, och i vissa fall 

samma. Detta eftersom en induktiv studie gjordes, och det fanns inga 

begränsningar till vad jag ville ha svar på. Det som undrades över, som var 

relevant för syftet och ämnet tänkte jag fråga informanterna och 

respondenterna om. Utformningen av intervjufrågarna skedde samtidigt som 

utformningen av undersökningsfrågorna. Arbetet skedde parallellt, och någon 

tydligt gräns mellan ”intervjufrågor” och ”undersökningsfrågor” finns inte. 

Som exempel kan en intervjufråga ha skapats som jag sedan skulle vilja 
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forska vidare om, då lades denna till som en ”undersökningsfråga”, och sedan 

kan jag ha kommit på något som jag skulle vilja forska vidare om, då blir 

detta även en ”intervjufråga”, eftersom empirisk data är en del av 

forskningsprocessen (Jacobsen, 2002). Intervjufrågorna delades upp i olika 

kategorier, där varje kategori talade om vad frågorna kommer behandla. Som 

exempel fanns kategorin ”Allmänt om BI”, som tog upp generella frågor om 

BI, t.ex. vilken data som analyseras, och vilka beslut om kan fattas. Följt av 

”Arbete med BI, vad, hur, varför” som tar upp frågor om hur analyserna går 

till, och vilka som utför dem. Detta gjordes för att det skulle bli enklare att 

renskriva den empiriska datan, samt få ett bättre ”flyt” och sammanhang 

under intervjun. Se bilaga 1 för intervjufrågor.  

 
Samtidigt som arbete med intervjufrågorna skedde kontaktades företagen för 

att boka möte. E-post skickades och samtal gjordes till de nyfunna 

kontakterna där mer ingående och detaljerad förklaring gjordes, i syfte att 

informera dem om vad jag ville ha reda på vid intervju. De preliminära 

intervjufrågorna skickades även via e-post därefter. Dock var jag tydligt med 

att påvisa att frågorna endast var preliminära, och dokumentet som skickades 

var för att de skulle bli upplysta om ämnet BI, inte för att de skulle svara på 

dem i förväg. Värt att nämna är att från påbörjandet av intervjufrågorna tills 

det personliga mötet, så uppdaterades intervjufrågorna kontinuerligt. 

Kontakterna informerades också på ett väldigt tydligt sätt att det personliga 

mötet skulle vara omkring 45 minuter till 1 timme. En tydlig tidsgräns 

nämndes, då studiekoordinatorn nämnde att det blir lättare för medarbetarna i 

företaget att planera och boka träff, då de oftast har pressat tidsschema. 

 

Intervjuerna utfördes på företagen, med undantag för en intervju, som 

genomfördes via telefon. Intervjuerna inleddes med presentation om vad 

studien handlade om, och vad jag hoppades kunna få svar på. Sedan 

tilldelades informanterna en kopia av intervjufrågorna, och intervjun 

påbörjades. Varje fråga från dokument lästes, sedan kunde informanten svara, 

och en diskussion uppstod. En kategori åt gången behandlades, tills alla 

frågor hade svarats på. Generellt så var intervjun mer lik en diskussion än 

”fråga och svar”. Genom diskussion fick jag svar på frågorna. 

 
Under intervjuernas gång fördes anteckningar. Om något verkade fel under 

intervjuerna eller om tillfredställande svar inte hade givits, så bads 

informanterna om att förklara igen. Detta gjordes under hela intervjuns gång, 

och speciellt när vi diskuterade om ett visst ämne, så inte informanten eller 

jag som intervjuare skulle tappa fokuseringen. Låt säga att vi diskuterade om 

”datainsamling”, om något verkade oklart så bads informanten om att 

förtydliga just om ”datainsamling”, och inte om något annat. På så vis kunde 

eventuella missförstånd och oklarheter redas ut i realtid. Under intervjuernas 

gång var jag ibland tvungen att omformulera mig, för att få tillfredställande 
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svar. När alla frågor hade svarats på, gjordes en kort överblick av 

anteckningarna, och åter igen ställdes frågor till informanterna om något inte 

verkade stämma.  

 

Intervjufrågorna skickades även till det företag som inte skulle delta i 

personlig intervju. Respondenten svarade på frågorna efter omkring 1 vecka, 

vilket hade bestämts sedan innan. Telefontid bokades sedan, där jag och min 

kontakt skulle gå igenom frågor och svar och se att allt var korrekt. Under 

telefonintervjun fördes anteckningar.  

 
Renskrivandet av den empiriska datan bestod av att extrahera informationen 

som fanns i ett fysiskt pappersblock till dokument i datorn. Svar skrevs under 

varje fråga och även information som glömdes att antecknas under intervjun 

lades till. Efter att första renskrivningen av intervjuerna var avklarad, 

skickades dessa via e-post till informanterna för granskning. Tanken var att 

om något inte stämde, så skulle de säga till. Samtliga informanter ansåg att en 

korrekt bild av deras BI arbete hade beskrivits i anteckningarna. I samband 

med e-postkommunikationen ställdes ytterligare frågor om det som 

fortfarande verkade oklart. Första versionen av renskrivning bestod av både 

text i punktform samt löpande text på vissa ställen. Arbetet med renskrivning 

fortsatte, vilket innebar att en ”version 2” av renskrivningen skapades, som 

bestod helt av löpande text, vilket bidrog till en mer sammanhängande 

förklaring av företagens BI användande. Även här delades företagen in efter 

dess storlek. Texten i sig, följde samma mall som intervjufrågorna, alltså viss 

information under viss typ av kategori. Det var inte förens alla intervjuer var 

gjorda som ”version 2” av renskrivningen påbörjades. Version 2 av 

renskrivningen skedde i samband med att resultatdiskussionen skrevs i 

uppsatsen. Det fanns alltså inga planer på att skriva en ”version 2” under den 

period då intervjuerna fortfarande pågick.  

 

Alla informanter och respondenter svarade på frågorna, alltså var 

svarsfrekvensen hög. Dock blev det ett bortfall på totalt tre företag, eftersom 

tiden som ägnades åt att kontakta företagen var tvungen att begränsas. Två 

företag från varje kategori ansågs som lagom. Den ursprungliga idén var att 

samarbeta med tre företag från varje kategori, men det fanns som tidigare 

nämnt inte tillräckligt med tid att etablera kontakt med dessa. En tanke som 

även uppkom, vilket också bidrog till att två företag från vardera kategori 

valdes, var risken att mer än en intervju per företag skulle vara tvungen att 

ske. Den ursprungliga planen var att intervjua endast en person som skulle 

vara kompetent nog att kunna svara på frågorna, men om detta inte skulle 

vara möjligt, så skulle intervju med ytterligare personer vara nödvändig. 

Detta skulle innebära att mer tid skulle gå åt renskrivning, och alla andra 

aktiviteter i studien skulle bli förskjutna framåt.   
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Utformning av undersökningsfrågor 

Som nämnt tidigare har de huvudsakliga problemfrågorna till syfte att ta reda 

på hur SME och stora organisationer använder BI, samt vilken skillnad som 

finns gällande BI användandet. Dessa frågor var dock omfattande och 

behövde brytas ner till konkreta frågeställningar. Som exempel kan ”BI 

användande” ha olika innebörd beroende på vilket område inom BI som 

studeras. Det blev nödvändigt att skapa ytterligare frågor och kategorisera 

dem utefter vilket område som skulle studeras. Dessa problemfrågor är 

baserade på de tre delarna som studiens undersökning utgick ifrån, nämligen 

insamling, analys, och presentation.  
 

Det nämns i rapportens syfte att en skildring av BI användandet i SME och 

stor organisation också ska göras, och detta är eftersom BI användandet 

måste beskrivas för läsaren så jämförelsen blir relevant. Med andra ord måste 

empirin kopplas till teoretisk bakgrund för att påvisa att det just är BI arbete 

det rör sig om och att jämförelsen behandlar olika områden i ämnet BI. Om 

fokus åter igen ges till undersökningsfrågorna, så skapades följande frågor: 

 

Insamling  

- Hur går medarbetarna till väga då de samlar in data och information? 

- Vilka är det som samlar in data och information? 

- Vilka källor används vid datainsamling? 

- Betalar organisationen för att få tillgång till data från externa källor? 

- Var lagras den insamlade datan i organisationen? 

Analys 

- Vilken data och information SME och stora organisationer analyserar, 

undersöker, eller gör statistik på? 

- Vilka program och system används vid analys av data? 

- Vilka utför analys i organisationen? 

- Hur går medarbetarna till väga, då de analyserar information och 

data? 

- Vilka beslut som fattas genom att undersöka analyserad data och 

information? 

- Har alla i organisationen tillgång till samma data? 
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Presentation/rapportering 

- Hur presenteras den analyserade datan till beslutsfattarna? 

- Vilka tar de slutgiltiga besluten i organisationen? 

 

 

Allmänt om BI  

- Inom vilka områden används BI i organisationen? 

- Vilka är de viktigaste skälen till arbete med BI? 

- Har organisationen en speciell budget till BI arbete? 

- Analyseras data och information för att uppfylla organisations 

förbestämda mål? 

- Vilka är de viktigaste förbestämda målen i organisationen, som kan 

uppfyllas genom BI arbete? 

- Hur långt fram i tiden blickar organisationen när insamling och 

analyseras görs? 

- Utbyter organisationen beslutsgrundande information med 

leverantörerna på elektronisk väg, t.ex. via ett system? 

 

Dessa frågor skulle så småningom hjälpa till att svara på hur SME och stora 

organisationer använder BI, och vilken skillnad som finns. Notera vilken del 

dessa undersökningsfrågor hör till. 

 

Vissa undersökningsfrågor var svåra att dela in i de tre delarna (insamling, 

analys, presentation) och därför hamnar dessa under ”Allmänt om BI”. 

 

Om fokus ges till insamlingsfasen, då är det relevant att veta t.ex. vilka som 

insamlar data, eller hur insamlingen går till. Samma gäller för analys och 

presentation. Både Solberg (2005), Turban et al., (2008), och Vriens (2003) 

nämner vissa aktiviteter och komponenter i samband med insamling, analys, 

och presentation av data och information. Det blir därför lämpligt att dela in 

frågeställningarna utefter vilken del de tillhör i BI processen. Notera att de 

frågeställningarna som finns under ”Allmänt om BI” också kan höra till alla 

tre delar på samma gång, vilket är en bidragande orsak till svårigheterna att 

kategorisera dessa. 
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Flertalet av dessa undersökningsfrågor användes sedan i intervjuerna, och 

blev ”intervjufrågor”. 
 

 

 

3.3 Analys 

Analys av den empiriska datan bestod av tre delar, vilka var renskrivning, 

kategorisering, och diskussion. Se nedan for redovisning av respektive del. 

 

3.3.1 Renskrivning 

Som nämnt innan renskrivdes den datan som insamlats via intervjuer och 

enkäter. De anteckningar som fanns i ”pappersblocket” efter intervjuerna är 

så kallad ”rådata”, vilket Jacobsen (2002) också nämner. Renskrivning 

innebär enligt Jacobsen (2002) att datan görs mer ”läsbar” genom att 

forskaren skriver om texten så den kan uppfattat lättare. Även detta gjordes 

efter att intervjuerna gjorts. Nästa steg bestod av att sammanfatta vissa delar i 

texten så att de skulle bli ännu mer överskådliga, även detta gjordes. Jacobsen 

(2002) kallar detta för annotering, och det betyder att forskaren sammanfattar 

viss del av informationen i intervjun. Jacobsen (2002) nämner att 

renskrivningen och de tillhörande aktiviteterna går ut på att göra det enklare 

för forskaren att analysera rådatan som samlats in, men även att lägga fokus 

på den data som anses mest relevant.  

 

3.3.2 Kategorisering 

Kategorisering innebär att intervjutexten delas upp i olika kategorier som 

beskriver särskilda fenomen var för sig (Jacobsen, 2002). Detta görs för att en 

överblick över alla fenomen som texten tar upp ska vara möjlig (Jacobsen, 

2002). Kategorisering av intervjutexten gjordes, där den delades upp efter 

olika områden inom BI. Den text som behandlade ett visst område inom BI, 

t.ex. ”insamling” blev en kategori för alla intervjusvar som berörde det 

området, lika så med ”analys” och ”presentation”, osv. Det fanns förbestämda 

områden inom BI som skulle studeras, och dessa agerade som riktlinjer till de 

kategorierna som intervjutexten delades in i.  

 

3.3.3 Diskussion 

Diskussionen är den sista delen i uppsatsens analysprocess där den empiriska 

datan (renskriven och kategoriserad intervjutext) kopplas till den teoretiska 

bakgrunden. Den teoretiska bakgrunden består av litteratur och uppsatser som 

belyser ämnet BI. I ”resultatdiskussionen” redovisas och diskuteras empirin 
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och sedan kopplas den till den teoretiska bakgrunden för att påvisa att det är 

”BI” som undersökts. Förutom att den teoretiska bakgrunden används till att 

styrka att empirin verkligen är BI, så används den även till att beskriva de 

fenomen som uppstår på ett vetenskapligt sätt. Som exempel kan litteraturen 

och uppsatserna om BI användas till att beskriva den insamlings och 

analysprocess som sker i de organisationer som undersöktes. Empirin kopplas 

också till den tidigare forskning som finns om BI i SME, för att se vilka 

likheter och skillnader som finns med tidigare gjorda studier. 

 

Det blir helt enkelt en mer vetenskaplig uppsats om fenomen som uppstår kan 

beskrivas utifrån litteratur. Uppsatsen blir även mer tillförlitlig enligt mig om 

vetenskapliga källor används, då det inte enbart är den enskilda forskaren 

som nämner att något är på ett visst sätt, utan även litteraturen (många 

forskare).  
 

3.4 Etiska överväganden 

Då personliga intervjuer genomfördes, och företagens BI användande skulle 

skildras, ansåg vissa informanter att de gärna ville titta på uppsatsen innan 

publicering. De ansåg att det var viktigt att skildringen av BI användande var 

korrekt, eftersom företagens namn finns nämnda i uppsatsen. Detta löstes 

delvis genom att namn på informanter och respondenter inte nämns i 

uppsatsen. Efter varje intervju skickades också anteckningarna som gjorts, till 

informanterna och respondenterna för granskning. Informanterna och 

respondenterna blev också informerade att uppsatsens fokus inte är att 

specifikt skildra organisationernas BI användande enskilt, utan det viktiga är 

att lösa ett större problem. Företagen i sig, deras namn, produkter, tjänster, 

rykte, osv. spelar alltså mindre roll för studiens syfte. Denna uppsats har inte 

till syfte att marknadsföra några företag. Företagen ska även informeras och 

tillfrågas innan uppsatsen publiceras till allmänheten. 

 

 

 

4 Resultat 
I detta kapitel redovisas den empiriska datan i form av hur SME och stora 

organisationer använder BI.  

 

4.1 Små organisationer 

Dessa organisationer har 10-49 anställda, och mindre än eller lika med 10 

miljoner euro i omsättning 
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4.1.1 Sohlbergs 

Sohlbergs är ett småföretag som säljer verktyg och tillbehör till industrier, 

men även till privatpersoner. 

 

 

Allmänt om BI 

Sohlbergs analyserar fyra datakategorier, i varje kategori ingår specifik data 

och information som analys utförs på. Kategorin försäljningsstatistik 

innehåller data om antal sålda varor, produkter innehåller data om antal 

produkter i lager, samt vilka produkter som finns i sortiment. Kategorin 

försäljning innehåller data om vilka produkter som säljer, samt vilken 

kundgrupp som köper dem. De har även en datakategori som kallas för 

omsättning, och den innehåller data om hur snabbt varorna säljer. 

 

Datakategorin försäljningsstatistik analyseras för att organisationen ska få 

reda på hur mycket varor som sålts, eftersom medarbetarna vill ha en 

överblick av försäljningen. Med hjälp av dessa analyser kan medarbetare 

besluta om vilka kunder de ska rikta sin fokus på. Kategorin produkter 

analyseras eftersom medarbetarna vill få en överblick över antal varor i lager, 

samt vilka produkter. Genom dessa analyser kan det beslutas om att öka eller 

minska varor i lager, samt vilka varor som ska utvecklas eller avvecklas. 

Kategorin försäljning analyseras eftersom medarbetarna vill få en uppfattning 

om hur mycket de tjänar, vilken produkt som har mest lönsamhet, samt vilka 

kunder som köper produkterna. Detta kan sedan hjälpa organisationen att 

besluta om vilka produkter som ska fortsättas säljas, och vilken kundgrupp 

försäljningen ska ökas till. Kategorin omsättning analyseras för att få en 

uppfattning om hur snabbt varorna säljer, alternativt hur länge de ligger i 

lager. Med denna intelligens, kan organisationen besluta om att öka eller 

sänka varor i lager. 

 

Vissa beslut på Sohlbergs kan fattas genom att analysera flera kategorier av 

data, och sedan kombinera resultatet av analysen. Andra beslut kan fattas 

direkt, genom att analysera en datakategori. I vissa fall kan samma beslut ske 

genom att analysera två olika datakategorier, detta eftersom datan kan vara 

signifikant för många typer av beslut.  

 

BI används på Sohlbergs inom försäljning, lagerhållning, ekonomi, och 

marknad. Då Sohlbergs är en liten organisation, nämner VD att det inte finns 

några tydlig hierarkiska system eller barriärer mellan avdelningar. BI 

används alltså inom hela organisationen, då försäljning, lagerhållning, osv. 

alla påverkar varandra, och beslut inom dessa områden måste fattas effektivt. 

De viktigaste skälen till att BI används är att de ska kunna ta kloka och bra 

beslut för framtiden. 
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BI används specifikt till att uppfylla de förbestämda målen som 

organisationen har. Alltså används analyserna av ovan nämnda datakategorier 

till att nå önskade mål. De förbestämda mål som Sohlbergs har är att de vill 

sälja mer, få mer intäkter, uppföljning av försäljningen, samt överblick över 

hur mycket intäkter som tjänas. VD nämner att uppföljning är viktigt, 

eftersom det är viktigt att se vad som händer, så man kan reagera. Att se vad 

som händer i organisationen, och vara medveten är en ideologi som 

genomsyrar hela organisationen. 

 

Sohlbergs har ingen specifik budget gällande BI arbete, utan det ingår i den 

allmänna budgeten. Resurser tilldelas där de behövs. 

 

Arbete med BI, vad, hur, varför? 

På Sohlbergs är det personal i ledningen samt säljare som insamlar data och 

information. Själva insamlandet av data och information sker genom att 

medarbetarna talar med kunder och kollegor, för att skapa sig en uppfattning 

om ett fenomen. De letar också på internet. Detta gör dem för att få en 

överblick över vilka trender som råder i marknaden.  Viss del av datan och 

informationen som kan vara till signifikans för de förbestämda målen, lagras i 

en databas, resten av datan finns personligt hos medarbetarna. De källor som 

används vid datainsamling är internet, personal i organisationen, samt 

branschföreningar. Sohlbergs vill ha hög intern giltighet och de letar alltså 

data och information själva, de köper inte data av konsulter eller firmor. 

 

Det är produktgruppsansvariga som utför analys på datakategorierna. Det 

finns olika grupper av personal som analyserar data och information för 

specifika produktgrupper. Analysen sker genom att data hämtas från en 

databas, via affärssystemet Garp. Där analyseras den sedan med hjälp av 

affärssystemets inbyggda analysverktyg. VD nämner också att datan kan 

analyseras med Microsoft Excel och Access. Data kan också hämtas via en 

produktdatabas som kallas för PDB. Alla system i organisationen kan utbyta 

data och information med varandra. Det är vanligt att flera datakällor och 

analysverktyg används till att komma fram till ett visst resultat. 

 

Själva analysen innebär rent praktiskt att produktgruppsansvariga ordnar 

datan i kolumner och rader, via Microsoft Excel och Access. De definierar 

sedan vad datan betyder. De skapar också diagram, grafer, och tabeller, så 

datan representeras visuellt, för lättare tolkning. Datan genomgår alltså en 

transformation, från data till information, när den sätts i kontext samt 

presenteras visuellt. Informationen blir sedan ”intelligens” när rapporten 

skapas. Rapporten innebär resultatet av analysen, samt förslag till beslut.  

 

När data insamlas och analyseras på Sohlbergs har medarbetarna ett visst 

framtidsperspektiv. Det betyder att datan och analyserna ska kunna användas 
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till framtida beslut. Ibland samlar medarbetarna data i hopp om att kunna ta 

långsiktiga beslut, ibland så ska besluten fattas inom snar framtid. Det beror 

också på vilka typ av beslut som ska fattas, om medarbetarna tänker 

långsiktigt eller kortsiktigt vid insamling och analys av data. Det är dock 

oklart vilka specifika beslut som är långsiktiga, eller kortsiktiga. 

 

Alla medarbetarna på Sohlbergs har inte tillgång till samma data i 

organisationen, trots att VD nämner att det inte finns några barriärer mellan 

avdelningarna. Vidare förklarar han att medarbetare i de specifika 

produktgrupperna alla har tillgång till samma data, eftersom det är till 

relevans för dem. Rätt personer har alltså tillgång till rätt data. Är det 

medarbetare som inte behöver viss data, så är den heller inte tillgänglig till 

dem.  

 

Efter att datainsamlande och analys skett så skapas en rapport, där resultatet 

av analysen beskrivs. Rapporten presenteras sedan muntligt för 

beslutsfattarna i produktgruppen.  

 

Beslutsfattarna är vissa nyckelpersoner inom produktgruppen som kan ta 

beslut, dock så kan övriga medarbetare i produktgrupperna även fatta 

personliga beslut direkt. Givetvis beror det på vilka beslut som ska fattas. 

 

Teknologi 

Förutom hårdvara så som datorer, servrar, kringutrustning, osv. som ska 

stödja BI arbetet på Sohlbergs, används även mjukvara till att stödja de 

aktiviteter som sker vid BI arbete. Affärssystemet kallas för Garp, 

analysverktygen är dels de som ingår i Garp, samt Microsoft Excel och 

Access. Produktionsdatabasen kallas för PDB, och är sammankopplad med 

andra firmor som tillhör Sohlbergs. De använder också program så som 

Microsoft Office, till att skriva och göra presentationer. Analysverktygen och 

affärssystemet är sammankopplade med varandra så att data och information 

kan utbytas mellan systemen. 

 

Datan lagras i en Access databas, och medarbetarna får tillgång till den 

genom affärssystemet och de andra analysverktygen som nämns ovan. All 

data lagras dock inte som tidigare nämnt, utan viss data innehar medarbetarna 

personligen. När analyser görs, och rapporter skrivs, används dessa 

kunskaper som ett komplement till den analyserade datan. Det är alltså både 

dokumenterad data, samt personlig data som bidrar till beslut. Dokumenterad 

data i detta fall avser data som är lagrad och strukturerad i en databas. 

 

Sohlbergs har även en funktion i affärssystemet som gör det möjligt för dem 

att utbyta prisinformation och statistik med leverantörerna, vilket sker genom 
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att de skickar filer via affärssystemet. Denna information bidrar även till 

beslutsfattande. 

 

4.1.2 Datakraft 

Denna organisation erbjuder IT resurser till företag, så som tekniker, 

konsulter, och datacenter. Företag kan välja att låta externa företag ha hand 

om IT avdelningen, och det är här Datakraft kommer in i bilden. 

 

Allmänt om BI 

Datakraft analyserar data om inkomster och utgifter. Dessa två kategorier 

innehar data om hur mycket det kostat att driva verksamheten, så som 

personal, hyra till fastigheten, samt andra investeringar som gör det möjligt 

att driva verksamheten. Även intäkter analyseras, för att se hur mycket de 

tjänar på sina tjänster. Kategorierna inkomster och utgifter analyseras 

eftersom ledningen vill se hur mycket det kostar att driva verksamheten, samt 

inom vilket område de tjänar pengar. En medarbetare med god insikt i 

organisationens BI användare nämner att Datakraft har tre affärsområden, 

nämligen tekniker, konsulter, och datacenter.  

 

Datakraft använder BI inom hela organisationen, och medarbetaren nämner 

att organisationen är liten, och det finns inga formella gränser mellan 

avdelningar. De viktigaste skälen till att BI används enligt medarbetaren, är 

att organisationen vill kunna se vad som hänt i verksamheten, dvs. 

uppföljning, ta strategiska och bra beslut, sedan att de ska kunna ge kunderna 

det dem eftersöker. De använder också BI till att uppnå de förbestämda 

målen, som bland annat kan uppnås genom strategiska och korrekta beslut. 

De viktigaste förbestämda målen som datakraft vill uppnå är att ha insikt i 

verksamheten, samt ökad inkomst, och nöjda kunder. Medarbetaren nämner 

att vissa mål ska uppnås inom 1 år, andra mål ska uppnås inom 3 år. 

Datakraft har alltså 1-3 års perspektiv när data insamlas i organisationen. 

 

Datakraft har ingen speciell budget till BI arbete, utan när resurser behövs så 

tilldelas det vid behov. 

 

Arbete med BI, vad, hur, varför? 

Det är ledningen som samlar data i organisationen, även fast data sällan 

samlas utifrån. Däremot nämner medarbetaren att säljare och annan personal 

som får reda på kunskap utifrån, kan använda denna när analys och beslut av 

data och information sker. Det finns ingen formell titel på datainsamlare i 

organisationen. Det är ledningen som står för den största delen av BI 

användande på Datakraft, eftersom de både samlar, analyserar, presenterar, 

och fattar beslut med data och information som grund.  Datakällorna är 

främst affärssystemet, där all information som analyseras befinner sig. Denna 
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information genereras av medarbetare internt i den egna organisationen. 

Dock kan även säljare och annan personal vara källa till information, 

eftersom de använder sin kunskap när de arbetar med BI, samt att de får reda 

på information utifrån. Även kunder kan vara en källa till data och 

information, då de kan ha synpunkter. Medarbetaren nämner dock att den 

externa informationen inte lagras i affärssystemet, även fast det skulle vara 

bra att göra det. Anledningen till detta fenomen är att Datakraft är en liten 

organisation, och medarbetarna är experter på det som sker. De vet vad de 

gör helt enkelt, enligt medarbetaren. Dock tas det hänsyn till personalens 

kunskap, och kunders synpunkter när beslut ska fattas. Det händer dock att 

Datakraft betalar för att få tillgång till data och information, men detta 

fenomen sker sällan. Vilken specifik information som betalas för, är oklart. 

 

Medarbetarna på Datakraft har tillgång till all data som är relevant för deras 

arbetsuppgifter, med syfte på BI arbete så som analys och beslutsfattande. 

Medarbetaren som jag talade med nämner att det är få anställda i 

organisationen, och därför är spridningen av data och information är stor. 

 

På Datakraft är analys och presentation av data samma sak enligt 

medarbetaren. Efter analysen är gjord så fattas beslut direkt, utan att någon 

formell rapport skapas. Anledningen till detta är att det är samma typ av 

personal som arbetar med BI aktiviteterna, och därför behöver inte resultatet 

av analysen presenteras till någon annan. 

 

Analysen sker genom att medarbetare hämtar data från affärssystemet till 

analysverktyg. Där skapar de diagram, tabeller, och grafer, som förklarar vad 

datan betyder. De sätter alltså datan i kontext, så den kan tolkas, och 

användas till beslutsfattande. Efter analysen fattar medarbetare beslut, utan 

någon formell rapport. 

 

Teknologi 

Datakraft har stöd av hårdvara och programvara vid BI arbete. Hårdvara är 

datorer, och kringutrustning, och programvara är affärssystemet och dess 

analysverktyg, från Pyramid. Datan och informationen lagras även i 

affärssystemet. Affärssystemet utgör en central del i BI arbetet som sker på 

Datakraft, och programmen som används är sammankopplade med varandra 

för effektivt utbyte av data och information.  

 

4.2 Medelstora organisationer 

Dessa organisationer har mellan 50-249 anställda, och mindre än eller lika 

med 50 miljoner euro i omsättning. 
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4.2.1 Brunskoggruppen 

Denna organisation är medelstor enligt EU:s klassifikation. Brunskoggruppen 

erbjuder transport av överdimensionerat gods, samt lagring av produkter. 

 

Allmänt om BI 

Brunskoggruppen analyserar kontouppgifter, vilket består av kundernas 

adress, telefon, personuppgifter, ort, typ av arbetsroll, samt bransch. 

Kategorin typ av försäljning innehåller information om potential av affären, 

risken att få affär, genomförande av affär, affärsområde (transport/lagring). 

Kategori moms innehåller uppgifter om momsen på fakturorna. Kategorin 

orderhistorik är ytterligare en datakategori som analyseras, och innehåller 

information om antal ordrar som skickats, samt vilken summa ordrarna var 

på.  

 

Datakategorin kontouppgifter analyseras för att säljaren ska kunna se vilka 

kunder som ska kontaktas, eftersom det är viktigt för säljaren att rätt kunder 

ges fokus till. Beslut som kan tas med hjälp av denna analys är vilka kunder 

som ska kontaktas för affär. Kategorin typ av försäljning analyseras för att 

säljaren ska få en uppfattning om vilka kunder som ska prioriteras, och kunna 

erbjuda dem rätt tjänst. Detta ska i sin tur generera inkomster. Beslut som kan 

fattas genom denna analys är vilka kunder som ska kontaktas, och vilka 

tjänster som ska erbjudas. Kategorin moms analyseras för att medarbetarna 

ska ha översikt över företagets ekonomi, samt den momsdeklaration som sker 

varje månad. Genom denna analys kan beslut som påverkar företagets 

ekonomi fattas. Dock oklart vilka specifika beslut. Kategorin 

faktureringshistorik analyseras för att se vad tidigare projekt har kostat, detta 

för att medarbetare ska kunna ha riktlinjer till att bestämma vad nya projekt 

ska kosta. Analysen bidrar också till överblick på den försäljning som skett 

sedan tidigare till kunderna. Beslut som kan fattas genom dessa analyser är 

vilka kunder Brunskoggruppen ska fokusera på. Kategorin orderhistorik 

analyseras för att se vad tidigare projekt har kostat, detta för att medarbetare 

ska kunna ha riktlinjer till att bestämma vad nya projekt ska kosta. Analysen 

bidrar också till överblick på den försäljning som skett sedan tidigare till 

kunderna. Beslut som kan fattas genom dessa analyser är vilka kunder 

Brunskoggruppen ska fokusera på. 

 

Vissa beslut på Brunskoggruppen kan fattas direkt genom att analysera en 

viss datakategori, andra beslut kan fattas genom att kombinera analyser från 

olika datakategorier. I vissa fall kan samma beslut fattas genom att analysera 

två olika datakategorier, se faktureringshistorik och orderhistorik för 

exempel på detta fenomen. Anledningen till detta är att datan som ingår i 

dessa kategorier kan användas på flera sätt, och kan därför bidra till liknande 

beslut. 
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BI används på Brunskoggruppen främst inom försäljningsdelen, detta 

eftersom de behöver BI till att uppnå de förbestämda målen som finns i 

organisationen. I andra delar av organisationen används andra verktyg och 

program, till andra ändamål. Dessa verktyg och program kommer dock inte 

nämnas i denna uppsats. De förbestämda målen i organisationen är att 

Brunskoggruppen vill ha rätt sorts kunder, omsättning 110 miljoner inom 3 

års tid, samt att ingen kund ska stå för mer än 20% av köpen som sker. Med 

hjälp av BI kan Brunskoggruppen alltså få en överblick över hur pass bra de 

når upp till de förbestämda målen, och således en översikt över 

verksamheten, vilket också är ett av de starkaste skälen till att BI används. 

Vissa medarbetare nämner även att beslut som sker med data som grund kan 

tala om mycket om ett visst fenomen. Dock får inte de personliga 

kunskaperna ignoreras. BI används även inom Brunskoggruppen till att ta bra 

beslut. 

 

Brunskoggruppen har ingen speciell budget till BI arbete, utan det ingår i den 

allmänna budgeten. Resurser tilldelas till det BI arbetet som krävs, när det 

behövs. 

 

Arbete med BI, vad, hur, varför? 

På Brunskoggruppen är det säljare, VD, samt övriga medarbetare som samlar 

data och information, när de t.ex. talar med kunder och konkurrenter. De har 

ingen specifik datainsamlingsprocess, utan det ingår i arbetet att vara 

uppmärksam efter bra data och information som kan användas till 

beslutsfattande. Medarbetarna som insamlar data och information använder 

sig av källor så som internet, facktidskrifter, andra säljare, samt personal hos 

kunder och konkurrenter. Viss information betalar Brunskoggruppen för, så 

som företags adressuppgifter, kontaktuppgifter, och omsättning, då dessa 

uppgifter är tidskonsumerande att samla självt.  

 

Det är IT ansvarig som utför analyserna på Brunskoggruppen, då det är han 

som har hand om organisationens hårdvara och mjukvara. IT ansvarig utför 

analyserna på ledningens och styrelsens begäran.  

 

Det finns inga speciella avdelningar som insamlar och analyserar data och 

information på Brunskoggruppen, utan alla medarbetare ses som 

datainsamlare då de har kontakt med kunderna på något vis. Det finns ingen 

formell titel på ”datainsamlare” på Brunskoggruppen. Brunskoggruppen har 

heller inga speciella processer som går ut på att specifikt insamla data, det 

antas att medarbetarna är aktiva, och gör det ändå. Den data och information 

som krävs till en viss analys, eller till ett visst mål, den insamlas. 

 

Analysen på Brunskoggruppen sker genom att medarbetare importerar data 

från databasen till affärssystemet Jeeves, Microsoft Excel, och SAP Crystal 



 

  60 (119) 
 

Repports. Analysen innebär att IT ansvarig ordnar datan i kolumner och 

rader, t.ex. ”antal produkter: 500”. Grafer och diagram kan också skapas för 

att presentera datan visuellt. Det har nu alltså skett en transformation från 

data till information, i och med att datan tolkats och förklarats vad den 

innebär. Det skapas sedan en rapport där informationen som genererats, 

används i ett visst sammanhang, t.ex. försäljning, leverans, osv. Intelligens 

har nu skapats, dvs. information som kan användas i beslutsfattande syfte. 

 

När data insamlas och analyseras har Brunskoggruppen ett visst 

framtidsperspektiv. Vissa beslut tas i den mån medarbetarna får tillgång till 

data och information. Vissa beslut ska kunna fattas 1-2 år fram i tiden. Det 

beror helt på vilka beslut det gäller, vilket framtidsperspektiv medarbetarna 

har när de samlar information. Vissa analyser sker en gång i månaden, andra 

analyser sker någon gång per år. Beslut sker dock dagligen, med hjälp av 

rapporter som skapats, och annan personlig kunskap som medarbetarna har. 

 

Alla medarbetare i organisationen har tillgång till samma data, genom 

affärssystemet Jeeves, även fast all data inte är till samma signifikans för 

medarbetarna. 

 

Efter att analys skett, så skapas som tidigare nämnt en rapport, där resultatet 

av analysen presenteras.  Denna rapport skapas av IT ansvarig, och 

presenteras muntligt, såväl som skriftligt. 

 

Besluten som fattas, sker av VD samt styrelsegruppen, men även ledningen, 

som består av medarbetare. Informanten nämner att det är svårt att säga vem 

som har sista ordet, men troligen är det VD. Åter igen beror det på vilka typer 

av beslut som ska fattas, medarbetare på Brunskoggruppen har alla ett ansvar 

att ta bra beslut själva, om det skulle krävas. 

 

Teknologi 

Brunskoggruppen använder hårdvara så som datorer, servrar och 

kringutrustning för att stödja BI systemet som finns, men även mjukvara. 

Mjukvara som används är affärssystemet, som kallas för Jeeves, och 

analysverktygen Microsoft Excel, och SAP Crystal Repports. Affärssystemet 

och analysprogrammen är även sammankopplade med varandra på så vis att 

data och information kan delas mellan systemen. 

 

Datan och informationen som samlas, lagras i en SQL databas, och den är 

kopplad till affärssystemet och analysverktygen. All information som 

insamlas, lagras dock inte i databasen, utan medarbetarna innehar viss 

information personligen. Denna personliga kunskap används när beslut ska 

tas, tillsammans med den analyserade datan. Både ”intelligensen” och 

beslutsfattarnas kunskaper, bidrar alltså till beslut. 
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Brunskoggruppen utbyter i nuläget inte beslutsgrundande information med 

kunder, men förutsättningar finns för ett sådant system. 

 

4.2.2 Emballator 

Denna organisation är också medelstor, och de tillverkar plastemballage till 

bland annat livsmedel och medicinindustrin 

 

Allmänt om BI 

Emballator analyserar sex olika datakategorier. I varje kategori, finns 

underkategorier av data som analyseras. Kategorin omkostnader innehåller 

data om avdelningens kostnader så som lön, annonsering, resor. Kategorin 

tillverkningskostnader omfattar vad det kostar att tillverka produkter, 

kundstatistik innehåller data om antalet kunder de har. Kategorin förbrukare 

innehåller data om hur mycket produkter de olika segmenten förbrukar, samt 

vad kunderna handlar av konkurrenterna. Kategorin besöksfrekvens 

innehåller information om hur ofta Emballator besöker kunder, samt vilka 

kunder som besöks. Kategorin offerter innehåller data om antalet offerter som 

erbjudits till kund. 

 

Datakategorin omkostnader analyseras för att se om organisationen ”får 

valuta för pengarna”, alltså om investering i annonsering och besök på 

mässor ger inkomster. Beslut som fattas, påverkar företagets omsättning. Värt 

att notera är att beslut som ska påverka företagets omsättning, består i sig av 

andra beslut. Dock oklart vilka andra beslut. Kategorin tillverkningskostnader 

analyseras eftersom medarbetarna vill ha en överblick över vad det kostar att 

tillverka produkterna. Beslut som fattas genom dessa analyser är 

produkternas pris, och offerering till kund. Kategorin kundstatistik 

analysernas för att medarbetarna ska få en översikt över antalet kunder som 

de har, samt vilka sorts kunder. Beslut som kan fattas genom analys av denna 

kategori är hur aktiva säljarna ska vara mot kunderna, vilket kundsegment de 

ska rikta sig till, samt vilket pris kunderna ska betala för produkt och tjänst. 

Kategorin förbrukare analyseras för att medarbetare ska få en överblick av 

hur mycket marknadsandelar de har, gentemot konkurrenterna. Beslut som 

kan fattas är vilka kunder säljarna ska rikta sig till, samt prissättning på 

produkt och tjänst. Analys av besöksfrekvens utförs eftersom medarbetare vill 

veta vilka kunder de träffat, och hur ofta dem träffats. Detta eftersom de ska 

kunna fördela frekvensen av kundbesök relativt jämnt. Analys av denna 

kategori bidrar till beslut om vilka kunder som ska träffas. Kategorin offerter 

analyseras eftersom medarbetare vill få en överblick av hur många offerter 

som ges till kund, och hur många offerter som leder till affär. Med hjälp av 

dessa analyser kan det beslutas om att offerera till kund eller inte. 
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Vissa typer av beslut fattas genom analys på flera datakategorier, ibland kan 

analys av en datakategori leda direkt till beslut, enligt marknadschefen. Oftast 

kombineras analys från de olika datakategorierna med varandra när beslut ska 

fattas, och när långsiktig strategi för framtiden ska tas fram. Kategorierna 

”kundstatistik” och ”förbrukare” är ett exempel på två olika datakategorier 

som analyseras, där liknande, och i vissa fall samma beslut kan fattas. Datan i 

dessa två kategorier ovan kan ge liknande information om ett fenomen, därför 

kan liknande beslut fattas. 

 

Marknadschefen nämner att BI används inom alla områden i organisationen, 

där det sker strategiarbete, dvs. ta fram lösningar och beslut som kommer 

påverka framtiden. BI används generellt till att undersöka historisk data, för 

att bilda en uppfattning om vad som ska göras till framtiden. De använder 

också BI till att ta beslut som är mindre långsiktiga. BI används också till att 

uppnå de förbestämda mål som finns i organisationen. De generella mål som 

kan uppfyllas genom att analysera datakategorierna är bra lönsamhet, nöjda 

kunder, 500 miljoner i omsättning tills 2015. Det största skälet till att BI 

används på Emballator är för att medarbetarna ska veta vilka beslut som ska 

fattas för att stämma överens företagets strategi, samt veta vilka beslut som 

ska uppnås. Sammanfattningsvis är ambitionen med BI att organisationen vill 

ta bra beslut för framtiden. 

 

Emballator har ingen speciell budget till BI arbete, utan när resurser behövs, 

så tilldelas det i den mån det behövs. 

 

Arbete med BI, vad, hur, varför? 

På Emballator är det främst säljarna som insamlar data och information, dock 

är det ledningen som sammanställer datan. De källor som används till data 

och information är internet, personal hos kunder och konkurrenter, samt 

säljare. Säljarna får reda på mycket om omvärlden när de samtalar med 

kunderna och konkurrenterna, detta kan sedan användas till beslutsfattande. 

Även köpta analyser används till BI arbete på Emballator. De köper analyser 

från externa företag som arbetar med sådant. Det händer dock sällan att de 

köper analyser, nämner marknadschefen. Värt att nämna är att Emballator 

inte utför specifika analyser om ”omvärlden”, utan den information som 

medarbetarna får reda på utifrån, kan användas till redan existerande analyser 

och beslut. 

 

Det är medarbetare i marknadsavdelningen som utför analyser, med hjälp av 

BI program. Det finns olika avdelningar på Emballator som arbetar med 

analyser, t.ex. marknadsgruppen och produktionsgruppen. Den data som 

dessa avdelningar innehar, och de analyser som sker, delas med varandra. 

Analysen av data och information går till på så vis att medarbetare importerar 

data från databasen till affärssystemet, och analyserar datan med 
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analysverktyg. Medarbetarna sätter datan i kontext, dvs. förklarar vad den 

betyder, t.ex. att ”500” anger att 500 produkter sålts, osv. De skapar också 

diagram och grafer, så att datan kan utläsas visuellt. En rapport skapas sedan, 

där resultatet av analysen förklaras, dvs. intelligensen. Rapporten är i skriftlig 

form, och den framförs till ledningen. Rapporten kan även presenteras 

muntligt. 

 

Medarbetarna som insamlar data har ett så kallat 5 års perspektiv, vilket 

innebär att datan ska kunna användas till beslutsfattande 5 år framåt i tiden. 

De tänker alltså långsiktigt vid datainsamlingsprocessen på Emballator.  

Marknadschefen nämner att alla medarbetarna i organisationen har tillgång 

till samma data och information. Dock inte beslut som inte är officiella ännu. 

Om fokus ges till beslutsfattande, så kan alla medarbetare få tillgång till data 

som kan hjälpa dem fatta beslut. 

 

Det är ledningen som tar de slutgiltiga besluten på Emballator med hjälp av 

rapporterna. Dock så kan medarbetare fatta egna beslut när de analyserar data 

och information.  

 

Teknologi 

Emballator använder hårdvara och mjukvara som stöd till BI användandet. 

Mjukvaran som används är affärssystem från SAP, CRM system från Super 

Office, analysverktyg från QlikView och Microsoft Excel. De har även SQL 

databaser från SAP Oracle, och Super Office MS SQL. De har sedan Office 

program från Microsoft, för textbehandling och presentation. Systemen som 

används kan dela data och information med varandra, vilket effektiviserar 

kunskapsspridningen på Emballator. Som exempel kan data och information 

från ett analysverktyg delas till ett annat verktyg och bearbetas.  

 

Datan som insamlas på Emballator, lagras i SQL databaser. Alla data som 

insamlas lagras dock inte i databaser. Medarbetarna har visa kunskaper 

personligen, och dessa används när rapporterna skrivs, som komplement till 

analyserna. Även när beslut fattas, så sker det med data som grund, men även 

med personliga kunskaper.   

 

Emballators marknadsavdelning har inget system som möjliggör utbyte av 

beslutsgrundande information med kunder och leverantörer. Dock har 

produktionsdelen ett system som möjliggör utbyte av information med 

kunder, t.ex. vilket behov de har av produkter. 
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4.3 Stora organisationer 

Stora organisationer har mer än 250 anställda, och mer än 50 miljoner euro i 

omsättning per år.  

 

4.3.1 Enertech/CTC 

Denna organisation tillverkar värmepumpar och värmepannor till privat bruk 

och till kommersiell verksamhet. Undersökningen genomfördes på 

marknadsavdelningen. 

 

Allmänt om BI 

Enertech/CTC analyserar kategorier av data, i varje kategori finns 

underkategorier av data. Kategorin data om produkter innehåller data om 

antal produkter i lager, samt typ av produkt, information om säljare 

innehåller uppgifter om säljarna. Kategorin reklamationer innehåller 

uppgifter om antal skedda reklamationer, samt beloppet på dessa. Kategorin 

kunddata innehåller kundens adress, telefonnummer, namn, samt vilken typ 

av kund. Kategorin kundnöjdhet innehåller information om hur kunderna 

upplever företaget. Kategorin annonser innehåller data och information om 

hur effektiva annonserna är. Kategorin kundgrupp innehåller data och 

information om företagets målgrupper. Kategorin konkurrensdata innehåller 

data och information om konkurrentens pris på produkter, design, samt 

prestanda. 

 

Kategorin data om produkter analyseras eftersom medarbetarna i 

marknadsdelen ska kunna ge ett pris på produkten, som både gör den attraktiv 

på marknaden, samt generera tillräckligt med intäkter. Denna analys bidrar 

till vilken prissättning produkten ska ha. Kategorin information om säljare 

analyseras eftersom avdelningen vill veta vilka viktiga kontakter de har, samt 

vilka säljare och kunder som besöker företaget. Beslut om vilka säljare och 

kunder som ska kontaktas vid affär, kan fattas genom analys av denna 

kategori. Kategorin reklamationer analyseras eftersom avdelningen vill få en 

uppfattning om antal reklamationer som skett på produkter, samt vad 

kostnaden av dessa är. Denna analys kan även användas till att få uppfattning 

om kundnöjdhet, kvalitet på produkt och tjänst. Beslut som kan fattas med 

denna analys är beslut om att öka produktkvalitén, vilket enligt 

marknadschefen ska leda till minskad reklamation, och ökad kundnöjdhet. 

Dock oklart vilka andra beslut som kan fattas med denna analys. Kategorin 

kunddata analyseras eftersom avdelningen vill se vilka kunder de har, då de 

behöver dessa uppgifter när de ska kontakta dem för affär. Beslut som kan 

fattas är vilka kunder företaget ska rikta sin försäljning och service till. 
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Analys av annonser görs för att avdelningen vill ha en överblick av hur 

effektiv annonseringen är, då det kräver resurser att annonsera. Ser 

medarbetarna att en viss annons inte genererar intäkter, så kan dem agera. 

Beslut som kan fattas med denna analys är om de ska öka marknadsföringen, 

eller avveckla en viss annonskampanj. Kategorin kundgrupp analyseras 

eftersom avdelningen vill ha överblick över de produkter som är mest 

eftersökta, för att veta vilka produkter som ska tillverkas, samt vilken 

målgrupp produkterna ska riktas till. Denna analys ska bidra till beslut som 

ger rätt produkt till rätt sorts kund. Kategorin konkurrensdata analyseras 

eftersom avdelningen vill skapa sig en uppfattning om hur den egna 

organisationen förhåller sig gentemot konkurrenterna. Marknadschefen 

nämner att konkurrentens pris, design, produktens prestanda, osv. påverkar 

den egna organisationens försäljning, då en konkurrens beslut, även påverkar 

andra företag. Beslut som kan fattas med hjälp av denna analys är vilket pris, 

design, prestanda produkterna ska ha, samt andra faktorer, som bidrar till att 

inte Enertech/CTC hamnar efter i utvecklingen i de trender som råder i 

branschen.  

 

Marknadschefen nämner att det kan ske en mängd olika beslut beroende på 

vilka datakategorier som analyseras. Analys av en datakategori kan leda till 

ett beslut, och ibland krävs det analys av flera datakategorier för att fatta 

beslut. Marknadschefen nämner dock att oftast kombineras analyser från 

olika datakategorier för att komma fram till beslut. Förklaringen av 

analyserna som sker på Enertech/CTC är något förenklad, och här nämns de 

vanligt förekommande analyserna och besluten som sker. Som exempel kan 

”kundnöjdhet” uppnås genom att undersöka antal reklamationer som skett, 

och den data som finns lagrad om kundernas nöjdhet. Kundnöjdheten kan 

uppnås ”generellt” genom att undersöka en viss typ av datakategori. Vill 

medarbetarna dock öka kundnöjdheten för en specifik kund, då behövs 

ytterligare analyser, med annan data som grund. Marknadschefen nämner att 

det beror helt på hur detaljerad analysen ska vara, och vilka beslut som ska 

fattas, om en, respektive flera datakategorier analyseras. 

 

BI på Enertech/CTC används främst inom marknadsdelen, då flertalet data 

som analyseras där är om kunder, konkurrenter, och omvärlden. 

Enertech/CTC använder BI även till att uppfylla organisationen förbestämda 

mål. De förbestämda målen är att de ska ha nöjda kunder, nöjda 

återförsäljare, låg reklamation, bra omsättning. Detta kan enligt 

marknadschefen uppnås bland annat genom att analysera datakategorierna 

som nämns i första stycket. De viktigaste skälen till att BI används är att 

avdelningen vill ha överblick över de beslut som skett, så de kan se hur 

effektiv organisationen är. Alltså hur pass bra de uppnår de förbestämda 

målen i organisationen. Med hjälp av att ha översikt över det som skett, kan 

marknadsdelen förutse vilka beslut de ska ta i framtiden. De använder alltså 
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historik data som vägledning till beslut. Även nyinsamlad data är viktigt för 

beslutsfattande. Marknadschefen nämner speciellt att datadrivna beslut är 

viktiga, eftersom då har medarbetarna något att grunda besluten på. 

Marknadschefen nämner sedan att om organisationen inte vet vad kunder 

eftersöker, är det svårt att tillfredsställa dem, vilket kan resultera i mindre 

intäkter. Marknadschefen nämner sedan att en större organisation med många 

processer genererar mycket data, och då behövs datoriserad hjälp till att 

analysera den, vilket är ytterligare ett skäl till att BI används på 

Enertech/CTC. 

 

Enertech/CTC har en speciell budget till BI arbete, både gällande pengar och 

personal. Detta är aktuellt när data och information måste samlas utifrån, t.ex. 

genom att köpa den. Data som samlas utifrån är sådan data som inte 

Enertech/CTC redan har lagrad. 

 

Arbete med BI, vad, hur, varför? 

Det är medarbetare och säljare som samlar data och information på 

marknadsdelen. Marknadschefen har ansvar att rätt material samlas in. De 

källor som används vid analys är data som redan finns lagrad i databasen, 

kallad historik data, men även källor så som säljare i den egna organisationen 

används. Dessa källor kallas för interna källor. De källor som är externa är 

kunder, tidningar, internet, och mediebyråer (som informerar om 

konkurrenternas annonser). Medarbetarna som söker data och information 

använder sig av källorna nämnda ovan. Aktiviteterna kan vara att läsa sig till 

information, men även att interagera med kunder och andra personer inom 

branschen. Efter att informationen samlats, skrivs den in via affärssystemet 

och Microsoft Excel och lagras i en databas. Medarbetarna leta ny 

information, men de uppdaterar även äldre information som redan finns 

lagrad. Marknadsdelen köper viss information, som tidigare nämnt, de köper 

adressuppgifter till kunder, samt varumärkeskännedom, vilket anger vad 

kunderna anser om Enertech/CTC produkter, kvalitet, samt tillgängligheten 

av produkter och tjänster.  

 

Det finns speciella medarbetare i marknadsavdelningen som utför analyser på 

det insamlade materialet. Alltså personer som har en speciell kompetens 

gällande arbete med datoriserade verktyg. Förutom dessa medarbetare, finns 

det även chefer, som tidigare nämnt ansvarar för att rätt material insamlas. 

 

På Enertech/CTC finns särskilda avdelningar som tar beslut och analyserar 

information. Marknadsdelen samlar, analyserar, och presenterar data och 

information som rör kunder, konkurrenter, och omvärlden. Produktionen tar 

beslut om tillverkningen, och inköpsdelen tar beslut gällande inköp av 

komponenter. Det är dock marknadsdelen som arbetar mest med det som 

kallas för ”BI” enligt marknadschefen. 
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Vid större beslut och projekt, presenteras resultatet av analysen till ledningen 

och VD. Ger dem sitt godkännande, så genomförs beslutet. Vissa typer av 

beslut har marknadsdelen ansvar för, och det är också dem som fattar 

besluten i fråga. Marknadschefen nämner dock att om VD och ledning är 

kritiska till ett beslut, så kan medarbetarna på marknadsdelen använda sitt 

inflytande och kunskap till att genomföra beslutet. Varje avdelning på 

Enertech/CTC har ett visst ansvar, och fattar egna beslut om så krävs. 

 

Datan och informationen i marknadsdelen analyseras genom att medarbetare 

importerar den från databasen, genom affärssystemet. Datan och 

informationen analyseras sedan med analysverktyg, vilka är Microsoft Excel, 

samt ett program kallat Proclarity. Analysens aktiviteter innebär att 

medarbetare letar efter specifik data i databasen, ordnar datan i rader och 

kolumner i analysverktygen, samt skapar grafer och diagram, som presenterar 

datan visuellt. Mer ingående sätter medarbetarna datan i kontext, och 

definierar vad den betyder, t.ex. ”500” = antal sålda produkter, osv. Detta 

använder dem sedan för att uppfylla målen, t.ex. så kan ”500” betyda antalet 

sålda produkter på x månader, och målet kanske var att sälja 700 produkter. 

Då kan medarbetarna med hjälp av analysen (som ger överblick över 

försäljningen) agera tills målet uppnås. För att uppnå målet, kan ytterligare 

analyserad data användas som beslutstöd, och det slutgiltiga beslutet kan t.ex. 

vara ändrad prissättning, ökad marknadsföring, osv. Detta är en generell och 

kortfattad beskrivning hur analysfasen går till i marknadsdelen på 

Enertech/CTC. 

 

Marknadschefen nämner att de brukar titta 2-3 år fram i tiden när de samlar 

material till beslutsfattande. Det beror dock på vilka typer av beslut som ska 

fattas, vissa beslut måste fattas betydligt snabbare, och då kan medarbetare 

samla data och information som gäller för ”stunden”. Personalen på 

marknadsdelen har uppföljning på hur pass bra de uppnått målen, allt ifrån en 

gång per vecka, till en gång per år. Analyser och rapporter används vid denna 

genomgång. De flesta analyserna sker en gång per månad, och uppföljning 

därefter. 

 

Alla medarbetare i organisationen har inte tillgång till samma data. Dock har 

personalen på marknadsdelen tillgång till samma data och information, vilket 

krävs för deras arbetsuppgifter. Detta gäller bara så länge informationen är 

relevant för arbetsuppgiften. Information som inte är relevant för personalen i 

marknadsdelen, är inte tillgänglig för dem. Marknadschefen nämner att i en 

stor organisation med mycket data lagrad, är det endast en viss del som 

används till beslutsfattande, vilket också är en förklaring till att endast rätt 

personer har tillgång till rätt data.  
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Efter att analys skett så skapar medarbetarna på marknadsdelen en rapport, 

som förklarar vad de kommit fram till vid analys. Denna rapport är skriftlig, 

men den presenteras också muntligt för beslutsfattarna. 

 

Teknologi 

Marknadsdelen använder sig av teknologi till att stödja BI arbetet som sker. 

Teknologin består av hårdvara, så som datorer, servrar, och 

nätverksutrustning, och mjukvara. Mjukvaran består av databas samt 

affärssystem från Movex, kundregister från SMS, analysverktyg från 

Proclarity och Microsoft Excel. Alla system i marknadsdelen är 

sammankopplade med varandra, och information kan både överföras och 

hämtas mellan dessa, enligt marknadschefen. 

 

Datan och informationen som insamlas lagras i en databas. All data lagras 

dock inte via elektronick väg, utan lagras i fysiska dokument. Annan 

information innehar medarbetarna personligen, och denna används som 

komplement till analyserna för att ge rekommendationer till vilka beslut som 

ska fattas. Även beslutsfattarna använder sin personliga kunskap som 

komplement till rapporterna, när slutgiltiga beslut ska fattas. Exempel på data 

och information som inte lagras i företagets databaser är data från kategorin 

”kundgrupper”. Dessa samlas in när analys är nödvändig, då medarbetarna 

vill ha så ny data så möjligt.   

 

Marknadsdelen har i nuläget inget system som möjliggör utbyte av 

beslutsgrundande information med leverantörer och kunder. Fakturor skickas 

dock via affärssystemet och annan information via e-post. Detta sker 

manuellt, och vanligtvis används inte denna information till beslutsfattande. 

Dock kan fakturorna tas hänsyn till vid analys, för att få en uppfattning om 

antal sålda varor.  

 

4.3.2 Electrolux 

Denna organisation är klassificerad som stor. Electrolux tillverkar 

tvättmaskiner för privat och kommersiellt bruk. Intervjun genomfördes i 

marknadsdelen. 

 

Allmänt om BI 

Marknadsdelen genomför analys på data och information, för att kunna fatta 

bra beslut. De datakategorier som analyseras är konkurrensdata, som 

omfattar data om konkurrenternas försäljning, produkter, samt produkternas 

förbrukning av elektricitet och vatten. Kategorin försäljning omfattar data om 

produkternas försäljning. Kategorin produkter omfattar data om Electrolux 

produkters förbrukning av elektricitet och vatten. Kategorin trenddata 

innehåller data om vilka produkter som används i olika segment, och 
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kategorin segment innehåller data och information om de olika segment som 

använder produkterna, t.ex. restaurang, hotell, osv.  

 

Kategorin konkurrensdata analyseras eftersom medarbetarna vill få en 

överblick av hur stor marknaden är för produkterna, samt se vilka 

konkurrenter som ökat eller minskat sin försäljning. Beslut om att ta 

ytterligare marknadsandelar kan fattas. Kategorin försäljning analyseras för 

att följa upp hur mycket som sålts, även här kan det fattas beslut om att ta 

ytterligare marknadsandelar. Dock oklart vilka specifika beslut. Kategorin 

produkter analyseras för att se hur en nylanserad produkt säljer, och om den 

har rätt pris. Beslut om prissättning kan fattas med hjälp av denna analys. 

Kategorin förbrukning analyseras för att se hur mycket det kostar att använda 

Electroluxs produkter, med syfte på elförbrukning och vattenförbrukning. 

Detta används även till att se hur mycket kunder kan spara genom att använda 

produkterna. Beslut som ska göra produkten mer effektiv, med syfte på 

elförbrukning och vattenförbrukning kan fattas med denna analys. Kategorin 

trenddata analyseras eftersom medarbetarna vill ha en uppfattning om vilka 

trender som råder inom branschen, samt vilka produkter som är populära 

inom vissa typer av branscher. Kategorin segment analyseras för att se vilka 

grupper som använder produkterna. Beslut om vilka grupper marknadsföring 

ska riktas till kan fattas genom denna analys.   

 

I liket med de andra organisationerna som undersöktes, kombineras analyser 

från de olika datakategorierna när beslut ska fattas. Ovan nämns dock några 

vanligt förekommande analyser som sker i marknadsdelen, samt beslut som 

kan fattas genom respektive analys. 

 

BI på Electrolux används främst i marknadsdelen, försäljning, och i 

ledningen. BI managern som intervjuades nämner att den data som insamlas 

och analyseras i de andra avdelningarna skickas till marknadsdelen . Det sker 

alltså ett utbyte av information och data mellan de olika avdelningarna. 

Ibland krävs det data och information som inte marknadsdelen har tillgänglig, 

och därför behövs det spridning av data i organisationen. De största skälen till 

att BI används i marknadsdelen är att de vill se vad konkurrenter gör, vad 

som händer i omvärlden, samt följa upp de beslut som gjorts. Genom att ha 

översikt kan de förbestämda målen i organisationen uppnås. De förbestämda 

målen är ökad försäljning, samt att segmenten ska bli tillfredställda med 

produkt och tjänst. 

 

Marknadsdelen på Electrolux har en speciellt budget gällande BI arbete 

nämner BI managern. Budgeten avser finansiella resurser såväl som personal. 
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Arbete med BI, vad, hur, varför? 

Det är medarbetare i marknadsdelen som samlar data och information, men 

även säljare och chefer i andra avdelningar samlar material. De källor som 

används vid insamling av beslutsgrundande material är internet, 

konkurrenternas hemsidor, tidsskrifter, samt säljare och chefer. Medarbetarna 

besöker också mässor för att skapa uppfattning om konkurrenters lösningar 

och produkter. Marknadsdelen har även tillgång till en databas över 

kundernas marknadssegment, alltså vilka som är kundernas kunder. Arbetet 

med insamling av material går till på så vis att medarbetare söker information 

om valt ämne på internet, de talar också med kollegor, och observerar, t.ex. 

genom fysiska besök på en plats. Denna datan och informationen lagrar de 

sedan i databaser och i fysiska rapporter. Viss information lagras inte, utan 

medarbetarna innehar denna kunskap personligen. Materialet som samlas in 

är antingen helt ny, eller liknande information som redan finns lagrad i 

databasen, fast ”färskare”. Viss typ av data betalar marknadsdelen för, de 

köper data om konkurrenter, kunder, och om leverantörer, från organisationer 

som är inriktade på sådant arbete. I marknadsdelen är det ”BI manager” som 

utför analyser på datakategorierna. I marknadsdelen finns det alltså en 

formell titel för den som utför analys.  

 

Det finns olika avdelningar som samlar data och information, beroende på 

vilka beslut som ska tas. BI manager nämner dock att det är marknadsdelen 

och försäljning som använder BI mest.  

 

Analysen sker genom att BI manager importerar data från databasen, genom 

analysprogrammen. Där sätts datan i kontext, den definieras vad den betyder, 

t.ex. att försäljningen var ”x” under år 2000, och de tjänade ”y” i omsättning, 

där ”x” och ”y” representerar ett tal. BI manager skapar också diagram, 

grafer, och tabeller som ska presentera datan, och göra den mer lättolkad. En 

rapport skapas sedan där resultatet av analysen förklaras. Denna rapport 

lagras sedan i en server i företagets intranät.  

 

När data och information insamlas vill beslutsfattarna kunna fatta beslut 4 år 

fram i tiden baserat på den datan. De använder sig även av ”2 års principen”, 

vilken innebär att materialet som insamlas ska kunna vara god för 

beslutsfattande även om 2 år. BI manager nämner att det beror på vilka typer 

av beslut som ska fattas, som avgör hur långt fram i tiden medarbetarna 

blickar, då de insamlar material. Analyserna följs upp allt ifrån en gång per 

kvartal, till en gång per år, beroende på tillgången till data och information. 

Om inte tillgänglig data finns, kan heller inte vissa typer av analyser utföras.  

 

BI manager nämner att alla i organisationen inte har tillgång till samma data, 

även fast de olika avdelningarna delar analyser med varandra. BI manager 

nämner att detta kan bero på att större organisationer ofta är hierarkiskt 
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styrda, och att all information inte heller är relevant för alla medarbetare. 

Electrolux har en del av verksamheten i Ljungby, andra delar av 

verksamheten finns på andra ställen. 

 

Efter analys skapas som tidigare nämnt en skriftlig rapport. Det skapas flera 

”små” rapporter, som slutligen ska leda till en övergripande rapport om 

konkurrenterna, marknaden, och deras försäljning. Denna rapport presenteras 

sedan till de högre cheferna, som sedan ska fatta beslut. Rapporten 

presenteras skriftligt, men även i vissa fall genom Powerpoint presentation. 

 

De som fattar beslut med hjälp av rapporterna är chefer högre upp i den 

hierarkiska skalan. BI manager nämner också att det beror på hur hög 

kostnaden är, om besluten fattas eller inte.  

 

Teknologi 

Hårdvara är en del i BI systemet på marknadsdelen, men även mjukvara. 

Affärssystemet som används är från PRMS, och analysverktyget är Microsoft 

Excel. Marknadsdelen har ett system som möjliggör utbyte av information 

med leverantörer, denna kallas för Edifact. Affärssystemet och 

analysverktygen som används i marknadsdelen kan skicka och ta emot data 

och information med varandra. 

 

Den insamlade datan lagras i en databas, och kan kommas åt via intranätet 

och affärssystemet. Det finns också en data warehouse, som dock inte 

marknadsdelen använder i någon större skala. Som tidigare nämnt lagras inte 

all data i lagringsmedia, utan medarbetare har vissa kunskaper personligen, 

som de använder när de analyserar och rekommenderar de beslut som ska 

fattas. Även högre chefer använder personliga kunskaper när de fattar beslut. 

BI manager nämner att både lagrad data och personliga kunskaper bidrar i 

slutänden till beslut på marknadsdelen. 

 

Electrolux har även ett system som kallas för Edifact, som möjliggör utbyte 

av beslutsgrundande information med leverantörerna. Denna information 

består av vilka konkurrenter leverantörerna levererar till. Även denna 

information tas hänsyn till när analys sker. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel redovisas och diskuteras det hur SME och stora organisationer 

använder BI, samt vilken skillnad som finns mellan SME och stora 

organisationers BI användande. Resultatet kopplas också till tidigare 

forskning om detta ämne för att se likheter och skillnader. Även valet av 

metod kommer att diskuteras, samt rapportens tillförlitlighet. Detta för att 

påvisa att uppsatsen håller god vetenskaplig standard.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

SME och stora organisationers BI användande beskrivs här och kopplas till 

den teoretiska bakgrund som finns. Skillnaden mellan SME och stora 

organisationers BI användande kommer också redovisas i detta stycke. 

 

5.1.1 Insamlingsfas 

Insamlingsfasen syftar till de aktiviteter som sker då SME och stora 

organisationer insamlar data och information till beslutsfattande. Även 

specifika BI komponenter som stödjer dessa aktiviteter hör till denna fas.  

 

Insamling – hur det går till   

I SME går insamlingen av beslutsgrundande data och information till på så 

vis att någon form av medarbetare i organisationen talar med kollegor, 

kunder, och konkurrenter för att skapa sig uppfattning om t.ex. försäljning, 

ekonomi, branschen, trender, osv. De letar också information på internet. 

Viss data lagras i någon form av lagringsmedia, så som hårddiskar, fysiska 

pärmar, osv. Viss information håller medarbetarna för sig själva. Denna data 

och information är tänkt att användas till beslutsfattande. Av de sammanlagt 

fyra SME som undersöktes är det endast ett företag som inte brukar samla 

och lagra information om omvärlden regelbundet.  

 
När det gäller de stora organisationerna så sker datainsamlandet på samma 

vis. I de stora organisationer som undersöktes är det också medarbetare som 

talar med kollegor och letar information på internet. Viss information lagras i 

lagringsmedia, och viss information innehar medarbetarna personligen. 

 

Med hänsyn till den empiriska datan upptäcks inga tydliga skillnader till hur 

SME och stora organisationer arbetar med att insamla data och information 

till beslutsfattande.  Ett undantag är dock en liten organisation som till 

skillnad från de andra inte regelbundet insamlar och lagrar information om 

omvärlden. Det är dock oklart om detta är något specifikt för alla SME, eller 

endast för denna organisation. Det som kan sägas är dock att både SME och 

stora organisationer arbetar med någon form av insamlingsfas när data ska 
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insamlas. Det är dock oklart om alla SME och stora organisationer arbetar 

med insamlingsfasen på sådant vis som beskrivs i denna uppsats. 

 

Insamlingsfasen som både SME och stora organisationer genomför kan 

kopplas till det som Vriens (2003) talar om, nämligen ”BI Cycle” (se sidan 

35, figur 2.5 för modell), som består av fyra faser, varav en fas innebär att 

medarbetare i en organisation insamlar data och information till 

beslutsfattande. Insamlingsfasen som Vriens (2003) talar om kallas för 

”Search”. Insamlingsfasen hos dessa organisationer kan även kopplas till den 

informationscykel Solberg (2005) talar om (se sidan 36, figur 2.6 för modell), 

vilken också talar om en fas där medarbetare i en organisation insamlar data 

och information till beslutsfattande. Denna fas kallar Solberg (2005) för 

”Collation”. Enligt Solberg (2005) och Vriens (2003) är denna fas vanlig då 

BI arbete utförs i organisationer. Även Beynon-Davies (2002) talar om 

aktiviteter som innebär att medarbetare samlar data och information för att 

skapa sig uppfattning om ett fenomen (se sidan 30, figur 2.4 för modell), och 

detta kan även kopplas till den insamlingsfas som SME och stora 

organisationer genomför. Jag kan även koppla insamlingsfasen i både SME 

och stora organisationer till något som kallas för ”human intelligence”, som 

enligt Solberg (2005) innebär att människor i en organisation talar med andra 

människor för att skapa sig uppfattning om något. Även läsning av böcker, 

tidsskrifter, rapporer, osv. räknas till human intelligence enligt Solberg 

(2005), och dessa aktiviteter sker även i de SME och stora organisationerna 

som undersöktes.   

 

Vem insamlar data? 

I SME är det någon form av medarbetare som insamlar data och information. 

Det går dock inte att sammanfatta exakt vilka som insamlar data och 

information i SME eftersom varje organisation som undersöktes skiljer sig 

vid denna punkt. I två av de små företagen är det ledningen som insamlar 

data, i ett av de medelstora företagen är det både säljare, VD, och övrig 

personal som insamlar data. I den andra medelstora organisationen är det 

säljare som främst samlar data. Då små organisationer och medelstora 

organisationer klassas som samma i denna uppsats kan inte denna aspekt av 

BI generaliseras eftersom de små organisationerna skiljer sig för mycket från 

de medelstora med fokus på vilka som insamlar data. Studeras den empiriska 

datan för små organisationer enskilt, så kan det uppmärksammas att det är 

ledningen som insamlar data. Studeras empirin för medelstora 

organisationerna enskilt kan det uppmärksammas att säljare insamlar data och 

information. Detta är dock inte relevant i uppsatsen då små organisationer 

och medelstora behandlas som en enhet gentemot de stora organisationerna.  

 

Om fokus ges till vilka som insamlar data i de stora organisationerna så finns 

det stor likhet mellan de två organisationerna som undersöktes. I båda 
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organisationerna är det övriga medarbetare samt säljare som insamlar data. 

Det är dock oklart om empiri från endast två organisationer kan användas till 

att beskriva vilka som insamlar data i alla stora organisationen  

 

Sammanfattningsvis kan ”skillnaden med hur SME och stora organisationer 

använder BI”, med syfte på vilka som insamlar data inte utföras, då enheterna 

i SME skiljer sig för mycket. 

 
Det går dock att påvisa att både SME och stora organisationer använder BI på 

något vis. Alla organisationerna som undersöktes använde sig av människor 

till att insamla data. Detta kan kopplas till det som Karlberg & Karlsson 

(2006) och Turban et. al., (2008) talar om, nämligen att människor är en del i 

ett BI system då dessa samlar och sprider information i organisationen. Det 

kan också kopplas till det som Vriens (2003) talar om, nämligen att 

människor är en del av ett BI system eftersom de utför intelligens 

aktiviteterna. 

 

Datakällor 

De källor som SME använder till data och information är främst internet, 

personal inom organisationen så som säljare och övriga medarbetare, 

facktidskrifter, samt övriga personer så som kunder.  Källor är det som förser 

organisationen med beslutsgrundande data och information.  

 

I de stora organisationerna är datakällorna internet, personal inom den egna 

organisationen t.ex. säljare, kunder, samt facktidskrifter.  

 
Det finns ingen tydlig skillnad gällande de källor som SME använder till 

datainsamlande, och de källor som stora organisationer använder. 

 

SME och stora organisationers användning av källor kan kopplas till det som 

Vriens (2003) nämner om datakällor. Vriens (2003) nämner att organisationer 

kan använda sig av en mängd olika källor när datainsamling görs, och några 

vanligt förekommande källor är internet, facktidskrifter, och informella 

kontakter. Det kan konstateras att både SME och stora organisationer 

använder sig av samma typer av källor när insamling av data görs, dock är det 

oklart på om detta kan generaliseras eftersom få enheter undersöktes. Det kan 

dock tänkas att de flesta företag oavsett storlek använder sig mycket av 

internet när insamling görs eftersom Vriens (2003) nämnder detta, samt att 

fem av sex företag som undersöktes nämnde att internet var en datakälla som 

användes. Det företag som inte använder internet är ett litet företag, som 

dessutom inte arbetar regelbundet med att insamla data.  
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Köpt data och information 

Köpa data och information kan organisationer göra om de inte kan få tillgång 

till det på egen hand, och utav de SME som undersöktes är det endast en som 

inte alls brukar köpa data och information. De andra SME nämnde att de 

kunde betala för information ”ibland”. Överlag med stöd av empirin så är det 

inte vanligt att SME betalar för information, det händer dock. Den 

organisationen som inte alls brukar betala för information motiverade det 

med att de samlar information själva eftersom de vill ha hög intern giltighet.  

 

De stora organisationerna som undersöktes köper data och information av 

externa källor mer regelbundet. Då få enheter undersöktes är det oklart om 

SME och stora organisationer i allmänhet brukar köpa data och information.  

 

Det finns en skillnad gällande hur SME och stora organisationer använder sig 

av köpt data. Genom att studera empirin kan det konstateras att de stora 

organisationerna mer frekvent köper data av externa källor än vad SME gör. 

Då få enheter undersöktes är det oklart om alla stora organisationer mer 

frekvent köper data av externa källor jämfört med SME. Det kan dock antas 

att stora organisationer oftare köper data eftersom de har större kapital än 

mindre organisationer. Detta påstående kan Appelqvist & Klåvus (2011) 

styrka då även de nämner att stora organisationer oftast har mer kapital och 

kan därför arbeta mer struktureras med omvärldsanalys (BI). Stora 

organisationer kan t.ex. hyra in konsulter till BI arbete (Appelkvist & Klåvus, 

2011). Detta tolkas som att stora organisationer på något vis mer frekvent kan 

betala för att få tillgång till BI, medan mindre organisationer som saknar 

kapital inte kan göra det i lika stor omfattning. Även Chang (2009), Turban et 

al., (2008) nämner att mindre organisationer kan lida brist på resurser, vilket 

medför att de inte kan betala lika mycket för BI som de större 

organisationerna.  

 

Det går dock att se att både SME och stora organisationer köper data i någon 

mån, eller iallafall betalar för att få tillgång till BI. Skillnaden som nämnd 

ovan, kan dock vara att stora organisationer kan betala för BI mer frekvent 

och i större utsträckning än vad SME kan göra. Betala för BI i allmänhet är 

dock en del av det BI användande som sker i organisationerna oavsett storlek. 

Både Appelkvist & Klåvus (2011), Chang (2009), och Turban et al., (2008), 

nämner att BI kostar pengar, vare sig det gäller BI program, hårdvara, eller 

konsulter.  

 

Upptäckterna kan även kopplas till det som Pagels-Fick (1999) nämner om 

att företag kan köpa och abonnera på rapporter från konsultföretag. Detta sker 

i vissa av de SME som undersöktes, och mer frekvent i de stora 

organisationerna. 
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Då få enheter undersöktes är det oklart om SME och stora organisationers BI 

användande generellt kan kopplas till det som författarna nämner ovan. Om 

fler enheter hade undersökts kanske att annat mönster hade upptäckts, vilket 

skulle göra det svårt att dra paralleller med det som författarna nämner ovan. 

Ponera att resultatet hade pekat på att SME och stora organisationer inte 

betalar för data och information, då skulle det inte finnas några likheter med 

det som författarna nämner ovan. 

 

Lagring av data och information   

Efter att data har insamlats så kan den lagras i hårddiskar, pärmar, eller 

personligen hos medarbetarna. De SME som undersöktes lagrar datan i 

databaser, affärssystemet, samt personligen hos medarbetarna. En av de små 

organisationerna lagrar inte data om omvärlden, utan den datan som lagras är 

den som genereras internt. Sammanfattningsvis kan det dock konstateras att 

alla SME som undersöktes lagrar någon typ av data.  

 

De stora organisationerna lagrar data i databaser samt har medarbetarna viss 

information personligen.  

 

Det finns ingen tydlig skillnad till hur SME och stora organisationer lagrar 

data, då båda grupperna lagrar data i databaser samt innehar medarbetare viss 

kunskap och information personligen. Denna upptäckt kan dock inte 

användas till att generalisera eftersom få antal enheter undersöktes, och 

likheterna som upptäcktes kan mycket väl vara likheter som finns endast 

kring dessa företag. Med detta sagt så kan resultatet ha sett annorlunda ut om 

fler enheter undersöktes.  

 

Genom att studera dessa företag kan det konstateras att både SME och stora 

organisationer använder sig av teknologi till att lagra data. Likheter finns med 

det som Turban et al., (2008) nämner om ”data warehouse”, vilket är en 

databas där organisationer lagrar historisk data, för att sedan kunna komma åt 

den och analysera. Det är oklart om majoriteten av dessa organisationer 

använder sig av data warehouse till BI arbete eftersom det som karakteriserar 

data warehouse är att datan lagras på ett speciellt sätt, som gör det enkelt för 

medarbetarna att komma åt den. Med detta sagt nämner även Turban et al., 

(2008) att mindre organisationer kan använda sig av redan existerande 

databaser till att lagra data. Sammanfattningsvis så använder både SME och 

stora organisationer teknologi till att lagra data, även Beynon-Davies (2002), 

Miller et al., (2006), och Vriens (2003) nämner att teknologi är en del i ett BI 

system eftersom det stödjer det BI arbete som sker i organisationen. 

Teknologin i sig består av hårdvara och mjukvara. Både SME och stora 

organisationer använder alltså hårdvara (servrar, hårddiskar) och mjukvara 

(databaser) till att lagra data. En av de stora organisationerna som 
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undersöktes använder visserligen data warehouse, fast dock inte till arbete 

med BI. 

 

Det är fortfarande oklart om SME och stora organisationer generellt lagrar 

data på det sätt som beskrivs i detta stycke eftersom få enheter undersöktes. 

Det kan dock konstateras att de organisationer som lagrar data i databaser 

använder sig av teknologi, då databaser är en del av den teknologin som 

används i BI system (Turban et al., 2008; Vriens, 2003). Det kan även 

konstateras att de organisationer där det finns medarbetare som innehar 

personlig kunskap använder sig av ”human intelligence”. Vriens (2003) 

nämner att human intelligence kan vara att en medarbetare har personlig 

kunskap som sedan delas till andra medarbetare i organisationen. Human 

intelligence kan också betyda att medarbetare arbetar med att läsa 

facktidskrifter, läsa böcker och rapporter, talar med människor, osv. (Solberg, 

2005).  

 

Enligt den empirin använder SME och stora organisationer teknologi och 

human intelligence som stöd till att lagra data i samma omfattning, men som 

tidigare nämnt kan denna upptäckt inte användas till att generalisera. 

 

5.1.2 Analysfas 

Denna fas syftar till de aktiviteter och komponenter som är relaterade till 

”analys” av insamlad data. Innebörden av analys och hur analys går till på 

SME och stora organisationer beskrivs i styckena nedan. 

 

Vilken data och information analyseras? 

Samtliga SME och stora organisationer analyserar data och information för 

att kunna fatta bra beslut för verksamheten. På detaljnivå så skiljer det sig 

gällande den data som SME och stora organisationer analyserar, även 

individuellt  mellan de mindre organisationerna så kan det skilja sig gällande 

den data som analyseras, likaså mellan de stora. Alla organisationer 

analyserar inte exakt samma data. 

 

För att kunna sammanfatta vilken data som SME analyserar så har fokus lagts 

på att finna likheter. Samtliga SME analyserar data om försäljning, vilket 

omfattas av hur mycket organisationen säljer och hur mycket de tjänar på 

varorna och tjänsterna. Samtliga SME förutom en liten organisation 

analyserar även data som på något vis kan tala om för verksamheten vilka 

kunder som köper tjänsterna och produkterna. Dessa analyser är viktiga hos 

både SME och stora organisationer eftersom det ger organisationen en inblick 

i hur det ekonomiska läget ser ut samt vilka kunder som försäljningen ska 

riktas till. Utav fyra SME så är det tre som både analyserar data om 

försäljning och om kunder. Detta är också de likheter som är mest tydliga 
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mellan de olika SME gällande analys av data. Det blir svårt att generalisera 

resultatet för vilken typ av data SME analyserar då det skiljer sig på 

detaljnivå. Om man dock kollar på de likheter som finns så analyserar tre av 

fyra SME samma typer av datagrupper och de har också liknande ambitioner 

till varför de analyserar just den datan. Då antalet enheter är få så kan detta 

resultat inte användas till att generalisera. Det är inte givet alla SME i 

allmänhet analyserar den data som beskrivs ovan. 
 

De stora organisationerna analyserar också data om försäljning och om 

kunder, men också om omvärlden, så som konkurrenternas pris och 

marknadsandelar. De stora organisationerna vill precis som SME ha översikt 

över ekonomin samt översikt av vilka kunder de har. De stora 

organisationerna vill dessutom veta var konkurrenten gör, så att de kan 

anpassa sig utefter omvärlden. Givetvis analyserar de två stora 

organisationerna inte exakt samma data, men om fokus ges till de likheter 

som finns så kan ett samband upptäckas. Samtliga stora organisationer 

analyserar data om försäljning, kunder, och om omvärlden. Detta gör att en 

generalisering kan ske till vilken data och information stora organisationer 

analyserar. Denna generalisering kan dock inte användas till att visa vilken 

data och information stora organisationer i allmänhet analyserar, då endast 

två enheter undersöktes. 
 

Empirin pekar på att det finns en skillnad gällande den data som SME och 

stora organisationer analyserar. Det kan konstateras att SME inte analyserar 

data om omvärlden, medan stora organisationer gör det. Vissa SME samlar 

visserligen viss data om omvärlden, dock utförs inga specifika analyser på 

den datan. Som tidigare nämnt kan detta inte användas till att generalisera i 

ett större perspektiv då få enheter undersöktes. De skillnader som upptäcktes 

kan mycket väl kan vara skillnader som endast gäller kring dessa företag. 
 

Beskrivningen av den data och information som SME och stora 

organisationer analyserar, samt varför datan analyseras kan kopplas till den 

teoretiska bakgrunden. Turban et al., (2008) nämner att medarbetare 

analyserar data för att kunna fatta effektiva och bra beslut. Negash & Grey 

(2003) nämner att BI möjliggör organisationen att ha översikt över de 

aktiviteter som sker i verksamheten samt de trender som råder i omvärlden. 

Även Biere (2003), Miller et al., (2006), och Vriens (2003) nämner att BI 

hjälper medarbetarna att fatta bra beslut grundad på data. Samtliga författare 

nämner alltså att BI används till att fatta bra och effektiva beslut eftersom 

data och information ligger som grund till beslut. Som exempel kan en 

organisation samla in information om konkurrentens beslut, för att sedan 

kunna anpassa sina egna beslut (Vriens, 2003), eller så kan BI ge 

medarbetare svar på frågor, t.ex. vilken kundgrupp de ska rikta sig till och 

hur de ska marknadsföra sig (Biere, 2003). Denna typ av BI användande 
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finns i samtliga SME och stora organisationer som undersöktes, även fast alla 

organisationer inte analyserar exakt samma data. 
 

Det är oklart om det BI användande som beskrivs för SME och stora 

organisationer, med syfte på analys av data och information, kan användas till 

att generalisera. Eftersom få enheter undersöktes är det oklart om SME och 

stora organisationer i allmänhet analyserar den data som beskrivs i detta 

stycke. Det kan dock antas att de organisationer oavsett storlek som 

analyserar data, även gör det eftersom de vill kunna fatta bättre beslut rörande 

försäljning, marknadsföring, kunder, och konkurrenter. Meningen med att 

analysera data är ju trots allt för att kunna fatta bra och effektiva beslut, som 

dessutom kan delas i organisationen och bidra till ökad kunskap (Miller et al., 

2006). 
 

Teknologi  

För att kunna arbeta med BI kan organisationer ta hjälp av teknologi, så som 

hårdvara och mjukvara (Turban et al., 2008). De SME som undersöktes 

använder sig alla av teknologi till att utföra analyser. Den teknologi som 

SME använder till att stödja analyserna är datorer, servrar, kringutrustning 

(hårdvara), samt analysprogram, affärssystem och databaser (mjukvara).  

 

Även de stora organisationerna som undersöktes använder sig av hårdvara 

och mjukvara till att analysera data.  

 

Tre utav fyra SME som undersöktes använder sig utav bland annat Microsoft 

Excel när analyser utförs, och detta är en tydlig likhet som kan ses bland de 

SME som undersöktes. På detaljnivå finns vissa skillnader till den mjukvara 

som används till analyser, och detta är främst vilket sorts affärssystem som 

används i organisationerna. Vissa SME använder sig av analysverktyg som är 

inbyggda i affärssystemet, andra SME använder sig av fristående 

analysverktyg. Gemensamt för alla SME är dock att analysverktygen och 

affärssystemet är sammankopplade med varandra för effektivt utbyte av data 

och information.  

 

De stora organisationerna som undersöktes använder sig av Microsoft Excel 

när analyser utförs. En stor organisation använder även andra analysverktyg 

som komplement till Microsoft Excel. Det finns dock stor likhet gällande de 

stora organisationerna som undersöktes då de båda använder sig av Microsoft 

Excel till analys. Det finns viss skillnad på de stora organisationerna 

individuellt gällande den mjukvaran som används till analys, och då gäller 

det typen av analysverktyg som de använder (förutom Microsoft Excel) samt 

affärssystemen. Precis som i de SME som undersöktes, så kan data och 

information även delas mellan systemen som används i de stora 

organisationerna. 
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Det finns ingen tydlig skillnad gällande den teknologi som SME och stora 

organisationer använder till att analysera data. Detta beror på att de SME och 

stora organisationer som undersöktes alla använder sig av hårdvara och 

mjukvara som hjälp till att analysera data och information. Samtliga SME 

(förutom en liten organisation) och stora organisationer använder sig också 

av kalkyleringsverktyget Microsoft Excel som analysverktyg. 

Organisationerna som undersöktes kunde även dela data och information 

mellan analysverktygen och affärssystemet. Då få enheter undersöktes är det 

svårt att uttala sig om denna upptäckt gäller allmänt för SME och stora 

organisationer. Generalisering kan därför inte göras. 

 

SME och stora organisationers användning av teknologi till analys kan dock 

kopplas till det litteraturen nämner om detta ämne. Turban et al., (2008) 

nämner att hårdvara och mjukvara måste vara integrerade med varandra om 

effektiv analys ska vara möjlig. Detta kan kopplas till de organisationerna 

som undersöktes eftersom analysverktygen och affärssystemen är 

sammankopplade med varandra för utbyte av information. Jag tolkar detta 

som att hårdvaran och mjukvaran i dessa organisationer är tillräckligt 

integrerade med varandra eftersom analys sker med hjälp av datorstöd. Miller 

et al., (2006) kallar den teknologi som stödjer BI arbete för ”infrastructure”, 

och syftar till hårdvara och mjukvara, precis som Turban et al., (2008).  

 

Den hjälp som SME och stora organisationer tar utav teknologi till analys av 

data och information kan kopplas till det Beynon-Davies (2002) nämner om 

informationssystem (IS). Beynon-Davies (2002) nämner att hårdvara och 

mjukvara stödjer ett IS, och ett exempel på detta kan vara att mjukvaran som 

kan bestå av datorprogram översätter koderna som knackas in till språk som 

datorn ”förstår”, vilket kan resultera i att medarbetare får tillgång till data i en 

databas. Detta exempel kan även tänkas ske i de SME och stora 

organisationer som undersöktes då analyserna sker med hjälp av datorstöd. 

Datan och informationen hämtas dessutom från databaser i några av 

organisationerna som undersöktes. IS i detta fall är det samma som BI 

system. 

 

Vriens (2003) talar även om infrastruktur och kallar sin definition för 

”technological infrastructure”, vilket består av mjukvara och hårdvara som 

ska stödja ”intelligence” arbetet som sker. Exempel på mjukvara är internet 

och analysprogram (Vriens, 2003). Vriens (2003) nämner inget specifikt om 

hårdvara, men det kan antas att det är datorer och annan fysisk utrustning 

som stödjer BI. Vriens (2003) beskrivning av teknologi till BI arbete kan 

kopplas till de SME och stora organisationer som undersöktes då de alla 

använder sig av hårdvara och mjukvara till att utföra analyser. Även fast 

författarna ovan inte specifikt nämner att teknologi används till ”analys”, så 
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kan det ändå antas att teknologi används till analysaktiviteter. Anledningen 

till detta är att analysaktiviteter ingår i det som kallas för ”BI arbete”, 

”intelligens arbete”, osv.  

 

Turban et al., (2008) nämner att BI användande i SME kan skilja sig 

gentemot större organisationer eftersom de mindre organisationerna använder 

BI program som är anpassade till dem, t.ex. ”on-demand BI”. Detta kunde 

inte ses i de SME och stora organisationer som undersöktes då empirin tyder 

på att det inte finns några konkreta skillnader till den teknologin som 

organisationerna använder.  

 

Även Chang (2009) talar om skillnader mellan SME och stora organisationer 

gällande de BI komponenter som används till analys. Enligt Chang (2009) 

använder de flesta SME i Kina kalkyleringsprogram så som Microsoft Excel 

istället för dyrare och sofistikerade BI system från SAP och Oracle. SME 

använder sig även av analysverktyg som redan finns i affärssystemet som 

används (Chang, 2009). I de SME och stora organisationer som undersöktes 

använder alla utom en liten organisation kalkyleringsverktyget Excel vid 

analys, och detta stämmer inte in på vad Chang (2009) nämner. Vissa SME 

som undersöktes använder sig av analysverktyg som finns inbyggd i 

affärssystemet, och detta kan delvis kopplas till det som Chang (2009) 

nämner ovan. Dock är det som tidigare nämnt oklart om detta är specifikt för 

alla SME, eller om det är så endast i de SME som undersöktes. I de stora 

organisationerna används fristående analysverktyg tillsammans med 

kalkyleringsverktyg.  

 

Det är egentligen svårt att dra gränsen för vad som anses som ”inbyggt” 

analysverktyg, eller analysverktyg som är sammankopplat med 

affärssystemet. Samtliga organisationers system är sammankopplade med 

varandra för effektivt utbyte av data och information. Changs (2009) 

benämning på ”inbyggt” analysverktyg (analysverktyg som finns i 

affärssystemet) är inte relevant i detta fall, då alla systemen i både SME och 

stora organisationer är sammankopplade med varandra. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de SME och stora organisationer 

som undersöktes använder sig av teknologiskt stöd till att utföra analyser. Det 

är dock oklart om majoriteten av SME och stora organisationer använder sig 

av teknologi när analys utförs, då få enheter undersöktes. Det kan dock antas 

att de organisationer oavsett storlek som använder sig av teknologi till BI 

arbete, även använder sig av teknologi till att utföra analyser. Detta eftersom 

att det kan vara svårt för medarbetare att undersöka datan och göra 

kalkyleringar manuellt. Detta är dock min åsikt.  
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Turban et al., (2008) och Chang (2009) talar om några typer av skillnader till 

den teknologi SME använder till analys gentemot stora organisationer. Dock 

finns inga tydliga likheter med det som dessa författare nämner om detta, och 

det som upptäcktes i de SME och stora organisationer som undersöktes.  

 

Vilka utför analys? 

Hos de SME som undersöktes är det någon form av medarbetare i 

organisationen som utför analyser. Det går dock inte att specificera vilka 

typer av medarbetare som utför analys i de SME som undersöktes, eftersom 

det skiljer sig. Ett tydligt mönster till vilka typer av medarbetare som utför 

analys i SME hittades alltså inte. Det är också oklart om denna upptäckt kan 

användas till att generalisera hur SME använder BI, men syfte på vilka som 

insamlar data. Detta beror på att antalet enheter som undersöktes var få. Om 

fler enheter undersöktes så kanske resultatet skulle se annorlunda ut. Kanske 

skulle ett tydligare mönster kunna upptäckas till vilka typer av medarbetare 

som utför analys i SME? 

 

I de stora organisationerna som undersöktes är det speciella medarbetare som 

analyserar material. Alltså medarbetare som har kompetens att arbeta med 

datoriserade analysverktyg. En av de stora organisationerna har en formell 

titel till de som analyserar data, nämligen ”BI manager”. Då få enheter 

undersöktes är det oklart om alla stora organisationer har speciella 

medarbetare som analyserar data. Resultatet kan alltså inte användas till att 

generalisera. 

 

Det blir svårt att jämföra vilka som analyserar data i SME gentemot stora 

organisationer. Anledningen till detta är att det inte finns något tydligt 

samband till vilka som analyserar data i SME. Den enda jämförelsen som 

skulle kunna göras är mellan enskilda SME och stora organisationer, men då 

är det inte en jämförelse på generell nivå, utan på individuell. 

 

Jämförelsen som görs i denna uppsats är av generell typ. Det går alltså inte att 

jämföra vilka som utför analys i SME gentemot stora organisationer. 

 

Det går dock att koppla SME och stora organisationers BI användande, med 

syfte till vilka som analysera data, till den teoretiska bakgrunden om BI.  

Karlberg & Karlsson (2006) samt Turban et al., (2008) nämner att människor 

är en del i ett BI system, och det kan kopplas till de SME och stora 

organisationerna som undersöktes då människor i organisationerna utför 

analyserna. Vriens (2003) nämner aktiviteter som utförs av människor för 

”human intelligence”. Detta kan t.ex. betyda medarbetare som arbetar med BI 

verktyg. Eftersom analyserna sker av människor i de organisationerna som 

undersöktes kan det konstateras att de även använder sig av ”human 

intelligence” när BI arbete sker. Även Beynon-Davies (2002) nämner att 
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människor är en del i ett IS, och nämner att det kan finnas många olika typer 

av medarbetare som är involverade i ett IS. Detta kan kopplas till de SME 

och stora organisationerna som undersöktes, då det är olika typer av 

medarbetare som utför analyser i BI systemen i dessa organisationer. IS och 

BI system är synonymt i detta fall. 

 

Analyserna är en del i det BI system som finns hos de SME och stora 

organisationerna som undersöktes. De medarbetarna som arbetar med 

analyser i organisationerna som undersöktes ingår i ett så kallat ”human 

activity system” (HAS). Enligt Beynon-Davies (2002) är HAS en samling 

människor som utför vissa uppgifter i syfte att uppfylla ett mål. Detta är 

precis vad som sker i de organisationerna som undersöktes, nämligen 

medarbetare som analyserar data och information (utför uppgifter) för att 

sedan kunna presentera den till beslutsfattare (mål).  

 

För övrigt nämner Biere (2003), Miller et al., (2006), Negash & Grey (2003), 

Solberg (2005), Turban et al., (2008), och Vriens (2003) att medarbetare i 

organisationer arbetar med att analysera data, för att sedan kunna fatta beslut. 

Även detta kan kopplas till de organisationerna som undersöktes. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de SME och stora organisationer 

som undersöktes använder sig av BI på så vis att människor i organisationen 

analyserar data och information. Det är dock oklart om alla SME och stora 

organisationer använder BI på det vis som beskrivs här då få enheter 

undersöktes. Generalisering av SME och stora organisationers BI 

användande, med syfte på vilka som analyserar data och information kan 

alltså inte göras. Det kan dock antas att de organisationer som använder 

människor till att analysera data och information, även använder sig av t.ex. 

”human intelligence” och HAS, då analysaktiviteterna utförs av människor.  

 

Analys – hur den går till 

Analysen hos SME sker genom att medarbetare hämtar data och information 

som ligger lagrad i en databas genom någon typ mjukvara, t.ex. affärssystem. 

Datan och informationen analyseras sedan med datoriserade analysverktyg så 

som Microsoft Excel och affärssystemets inbyggda analysverktyg. Analysen 

innebär att medarbetarna ordnar datan i kolumner och rader. De undersöker 

sedan datan och informationen, t.ex. sätter den i kontext. Medarbetarna kan 

t.ex. ange att ”500” betyder antalet varor som är sålda, osv. Medarbetarna 

skapar också diagram och grafer så att datan kan utläsas visuellt. Detta är 

exempel på hur analysen går till hos de SME som undersöktes. Datan 

genomgår en transformation, vilket betyder att ”data” blir ”information” 

eftersom den tolkas och sätts i kontext. Informationen blir sedan ”intelligens” 

eftersom den användas till beslutsfattande. Som exempel kan informationen 

”500 sålda varor” användas till att få överblick över antalet sålda varor. Om 
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målet var att sälja 1000 varor så kan det enkelt upptäckas att 500 sålda varor 

är för lite, och då kan organisationen ta beslut om att öka försäljningen. 

Eftersom informationen ”500 sålda varor” används till att ta beslut om att öka 

försäljningen så har den även blivit intelligens.  

 

Beskrivningen ovan skildrar hur SME analyserar data. Det är dock oklart om 

SME i allmänhet analyserar data och information på det vis som beskrivs 

ovan. Anledningen till denna osäkerhet beror på att få enheter undersöktes.  

 

De stora organisationerna utför analys på samma vis som SME. De hämtar 

data och information som finns lagrad i databaser och analyserar den med 

analysverktyg. Även här sker en transformation av data till information, och 

sedan till intelligens. Precis som med SME, är det oklart om stora 

organisationer i allmänhet analyserar data på det vis som beskrivs ovan. Detta 

beror på att få enheter undersöktes. 

 

Det finns inga tydliga skillnader till hur SME och stora organisationer 

analyserar data och information. Detta beror på att SME och stora 

organisationer analyserar data och information på samma vis. Både SME och 

stora organisationer hämtar data och information från databaser och 

analyserar den med datoriserade analysverktyg, i syfte att presentera 

intelligens till beslutsfattare. Denna upptäckt kan dock inte användas till att 

generalisera, då få enheter undersöktes.  

 

SME och stora organisationers BI användande, med syfte hur data och 

information analyseras kan kopplas till det litteraturen nämner om BI. Turban 

et al., (2008) talar en modell som kallas för ”Architecture of BI”, som 

sammanfattar de komponenter som ingår i ett BI system. Analyserna som 

sker i de SME och stora organisationer som undersöktes kan alltså kopplas 

till den modell som Turban et al., (2008) talar om. I ”Architecture of BI” 

finns det tre delar, nämligen ”Data Warehouse Enviorment”, ”Business 

Analytics Enviorment”, och ”Performance and Strategy”. Det finns sedan en 

del som kallas för ”User interface”, som är sammankopplad med ”Business 

Analytics Enviorment” och ”Performance and Strategy”. Se sidan 28, figur 

2.3 för den modell som Turban et al., (2008) talar om. 

 

De aktiviteter som sker i “Data Warehouse Enviorment” och i “Business 

Analytics Enviorment” i modellen, kan kopplas till det som sker i analysfasen 

i de SME och stora organisationer som undersöktes. Som exempel ordnar 

medarbetare i SME och stora organisationer datan i kolumner och rader, 

vilket kan kopplas till ”organizing, summarizing, och standardizing” i 

modellen som hänvisas till ovan. Sedan importeras och analyseras datan, 

vilket kan kopplas till ”access, manipulation, och results” i modellen som 

hänvisas till ovan. Även ”User interface” kan kopplas till de SME och stora 
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organisationer som undersöktes, då de använder sig av affärssystem eller 

annan programvara till att hämta och analysera data.  

 

Mer ingående nämner Turban et al., (2008) att data warehouse är en databas 

där historisk data finns lagrad på ett speciellt vis, som gör att medarbetare 

enkelt kan granska och manipulera den. Det är oklart om de SME och stora 

organisationerna som undersöktes använder sig av data warehouse. Dock 

nämner Turban et al., (2008) att mindre organisationer kan använda sig av 

redan existerade databaser. Det viktiga i detta sammanhang är dock att de 

SME och stora organisationer som undersöktes använder sig av databaser till 

att lagra historisk data. Det är också denna likhet som kan ses mellan de SME 

och stora organisationer som undersöktes, och det Turban et al., (2008) 

nämner om databaser och analyser. En av de stora organisationerna har en 

data warehouse i organisationen med denna används inte till BI arbete. 

 

Business analytics är den del i ”Architecture of BI” där medarbetare 

analyserar data med hjälp av datoriserade verktyg och tekniker. Det är just 

vad som sker i de SME och stora organisationer som undersöktes. Turban et 

al., (2008) går in på detaljer och talar om den tekniken som används vid 

analys, t.ex. ”data mining” och ”repport and queries”, osv. Det är oklart om 

de SME och stora organisationer som undersöktes använder sig av just de 

teknikerna när analys sker. Det viktiga i detta sammanhang är dock 

metodiken till hur analyserna sker och inte vilken teknik som används. När 

data insamlades från enheterna i denna studie lades fokus på hur analyserna 

går till i stora drag, och inte vikten specifik teknik som används. Det är alltså 

inte relevant huruvida det finns likheter eller skillnader mellan de teknikerna 

Turban et al., (2008) talar om, och de teknikerna som används vid analys i de 

SME och stora organisationer som undersöktes. 

 

User inteface, eller dashboards som det också kallas innebär att data visas 

visuellt för medarbetarna. Datan kan visas i grafer, diagram, och symboler 

(Turban et al., 2008). Även hos de SME och stora organisationer som 

undersöktes presenteras datan visuellt i tabeller och grafer via en datorskärm, 

vilket är ytterligare en likhet med det som Turban et al., (2008) nämner om 

analyser. 

 

Sammanfattningsvis finns det likheter med det som Turban et al., (2008) 

nämner om analyser, och med det som sker hos de SME och stora 

organisationer som undersöktes.  

 

Det finns ytterligare modeller som talar om analysfasen. Vriens (2003) talar 

om en modell som kallas ”BI Cycle” (se sidan 35, figur 2.5) vilken tar upp de 

fyra faser som sker då data och information insamlas, tills det att 

intelligensen presenteras till beslutsfattare. Den tredje fasen i ”BI Cycle” är 
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”analysis”. Vriens (2003) nämner att denna fas innebär att medarbetare 

undersöker vilken data som kan användas till beslutsfattande, men även 

analys av vald relevant data. Detta kan också kopplas till det som sker under 

analysfasen i de SME och stora organisationer som undersöktes, då 

medarbetarna analyserar data och information för att skapa intelligens. Vriens 

(2003) nämner för övrigt att intelligens skapas i analysfasen, vilket är 

ytterligare en likhet med de organisationerna som undersöktes och det Vriens 

(2003) nämner om analyser. 

 

Även Solberg (2005) talar om en slags BI cykel, där bland annat analys ingår. 

Solberg (2005) kallar analysfasen för elevation, och nämner att det är i denna 

fas intelligensen skapas. Även detta kan kopplas till de SME och stora 

organisationerna som undersöktes, då intelligens skapas när medarbetare 

analyserar data och information. 

 

Hos de SME och stora organisationerna som undersöktes omvandlas som 

tidigare nämnt data till information, och sedan till intelligens, för att kunna 

bidra till beslutsfattande.  Detta kan kopplas till det Miller et al., (2006) 

nämner om att data måste finnas som grund till bra beslut. För att förklara 

vad data, information, och intelligens betyder i organisationer, så används 

Solbergs (2005) tolkning av dessa termer. Data innebär lösa delar av 

kommunikativa tecken, t.ex. förkortade meningar, nummer, koder. 

Information innebär data som är tolkad och satt i kontext, alltså något som 

kan förstås och verkar vettigt. Intelligens är information som kan hjälpa till 

vid beslut (Solberg, 2005).  

 

Transformationen som datan går igenom kan kopplas till det som Solberg 

(2005) kallar för ”intelligence products”. Solberg (2005) nämner att 

organisationen samlar in data för att lösa ett problem. Sedan sätts datan i 

kontext så att information skapas. Den information som är värd att spara på 

analyseras sedan. Den analyserade datan kallas för intelligens, och ska hjälpa 

till vid beslutsfattande. Denna transformation liknar det som sker i de SME 

och stora organisationerna som undersöktes när analyser sker. Se sidan 25, 

figur 2.1 för modell. Det är oklart om denna typ av transformation sker i alla 

SME och stora organisationer. Om det dock antas att alla de organisationer 

som på något vis analyserar data i beslutsfattande syfte, så kan det antas att 

någon form av transformation av data sker.  

 

Även Vriens (2003) talar om data, information, och intelligens. Han nämner 

dock att informationen måste vara ny för organisationen för att anses som 

”information”, alltså information som tidigare inte var känd för 

organisationen. Detta gäller även för intelligensen, som också måste vara 

”ny”. Förutom detta så är Vriens (2003) tolkning på dessa termer den samma 

som Solbergs (2005). Vriens (2003) tolkning på data, information, och 
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intelligens kan delvis kopplas till de SME och stora organisationer som 

undersöktes. Jag kan dock inte uttala mig om huruvida informationen och 

intelligensen som SME och stora organisationer använder sig av är helt ”ny”, 

eller sådan som funnits lagrad i databaserna en längre tid. Visserligen är 

datainsamlingsprocessen en kontinuerlig process i de SME och stora 

organisationer som undersöktes, det är dock oklart om de endast använder 

”ny” information och intelligens till beslut. Det kan tänkas att 

organisationerna både använder data som varit lagrad en längre tid, men 

också nyinsamlad data. Detta i sig beror på typen av beslut som ska fattas. Se 

sidan 25, figur 2.2 för modell på data, information, och intelligens. 

 

Sammanfattningsvis finns det likheter med det som författarna ovan nämner 

om BI användande, med syfte på hur analyser går till, och de SME och stora 

organisationer som undersöktes. Det är dock oklart om SME och stora 

organisationer i allmänhet använder BI så som det beskrivs i styckena ovan, 

då antalet enheter som undersöktes var få. Generalisering av hur SME och 

stora organisationer använder BI kan alltså inte ske.  

 

Tillgång till data och information 

Medarbetarna i SME har alla tillgång till data och information som är 

relevant för deras arbetsuppgifter, t.ex. analys och beslutsfattande. I vissa 

SME har medarbetare även tillgång till data och information som inte är 

relevant till dem. Eftersom få enheter undersöktes är det svårt att uttala sig 

om alla SME har fri spridning av data och information inom organisationen. 

 

I de stora organisationerna som undersöktes har medarbetarna tillgång till den 

data och information som är relevant till deras arbetsuppgifter. Data som inte 

är relevant för medarbetarna är inte tillgängliga till dem. 

 

Det finns en viss skillnad mellan SME och stora organisationer med syfte på 

spridning av data och information inom organisationen. I de SME som 

undersöktes har alla medarbetare tillgång till data och information som är till 

signifikans för deras arbetsuppgifter. I vissa SME är det dessutom så att 

medarbetare kan ta del av data och information som inte är till signifikans för 

arbetsuppgiften. I de stora organisationerna däremot är det endast data och 

information som är relevant för medarbetarnas arbetsuppgifter, som är 

tillgänglig till dem. Det är alltså någon begränsning av data och 

informationsspridningen i de stora organisationerna. Det är dock oklart om 

denna upptäckt kan användas till att få en generell blick över 

informationsspridning i SME gentemot stora organisationer eftersom få 

enheter undersöktes.  

 

Att organisationer måste ha tillgång till data och information för att ta beslut 

är nödvändigt enligt Miller et al., (2006). Detta kan kopplas till de SME och 
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stora organisationer som undersöktes då de alla använder relevant data till BI 

arbete, så som analys, beslutsfattande, osv.   

 

De stora organisationerna har något begränsad informationsspridning 

eftersom endast relevant data för medarbetarna är tillgänglig. Detta behöver 

dock inte vara något negativt då Turban et al., (2008) nämner att det är 

relevant data som ska vara tillgänglig. Detta kan tolkas som att exakt all data 

inte behöver vara tillgänglig för alla medarbetare, utan endast den datan som 

är relevant för BI arbetet.  

 

Sammanfattningsvis så kan SME och stora organisationers behov av relevant 

data och information kopplas till det som författarna i styckena ovan nämner. 

Den teoretiska bakgrunden behandlar inget som specifikt nämner spridning 

av data och information i små, respektive stora organisationer. Det kan dock 

tänka sig att information sprids snabbare i små organisationer eftersom det är 

färre medarbetare. Detta är dock min synvinkel, som inte kan stödjas av 

något vetenskapligt material. 

 

5.1.3 Presentationsfas 

Denna fas kan också kallas för rapportering, och innebär att intelligensen som 

skapats vid analysen presenteras till beslutsfattarna. Styckena nedan beskriver 

hur SME och stora organisationer arbetar i denna fas, samt vilka BI 

komponenter som stödjer arbetet. 

 

Presentation – hur det går till 

Efter att analysen är gjord presenteras den till beslutsfattare i form av en 

rapport. Detta sker hos de SME som undersöktes. Rapporten presenterar 

intelligensen, alltså den information som kan hjälpa till vid beslut. Endast en 

av de SME som undersöktes presenterar inte rapporten, utan beslut sker 

direkt efter att analysen är gjord. Rapporten presenteras muntligt, och i vissa 

SME även skriftligt. Då få enheter undersöktes är det osäkert om alla SME 

har en så kallad presentationsfas när de arbetar med BI. Det kan dock tänkas 

att de SME som fattar beslut grundad på data, på något vis använder 

intelligensen som skapas i analyserna till beslutsfattande. Detta verkar vettigt 

om man tar hänsyn till det som Solberg (2005) nämner om data, information, 

och intelligens, nämligen att intelligens är information som är relevant vid 

beslut.  

 

De stora organisationerna som undersöktes skapar en rapport när analysen är 

slutförd. Denna rapport presenteras till beslutsfattarna. Av de stora 

organisationer som undersöktes presenterar en organisation rapporten 

skriftligt och muntligt, den andra stora organisationen presenterar rapporten 

skriftligt och genom PowerPoint presentation. Det finns vissa skillnader till 
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hur dessa stora organisationer presenterar rapporten på detaljnivå. Det som de 

dock har gemensamt är att de båda presenterar rapporten till beslutsfattare på 

något vis. Som tidigare nämnt var det få enheter som undersöktes, vilket 

bidrar till att detta resultat inte kan användas till att generalisera. Det är oklart 

om alla stora organisationer har en presentationsfas. 

 

Det finns ingen tydlig skillnad till hur SME och stora organisationer 

presenterar rapporten till beslutsfattare. Både SME och stora organisationer 

presenterar rapporten skriftlig, muntligt, eller genom annat sätt, till 

beslutsfattare efter att analys är gjord. Ett undantag är en liten organisation, 

som direkt efter att analys är gjord fattar beslut. Dock kan det argumenteras 

att intelligensen ändå på något vis exponeras för beslutfattare. Vissa 

organisationer kan ha en mer formell presentation än andra. Då få enheter 

undersöktes är det svårt att generalisera dessa resultat. Huruvida stora 

organisationer presenterar rapporter mer frekvent, eller har en mer formell 

presentationsfas än SME är också oklart. Empirin pekade på att 

presentationsfasen i SME och stora organisationer är väldigt lik. 

 

Presentationsfasen som sker hos de SME och stora organisationer som 

undersöktes kan kopplas till den modell som Vriens (2003) talar om, kallad 

”BI Cycle”. Modellen tar upp de steg som sker från att data och information 

insamlas, tills det att den presenteras till beslutsfattare. Fjärde och sista steget 

kallas för ”dissemination”, och det innebär enligt Vriens (2003) att 

intelligensen presenteras till beslutsfattarna. Detta är vad som sker i 

presentationsfasen hos de SME och stora organisationer som undersöktes. Se 

sidan 35, figur 2.5 för modellen som nämns ovan. 

 

Även Solberg (2005) talar om en liknande modell som nämns ovan. 

Modellen nämner de steg som sker från det att data samlas in, tills det att 

intelligens presenteras till beslutsfattarna. Presentationsfasen som är den sista 

fasen i modellen, kallar Solberg (2005) för ”dissemination”, precis som 

Vriens (2003) gör. I den sista fasen presenteras intelligensen till 

beslutsfattarna. Se sidan 36, figur 2.6 för modell.  

 

Sammanfattningsvis finns det likheter hos de SME och stora organisationerna 

som undersöktes, med det Solberg (2005) och Vriens (2003) nämner om 

presentationsfasen. Presentationsfasen i de SME och stora organisationerna 

som undersöktes kan alltså även kallas för ”dissemination” då aktiviteterna 

som ingår i denna fas liknar det som sker i organisationerna.  

 

Vilka fattar beslut? 

Det går inte sammanfatta vilka som fattar de slutgiltiga besluten i de SME 

som undersöktes. Anledningen till det är att det skiljer sig för mycket mellan 

enheterna. I vissa SME är det speciella medarbetare som fattar beslut, i andra 
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SME är det ledningen och VD som fattar beslut, alltså de som befinner sig 

högre upp i hierarkin. I vissa SME är det dessutom övriga medarbetare som 

kan fatta beslut på egen hand, t.ex. efter att analys är gjort. Det beror dock på 

vilka typer av beslut som ska fattas. Vissa beslut kräver vissa typer av 

medarbetare i organisationen. Skillnaderna är för stora mellan enheterna i 

SME, för att kunna jämföra gruppen SME mot gruppen stora organisationer. 

Något som dock är gemensamt för alla enheterna i SME är att typen av beslut 

är avgörande för vem som fatta dem. Det är dock oklart vilka specifika beslut 

som kräver specifika medarbetare. 

 

I de stora organisationerna är det främst VD och chefer högre upp i den 

hierarkiska skalan som fattar beslut. I en av de stora organisationerna så kan 

även medarbetare använda sitt inflytande och påverka besluten. 

Sammanfattningsvis är det personer högre upp i den hierarkiska skalan som 

fattar beslut grundad på intelligensen. Det är dock oklart om alla stora 

organisationers beslut fattas av chefer och VD. Då få enheter undersöktes är 

det svårt att generalisera resultaten. 

 

Det blir svårt att genomföra en jämförelse gällande hur SME och stora 

organisationer använder BI, med syfte på vilka som fattar beslut. Detta beror 

på att enheterna i gruppen SME skiljer sig för mycket. En relevant jämförelse 

kan inte äga rum. Även om en jämförelse skulle kunna göras, så skulle det bli 

mellan enskilda SME och stora organisationer. Då blir det en jämförelse på 

individuell nivå, vilket inte eftersträvas i denna uppsats.  

 

De går dock att koppla upptäckterna i de SME och stora organisationer som 

undersöktes till teoretisk bakgrund. Det sker beslutsfattande av någon form 

av medarbetare i SME och stora organisationer. Besluten ska sedan leda till 

att något händer (agerande) enligt Turban et al., (2008). Sista fasen i de 

modeller som Vriens (2003) och Solberg (2005) talar om går ut på att 

intelligens ska presenteras till beslutsfattare, som sedan ska fatta beslut. Detta 

sker hos de SME och stora organisationer som undersöktes.  

 

BI användandet som sker kan även kopplas till det som Karlberg & Karlsson 

(2006) talar om, nämligen att människor är en del i ett BI system, och att det 

är beslutsfattare som ofta använder BI. Även Solberg (2005) nämner att det 

främst är ledaren i organisationen som ska fatta beslut. Ledare tolkar jag som 

VD eller högre chefer, likt det som nämns i de stora organisationerna som 

undersöktes.  

 

Då få enheter undersöktes är det oklart om alla SME och stora 

organisationers BI användande, med syfte på vilka som fattar beslut, kan 

kopplas till det som Karlberg & Karlsson (2006), Solberg (2005), och Vriens 

(2003) talar om ovan. Det kan dock tänkas att alla de organisationer som 
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arbetar med BI, använder sig av någon typ av beslutsfattare till att fatta beslut 

då det är ett av syftet med BI (Turban et al., 2008). 

 

5.1.4 Användning av BI 

Här beskrivs BI användandet hos SME och stora organisationer mer 

ingående, samt de skillnader som upptäcktes gällande BI användandet. Även 

de faktorer som påverkar BI användandet beskrivs. Aktiviteterna och 

komponenterna som nämns i styckena nedan är alla relaterade till insamlings, 

analys, och presentationsfasen på samma gång, och det blir svårt att dela in 

dem i någon av dessa kategorier. Dessa aktiviteter och komponenter delas 

därför in i en egen kategori.  

 

Var används BI? 

Av de SME som undersöktes så är det två stycken som använder BI inom 

hela verksamheten, och de andra två använder BI främst inom försäljning och 

marknad. Det blir svårt att generalisera enheterna i SME eftersom de skiljer 

sig i denna punkt. Visserligen kan det antas att ”hela” verksamheten också 

omfattar försäljning och marknad, men det blir ändå en skillnad då de SME 

som använder BI inom försäljning och marknad endast använder BI inom de 

områdena. Då få enheter undersöktes är det svårt att uttala sig om de resultat 

som framkom ovan. Det är oklart om hälften av alla SME använder BI i hela 

verksamheten, och andra hälften använder BI endast inom försäljning och 

marknad.  

 

De stora organisationerna som undersöktes använder BI främst inom 

marknadsdelen. Då få enheter undersöktes är det svårt att generalisera 

resultaten. Det är oklart om hälften av SME använder BI inom hela 

organisationen och resterande använder BI endast inom försäljning och 

marknad, och om stora organisationer främst använder BI inom 

marknadsdelen.  

 

Då enheterna i SME skiljer sig för mycket kan en jämförelse inte utföras. Det 

blir svårt att göra en generell jämförelse mellan gruppen SME och gruppen 

stora organisationer. Det som dock kan sägas är att enheterna i gruppen stora 

organisationer har mer likheter med varandra än vad enheterna i gruppen 

SME har. Det är dock oklart om detta gäller för alla SME eller stora 

organisationer då få enheter undersöktes.  

 

SME och stora organisationers BI användande, med syfte på var de använder 

BI kan kopplas till teoretisk bakgrund. Flertalet av författare nämner att BI 

används i samband med marknadsföring, kunders köpbeteende, trender i 

omvärlden, konkurrenters beteenden, osv. Turban et al., (2008) nämner att BI 

kan användas till att ta fram strategier till marknadsföring, och detta kan 
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kopplas till de SME som använder BI inom försäljning och marknad, samt de 

stora organisationerna som undersökes, då de främst använder BI inom 

marknadsdelen. Vriens (2003) nämner även att affärsklimatet ständigt ändras, 

och genom att ha data och information om kunder, konkurrenter, och 

omvärlden, kan organisationen fatta bra beslut för framtiden. Även detta kan 

kopplas till de SME som använder BI inom försäljning och marknad, samt de 

stora organisationerna som undersöktes, då marknadsdelen i dessa stora 

organisationer arbetar med kunder, konkurrenter, och omvärlden. Biere 

(2003) nämner även, i likhet med författarna ovan att BI ger möjligheten till 

medarbetare att få svar på frågor som kan hjälpa dem ta beslut, t.ex. hur de 

ska marknadsföra sig, och till vilken grupp de ska rikta sig till. Även detta 

kopplas till de SME och stora organisationerna som undersöktes.  

 

Biere (2003) , Turban et al., (2008), och Vriens (2003) nämner inget specifikt 

om organisationer som använder BI inom ”alla” områden, utan nämner ofta 

BI i samband med kunder, konkurrenter, omvärlden, försäljning, 

marknadsföring, osv. Det kan dock antas att de SME som använder BI inom 

hela organisationen, även använder BI inom försäljning och marknad. 

 

Då få organisationer undersöktes är det svårt att generalisera. Det är oklart 

om alla SME och stora organisationers BI användande, med syfte på var BI 

används kan kopplas till det som författarna ovan talar om.  

 

Varför används BI? 

De viktigaste skälen till att SME använder BI är att de vill kunna ta effektiva 

och bra beslut för framtiden, samt ha överblick över det som sker i 

verksamheten. Detta gäller även hos de stora organisationerna som 

undersöktes. Det är oklart om alla SME och stora organisationer använder BI 

av de orsakerna som nämns ovan. Detta eftersom få enheter undersöktes. 

 

Då SME och stora organisationer har liknande skäl till att använda BI, är det 

svårt att se någon skillnad. Om detta resultat gäller för SME och stora 

organisationer i allmänhet är oklart. 

 

Användningen av BI i SME och stora organisationer kan kopplas till det som 

Turban et al., (2008) nämner om fördelar med BI, nämligen att BI möjliggör 

rätt information, i rätt tidpunkt, och till rätt plats. Detta gör att medarbetarna 

kan fatta effektiva och bra beslut (Turban et al., 2008). Även Negash & Grey 

(2003) nämner att BI möjliggör beslut för framtiden samt möjlighet för 

medarbetarna att se vad som händer i verksamheten. Även detta kan kopplas 

till de SME och stora organisationer som undersöktes då de viktigaste skälen 

till användning av BI är effektiva och bra beslut, samt överblick över 

verksamheten. 
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Vriens (2003) talar också om olika anledningar till att BI används. Enligt 

Vriens (2003) ändras affärsklimatet ständigt och därför behöver 

medarbetarna data och information om omvärlden för att kunna fatta bra 

beslut. Miller er al., (2006) talar också om fördelar med BI och nämner att BI 

möjliggör bra och effektiva beslut eftersom data ligger som grund för 

beslutsfattandet.  Detta kan även kopplas till de SME och stora organisationer 

som undersöktes, då de starkaste skälen till att BI används är bland annat bra 

och effektivt beslutsfattande. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de SME och stora organisationer 

som undersöktes har likheter med det som Miller et al., (2006), Negash & 

Grey (2003), Turban et al., (2008), och Vriens (2003) nämner om fördelarna 

med BI. Eftersom få enheter undersöktes är det dock oklart om alla SME och 

stora organisationer använder BI på grund av fördelarna som nämns i stycket 

ovan. Det kan dock antas, med stöd av vad författarna ovan nämner, att de 

organisationer som använder BI, gör det eftersom de vill kunna fatta effektiva 

och bra beslut för framtiden. 

 

Organisationens mål 

SME använder även BI till att uppfylla de förbestämda mål som 

organisationen har. De förbestämda mål som enheterna i gruppen SME har 

gemensamt är att de vill ha ökade intäkter. Det är oklart om SME i allmänhet 

använder BI till att uppnå de förbestämda mål som organisationen har, det är 

även oklart om alla SME har som mål att få ökade intäkter. Detta beror på att 

få enheter undersöktes, resultaten kan ha sett annorlunda ut om fler enheter 

studerades.   

 

De stora organisationerna använder också BI till att uppfylla de förbestämda 

mål som organisationen har. De förbestämda mål som de stora 

organisationerna har gemensamt är att de vill ha bra och ökad omsättning. 

Som nämnt ovan kan dessa resultat inte användas till att generalisera för stora 

organisationer i allmänhet. Det är osäkert om alla stora organisationer 

använder BI till att uppnå förbestämda mål, och har som mål att få mer 

omsättning. 

 

Det finns ingen konkret skillnad till SME och stora organisationers BI 

användande gällande denna punkt. Empirin tyder på att både SME och stora 

organisationer använder BI till att uppnå förbestämda mål. Dessutom har alla 

SME och stora organisationer ett gemensamt mål, vilket är att tjäna mer 

pengar. Detta resultat kan dock inte användas till att generalisera, eftersom få 

enheter undersöktes. 

 

SME och stora organisationers BI användande kan kopplas till det Turban et 

al., (2008) nämner om syftet med BI. Enligt Turban et al., (2008) möjliggör 
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BI effektiva och bra beslut, som sedan ska leda till att organisationens 

förbestämda mål uppfylls. Detta kan ses hos de SME och stora organisationer 

som undersöktes.  

 

Även Miller at al., (2006) talar om användningsområden för BI och nämner 

att det är viktigt att fatta bra och effektiva beslut då dagens affärsklimat 

ändras snabbt och det blir svårare att tjäna pengar. Tjäna pengar är ett mål 

som alla SME och stora organisationer har gemensamt, som tidigare nämnt.  

 

Sammanfattningsvis finns det likheter med det som Miller et al., (2006) och 

Turban et al., (2008) nämner, och de organisationer som undersöktes. De 

SME och stora organisationer som undersöktes använder BI till att uppnå 

förbestämda mål, som innebär att tjäna pengar. 

 

Eftersom få enheter undersöktes är det oklart om SME och stora 

organisationer i allmänhet har likheter med det som Miller et al., (2006) och 

Turban et al., (2008) talar om ovan. Värt att nämna är att de SME och stora 

organisationer som undersöktes även använder BI till att uppnå andra typer 

av förbestämda mål, men det mål som alla har gemensamt är att tjäna pengar.  

 

BI budget 

Det finns ingen speciell budget till BI arbete i de SME som undersöktes, när 

resurser behövs så tilldelas det. I de stora organisationer som undersöktes 

finns det en budget som är avsedd till BI arbete. Då få enheter undersöktes är 

det oklart om SME i allmänhet inte har en budget till BI arbete, och att stora 

organisationer har budget avsett till BI arbete.  

 

Skillnaden som kan ses mellan SME och stora organisationer är att SME inte 

har någon speciell budget till BI arbete, och att stora organisationer har 

speciell budget till BI arbete. Det är dock svårt att generalisera dessa resultat 

eftersom få enheter undersöktes.  

 

Empirin från SME och stora organisationer kan dock kopplas till det 

litteraturen har att säga om detta ämne. Det kan tänkas att organisationer har 

en speciell budget till BI arbete, eller tilldelar finansiella resurser när det 

behövs. Detta eftersom BI kostar pengar. Enligt Biere (2003) så kostar 

följande komponenter och aktiviteter pengar i ett BI system; mjukvara och 

underhåll, hårdvara, utbildning av personal, och support. Även den tid då 

organisationen inte kan producera något, till följd av BI implementering 

kostar pengar (Biere, 2003). 

 

Turban et al., (2008) talar också om kostnader, och nämner att BI kostar 

pengar i form av kostnader till hårdvara, mjukvara, utbildning, underhåll, osv. 
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Turban et al., (2008) nämner dessutom att BI är en omfattande och dyr 

investering, eftersom IT kostar.  

 

Även Pagels-Fick (1999) talar om BI kostnader och nämner att externa 

tjänster av konsulter kostar pengar. Som exempel kan företag betala för data 

och information i form av rapporter, och hyra in personal till analyser och 

förändringsarbete. 

 

Sammanfattningsvis kan det som Biere (2003), Pagels-Fick (1999), och 

Turban et al., (2008) tala om kopplas till de SME och stora organisationer 

som undersöktes. Detta eftersom de tilldelar finansiella resurser till BI, 

antingen genom en speciell ”BI” budget, eller från den allmänna budgeten 

som organisationen har. De SME och stora organisationer som undersöktes 

använder sig alla av mjukvara och hårdvara vid BI arbete, vissa 

organisationer köper även rapporter. Dessa komponenter kostar pengar.  

 

Eftersom få enheter undersöktes är det oklart om det går att koppla alla SME 

och stora organisationers BI arbete till det som författarna ovan talar om. Det 

kan dock tänkas att de organisationer som använder sig av BI, måste betala 

för de komponenter som stödjer BI, så som hårdvara, mjukvara, utbildning av 

personal, osv. Dessa komponenter medför en kostnad för organisationerna 

(Biere, 2003; Pagels-Fick, 1999; Turban et al., 2008). 

 

Tidsperspektiv 

Vissa enheter i SME tänker både kortsiktigt och långsiktigt när insamling och 

analys av data och information sker. Det beror på vilka typer av beslut som 

ska fattas, om medarbetarna tänker långsiktigt eller kortsiktigt. En annan 

SME nämner att de har 5 års perspektiv, vilket innebär att datan ska kunna 

användas till beslut 5 år fram i tiden. Denna SME nämner heller inget om att 

tänka kortsiktigt, utan det är framtidsperspektiv som gäller. Utav fyra enheter 

i gruppen SME är det tre stycken som både tänker kortsiktigt och långsiktigt 

när data och information insamlas och analyseras, vilket är en klar majoritet 

bland enheterna i SME. Det blir dock svårt att generalisera resultaten 

eftersom få enheter undersöktes totalt. Det är osäkert om SME i allmänhet 

både tänker långsiktigt och kortsiktigt när insamling och analys av data och 

information sker.   

 

De stora organisationerna insamlar och analyserar data och information 

kortsiktigt, men även långsiktigt. Även här beror det på vilka typer av beslut 

som ska fattas, om personalen tänker kortsiktigt eller långsiktigt. Få enheter 

undersöktes och detta resultat kan inte användas till att generalisera. 

 

Det finns heller ingen konkret skillnad mellan SME och stora organisationer, 

med syfte på det framtidsperspektiv som organisationen har när insamling 
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och analys sker. Empirin tyder på att både SME och stora organisationer 

tänker kortsiktigt och långsiktigt, och det är besluten som avgör vilket 

perspektiv medarbetarna har när insamling och analys sker. Som nämnt i 

stycken ovan undersöktes få enheter, och resultatet kan inte användas till att 

generalisera. Det är alltså inte säkert att SME och stora organisationer i 

allmänhet har det framtidsperspektiv som beskrivs ovan när insamling och 

analys sker.  

 

Tidsperspektivet som SME och stora organisationer har kan kopplas till det 

Solberg (2005) nämner om detta. Enligt Solberg (2005) beror det på vilka 

frågor medarbetarna har och hur långt fram i tiden de vill kunna förutse, som 

avgör hur rätt de kan förutse. Detta kan kopplas till de SME och stora 

organisationer som undersöktes då de tänker både kortsiktigt och långsiktigt 

beroende på vilka beslut som ska fattas. Jag tolkar detta som att de behöver 

viss typ av data och information för att förutse vad som kommer ske inom 

snar framtid, och sedan behöver de visst typ av data och information för att 

kunna förutse längre fram i tiden. Det kan tänkas att typen av beslut som ska 

fattas i dessa organisationer avgörs av vilka frågor medarbetarna har, och vad 

de vill ha reda på. Vissa frågor är lättare att svara rätt på i nutiden, än i 

framtiden (Solberg, 2005). Det är alltså typen av beslut och hur långt fram i 

tiden medarbetarna vill kunna förutse, som avgör tidsperspektivet SME och 

stora organisationer har vid BI arbete.  

 

Solberg (2005) nämner inget specifikt om att organisationer har olika 

tidsperspektiv beroende på besluten. Det kan dock antas att en organisation 

som vill kunna förutse 0-3 år fram i tiden tänker kortsiktigt, och sedan tänker 

långsiktigt om de vill kunna förutse 4-10 år fram i tiden. Det kan även tänkas 

att besluten är olika beroende på hur långt fram i tiden medarbetarna vill 

kunna förutse, då Solberg (2005) nämner att det blir svårare att förutse rätt ju 

längre fram man kommer. För att styrka detta påstående, kopplar jag det till 

vad Solberg (2005) nämner om att medarbetare kan förutse trender inom 1-2 

år, men inom 4-10 år kan det bara anta att trenden kommer ändras, inte vilken 

specifik trend som kommer slå igenom. Som exempel kan medarbetare 

besluta att lansera en viss produkt eftersom en specifik trend kommer slå 

igenom inom 1-2 år. Däremot kan de inte lansera en produkt i hopp om att en 

specifik trend fortfarande kommer vara aktuell inom 4-10 år, och måste 

kanske ändra hela sitt produktsortiment för framtiden. Alltså olika beslut 

beroende på hur långt fram i tiden de vill kunna förutse.  

 

Då få organisationer undersöktes är det oklart om SME och stora 

organisationer i allmänhet har likheter med det som Solberg (2005) nämner 

om tidsperspektiv. Det kan dock antas att de organisationer som i allmänhet 

arbetar med BI har svårare att förutse rätt 4-10 fram i tiden, än 1-2 år 

(Solberg, 2005). Det kan även antas att organisationer allmänt har olika 
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tidsperspektiv beroende på vad medarbetarna vill veta, och hur långt fram i 

tiden de vill kunna förutse.  

 

BI nätverk 

Två SME av fyra som undersöktes har ett system som möjliggör utbyte av 

beslutsgrundande data och information med leverantörer. Beslutsgrundande 

data och information syftar till sådant material som används till 

beslutsfattande. En SME har förutsättningar för ett sådant system, men de har 

inte systemet implementerat. En annan SME nämnde inget om att de 

använder ett sådant system. Det blir svårt att generalisera för enheterna i 

gruppen SME då de skiljer sig för mycket. Hälften använder sig av ett system 

som möjliggör utbyte av data och information med leverantörer, den andra 

hälften använder sig inte av något sådant system. Eftersom få enheter 

undersöktes är det oklart om resultatet är den samma för SME i allmänhet. 

 

Av de stora organisationerna är det en av två undersökta som använder sig av 

ett system som möjliggör utbyte av beslutgrundande data och information 

med leverantörerna. Även här blir det svårt att generalisera, eftersom 

enheterna i gruppen stora organisationer skiljer sig för mycket. Om 

situationen ser ut på samma vis i stora organisationer allmänt är också svårt 

att säga, eftersom få enheter undersöktes. 

 

Det går inte att göra en relevant jämförelse mellan SME och stora 

organisationer gällande denna punkt. Detta beror på att enheterna inom 

gruppen SME skiljer sig för mycket. Enheterna i gruppen stora organisationer 

skiljer sig också för mycket. Som nämnt innan så måste enheterna ha 

tillräckligt många likheter med varandra inom gruppen, för att kunna 

jämföras med enheter i den andra gruppen. Annars blir det en jämförelse på 

individuell nivå (enskild enhet mot enskild enhet), vilket inte efterstävas, då 

uppsatsens jämförelse ska vara generell (grupp mot grupp). 

 

Resultatet, med syfte på hur vissa SME och stora organisationer använder sig 

av system som utbyter data och information med leverantörer, kan kopplas 

till det Pagels-Fick (1999) talar om. Pagels-Fick (1999) talar om ”IT-baserade 

kommunikationsnätverk”, vilket innebär att organisationen använder IT till 

att utbyta kompetens. Som exempel kan detta nätverket användas till att få 

information från interna och externa källor och arbeta tillsammans i 

geografiskt spridda kompetensnätverk. Detta kan kopplas till de SME och 

stora organisationer som utbyter data och information med leverantörerna, då 

dessa är externa källor, och då dessa befinner sig på andra ställen geografiskt 

sett. Leverantörerna i detta fall ses som ”kompetens”, då de innehar data och 

information som är till signifikans för organisationerna.  
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Resultatet kan även kopplas till det Biere (2003) talar om, då han också 

nämner ”BI nätverk”, vilket syftar till system som möjliggör utbyte av 

information mellan den egna organisationen och kunder och leverantörer. 

Den egna organisationen skulle i så fall fungera som ett centralt lager för 

information, som sedan delas vidare (Biere, 2003). Huruvida de SME och 

stora organisationerna som undersöktes fungerar som ett centralt lager för 

information är oklart. Det beror också på hur det tolkas, den ”egna” 

organisationen kan mycket väl vara leverantörerna, som sedan delar 

information till kunderna, som i detta fall är SME och de stora 

organisationerna. 

 

5.2 Tidigare forskning 

Här kommer resultatet diskuteras och kopplas till den tidigare forskning som 

finns om denna inriktning inom BI. Resultatet delas upp i två delar, 

”konkreta” skillnader, och ”inga” skillnader. Se respektive kategori för mer 

information.  

 

5.2.1 Konkreta skillnader 

De konkreta skillnader som kan ses mellan SME och stora organisationers BI 

användande kommer diskuteras nedan, och kopplas till andra forskares 

upptäckter inom detta område.  

 

Köpt data och information 

Empirin tyder på att stora organisationer mer frekvent köper data av externa 

källor än vad SME gör. Detta är skillnaden som kan ses mellan SME och 

stora organisationer gällande denna punkt.  

 

Vilka data och information analyseras? 

Skillnaden som kan ses är att SME inte analyserar data och information om 

omvärlden, medan stora organisationer gör det.  

 

Tillgång till data och information 

Medarbetarna i SME har tillgång till all data och information som är till 

signifikans för deras arbetsuppgifter, vissa SME låter även medarbetare ha 

tillgång till data och information som inte är till signifikans för 

arbetsuppgifterna. I de stora organisationerna däremot är 

informationsspridningen något mer begränsad, då medarbetarna endast har 

tillgång till data och information som är till signifikans för arbetsuppgiften. 
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BI budget 

SME har ingen speciell budget till BI arbete, utan när resurser behövs så 

tilldelas de. Stora organisationer däremot har en speciell budget till BI arbete. 

 

Koppling till tidigare forskning 

De skillnader som upptäckts mellan SME och stora organisationers BI 

användande kan kopplas till den tidigare forskning som gjord om detta ämne. 

Chang (2009) nämner att BI implementering kostar pengar, vilket medför att 

användandet av BI kan bli lidande i SME. Chang (2009) nämner sedan att BI 

inte får kosta mer än vad organisationen tjänar på det. Detta kan kopplas till 

de SME som undersöktes då de inte köper data av externa källor lika frekvent 

som stora organisationer. SME kanske anser att de inte kommer tjäna in de 

pengarna som de investerar i att köpa data, medan stora organisationer som 

har mer kapital har råd att spendera mer på BI relaterade komponenter. Detta 

påstående kan även strykas då de SME som undersöktes inte har någon 

speciell budget till BI. Att SME inte har något speciell BI budget kan sedan 

kopplas till det som Gudfinsson (2011) nämner om att SME saknar resurser 

så som tid, pengar, och expertis. Av det som Gudfinsson (2011) nämner kan 

det antas att större organisationer har mer resurser och de kan därför tänkas 

ha en speciell budget till BI arbete. 

  

Appelqvist & Klåvus (2011) nämner att små företag oftast inte har ett 

strukturerat sätt att analysera omvärlden, och de metoder och verktyg som 

används oftast inte är anpassade till verksamheten. Detta kan kopplas till de 

SME som undersöktes då de inte analyserar data och information om 

omvärlden, medan stora organisationer gör det. Det kan alltså tänkas att 

Appelqvist & Klåvus (2011) menar att stora organisationer har ett 

strukturerar sätt att analysera omvärlden, även om det inte nämns i hans 

uppsats. Det är dock oklart om SMEs brist på omvärldsanalys beror på att de 

inte har metoder och verktyg som är anpassade efter verksamheten. Utan den 

likhet som finns med det som Appelqvist & Klåvus (2011) nämner är helt 

enkelt att brist på omvärldsanalys existerar i SME. 

 

Den forskning som är gjord av Appelqvist & Klåvus (2011), Chang (2009), 

och Gudfinsson (2011) nämner inget om den skillnad som finns mellan SME 

och stora organisationer, med syfte på informationsspridning. I de SME som 

undersöktes har medarbetarna tillgång till all data som är relevant till 

arbetsuppgifterna, och vissa SME har även tillgång till övrig data, medan 

medarbetarna i de stora organisationerna har tillgång till data som endast är 

relevant för arbetsuppgifterna. Jag kan inte direkt koppla detta till den 

tidigare forskning gjord av dessa forskare. Det kan dock tänkas att större 

organisationer är mer strukturerade i sitt arbete med BI, och därför sprids inte 

all information till alla medarbetare. Medan mindre organisationer arbetar 
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mer ostrukturerat, och därför är det inte så stor koll på vilka som får ta del av 

datan. Det är även mindre antal medarbetare i SME och därför kan 

informationen också spridas snabbare. Detta påstående kan delvis styrkas av 

det som Appelqvist & Klåvus (2011) nämner om att mindre företag oftast 

inte har ett strukturerar arbete till att analysera omvärlden. Det är dock oklart 

om detta påverkar spridningen av information i organisationen. Det kan vara 

andra orsaker till att spridningen av information är begränsad i stora 

organisationer, och det är oklart om det har något med ämnet BI att göra i 

huvud taget. Det är även oklart om SME och stora organisationers BI 

användande i allmänhet kan kopplas till den tidigare forskning som finns om 

detta ämne, då få enheter undersöktes.  

 

Då rapportens fokus är att beskriva skillnaden mellan SME och stora 

organisationers BI användande, så kommer det inte läggas någon större fokus 

på att försöka förklara varför resultaten ser ut som det gör. I detta fall varför 

det är skillnad mellan SME och stora organisationer gällande BI.  

 

5.2.2 Inga skillnader 

De fall där det inte finns några skillnader mellan SME och stora 

organisationers BI användande kommer redovisas nedan. Även koppling till 

andra forskares upptäcker inom detta ämne kommer ske 

 

Insamling – hur det går till 

Både SME och stora organisationer insamlar data och information på 

liknande vis. Som exempel så insamlar medarbetare i SME och stora 

organisationer data och information genom att tala med kollegor, kunder, 

konkurrenter, samt letar på internet.  

 

Datakällor 

SME och stora organisationer använder sig av liknande källor till data och 

information, vilka är internet, personal, säljare, kunder, och konkurrenter. 

 

Lagring av data och information 

Det finns ingen tydlig skillnad till hur SME och stora organisationer lagrar 

data, båda lagrar data i databaser, samt innehar medarbetarna kunskap 

personligen.  

 

Teknologi 

Både SME och stora organisationer använder sig av teknologi, så som 

hårdvara och mjukvara, de använder sig även av kalkyleringsverktyg så som 

Microsoft Excel när analyser utförs. Alltså ingen konkret skillnad gällande BI 

användande. 
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Analys – hur den går till 

Analysen sker på liknande vis i de SME och stora organisationerna som 

undersöktes. Samtliga organisationer hämtar data och information ifrån 

databaser och analyserar den med analysverktyg, i syfte att presentera 

intelligens till beslutsfattare. 

 

Presentation – hur det går till 

Presentationsfasen i SME och stora organisationer är väldigt lik, då båda 

grupperna presenterar intelligensen skriftligt och muntligt för beslutsfattare.  

 

Varför används BI? 

SME och stora organisationer använder BI av samma anledning. Båda 

grupperna använder BI till att fatta bra och effektiva beslut, samt ha överblick 

över verksamheten.  

 

Organisationens mål 

Det finns ingen konkret skillnad gällande SME och stora organisationers BI 

användande gällande denna punkt. Båda grupperna använder BI till att 

uppfylla organisationens förbestämda mål, dessutom har båda grupperna ett 

gemensamt mål, vilket är att tjäna pengar.  

 

Tidsperspektiv 

Både SME och stora organisationer tänker kortsiktigt och långsiktigt när 

insamling och analys sker. Besluten avgör vilket tidsperspektiv medarbetarna 

har när de insamlar och analyserar data och information.  

 

Koppling till tidigare forskning 

Chang (2009) nämner att både SME och stora organisationer kan ha nytta av 

BI, vilket kan kopplas till resultatet då det finns många likheter med SME 

och stora organisationers BI användande. Specifikt kan detta kopplas till det 

som nämns i ” Varför används BI?”, och ”Organisationens mål” ovan, då 

både SME och stora organisationer använder BI av samma anledning. Chang 

(2009) nämner sedan att BI har blivit en trend på sista tiden, och det kan 

kopplas till de SME som undersöktes eftersom de har många likheter med det 

BI användande som upptäcktes i de stora organisationerna. Som exempel 

arbetar både SME och stora organisationer med insamling och analys på 

samma vis. De använder sig även av liknande källor till data och information. 

Om dessa specifika likheter beror på att det finns en aktuell ”BI trend” som 

Chang (2009) nämner är dock oklart. Det kan dock vara en av många 

förklaringar till varför SME och stora organisationers BI användande var så 

likt. 

 

Chang (2009) talar sedan om svårigheter vid beslutsfattande i SME eftersom 

analys med Excel skapar problem, samt att beslutsfattarna inte vet vilken BI 
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de vill ha. Detta upptäcktes inte i de SME som undersöktes då samtliga 

(förutom en SME) använder sig av Excel. BI i SME liknar som nämnt innan 

BI i stora organisationer, vilket få mig att tro att det inte är några speciella 

svårigheter med BI användandet i SME. Om dessa svårigheter som Chang 

(2009) talar om skulle finnas i de SME som undersöktes så skulle de inte 

använda BI i den omfattning de gör, enligt mig. Chang (2009) nämner sedan 

att SME till och med kan få bättre resultat av BI än stora organisationer då de 

har lågt dataantal. Dock så måste SME har flexibla verktyg eftersom de har 

små resurser. Resultatet pekade på att SME har liknande analysverktyg som 

stora organisationer har, vilket Chang (2009) inte nämner. Det är också oklart 

om det är SMEs ”låga dataantal” är orsaken till att BI används i lika stor 

omfattning som i de stora organisationerna som undersöktes. Tydligen verkar 

de verktygen som SME använder vara flexibla nog, eftersom de analyserar 

data och information på samma sätt som stora organisationer. Dock 

analyserar de inte samma sorts data och information, SME analyserar t.ex. 

inte data och information om omvärlden. Det är dock inte säkert att detta 

beror på verktygen i sig, utan det kan bero på andra faktorer. 

 

Vidare nämner Chang (2009) att bristen på BI i SME beror på att det kostar 

mycket att hyra in personal, köpa programvara, samt lagra data. Enligt 

empirin kunde detta inte upptäckas, då SME och stora organisationer 

använder liknande teknologi, samt lagrade data i databaser. Det är oklart i 

vilken omfattning SME och stora organisationer hyr in personal, så någon 

koppling gällande detta till vad Chang (2009) nämner kan inte göras.  

 

Det som Chang (2009) nämner kan naturligtvis stämma in på SME och stora 

organisationer i allmänhet, dock så kan inte allt som upptäckts i denna 

studiens empiri koppas till det Chang (2009) nämner om BI i SME. Detta kan 

bero på att få enheter undersöktes. Skulle fler enheter undersökas kanske ett 

annat mönster skulle upptäckas, och fler enheters BI användande skulle 

kunna kopplas till det som Chang (2009) talar om.  

 

5.3 Allmän resultatdiskussion 

Här kommer resultatet diskuteras mer öppet samt kopplas till den 

problematik som finns gällande detta ämne. Det kommer också diskuteras 

vilket kunskapsbidrag studien tillför till ämnet, samt lösning på problemet.  

 

5.3.1 Koppling till problematik 

Resultatet går att koppla till den problematik som diskuteras i inledningen, 

nämligen att det verkar vara en skillnad mellan SME och stora 

organisationers BI användande, dock så är det oklart vad denna skillnad 
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består av. Resultatet tyder på att det inte alls är många skillnader mellan SME 

och stora organisationers BI användande. I vissa fall gick det inte heller att 

utföra en jämförelse mellan SME och stora organisationer, då enheterna i 

grupperna skiljde sig för mycket. Jämförelsen skulle då bli på individuell 

nivå (enhet mot enhet), och inte generell (grupp mot grupp, i detta fall 

gruppen SME mot gruppen stora organisationer). Detta kan för övrigt vara en 

av anledningarna till att det finns kunskapsbrist gällande denna inriktning 

inom BI. Det kanske är för komplext att utföra en generell jämförelse mellan 

SME och stora organisationers BI användande? Det blir även svårt att se 

resultaten som generella då få enheter undersöktes i min studie. Det är alltså 

inte säkert att de skillnader som upptäcktes gäller för SME och stora 

organisationer i allmänhet. Det kan lika väl vara skillnader endast mellan de 

organisationer som undersöktes.  

 

I uppsatsen nämns det flera gånger att få enheter undersöktes, och därför kan 

resultaten inte generaliseras. Frågan är vad som räknas som tillräckligt med 

enheter? Kanske är det så att en studie av denna sort inte har gjorts tidigare 

eftersom antalet enheter som måste undersökas för att få ett generaliserbart 

resultat har varit för många? Detta kan även vara en av anledningarna till den 

problematik som finns gällande att definiera skillnaden mellan BI 

användande i SME och stora organisationer. Sedan är det inte säkert att fler 

enheter kan ge ett generaliserbart resultat heller eftersom enheterna i gruppen 

SME och stora organisationer kan skilja sig för mycket. Trots detta så anser 

jag att resultatet ändå pekar på att det finns några typer av skillnader mellan 

SME och stora organisationer, dock inte så många skillnader och dock inte 

generaliserbara.  

 

5.3.2 Kunskapsbidrag och lösning på problem 

Det kan diskuteras om denna rapport bidrar med ökad kunskap gällande 

denna inriktning inom BI. Jag anser inte att de resultaten som upptäckts kan 

användas till att få en generell överblick över de skillnader som finns mellan 

SME och stora organisationers BI användande. Detta beror på att få enheter 

undersöktes. Dock så kan denna rapport ge en inblick i de skillnader som 

faktiskt finns mellan ett fåtal enheter i SME och stora organisationer. Detta 

kan bli riktlinjer för de målgrupperna som finns i denna rapport. De kan 

säkerligen använda dessa upptäckter till BI arbete i organisationen, dock så 

måste de ha i åtanke att resultaten inte gäller för SME och stora 

organisationer i allmänhet, utan endast ett fåtal enheter. Som jag ser det så 

behöver inte resultat vara generella för att kunna användas, utan det räcker att 

de är korrekta. Beskrivningen av BI i de SME och stora organisationer som 

undersöktes är ju trots allt en skildring från verkligheten. 

 



 

  104 (119) 
 

Det finns flera kunskapsbidrag gällande denna inriktning inom BI. Det första 

och mest konkreta är att en uppsats som både tar upp SME och stora 

organisationers BI användande har skapats. Det andra är att en jämförelse har 

gjorts mellan SME och stora organisationers BI användande. Att resultaten 

sedan inte kan generaliseras, är mindre bra. Ett annat kunskapsbidrag kan 

också vara att denna rapport ytterligare bekräftar komplexiteten med att 

definiera skillnaden mellan två grupper av företag, baserat på dess storlek. 

Detta kan ge forskare en tankeställare till hur de ska utföra en studie som blir 

mer generaliserbar. Genom denna uppsats så kan forskare se vad som inte 

fungerade, och sedan testa på nya metoder i syfte att knäcka den hårda nöten, 

vilken är att ”definiera de skillnader som finns generellt mellan SME och 

stora organisationers BI användande”. Således kan denna uppsats vara början 

på att lösa denna komplexa och omdiskuterade fråga 

 

5.4 Metodreflektion 

Här diskuteras den metod som användes vid projektets genomförande, för att 

styrka den vetenskapliga kvalitén på uppsatsen. Uppsatsens reabilitet och 

validitet diskuteras också för att påvisa att studien är trovärdig och 

tillförlitlig. 

 

5.4.1 Metod och genomförande 

Jag anser metoden som användes under studiens gång är lämplig eftersom 

den passade mina ändamål. En kvalitativ ansats användes, vilket lämpade sig 

då jag inte hade mycket förkunskap om BI i SME och stora organisationer. 

Metoden lämpade sig också då mycket information om få enheter eftersöktes. 

En kvalitativ metod var alltså den rätta för denna typ av studie.  

 

Det som sedan kan diskuteras är antalet enheter som undersöktes, då det få 

antalet gör det svårt att generalisera resultaten. Jag tror att resultatet skulle bli 

mer generaliserbart om fler enheter hade undersökt. Det fanns dock inte tid 

att undersöka fler enheter, och jag kom på i senare skede att det få antalet 

skulle göra det svårt att generalisera. Detta är dock någon som man får ta 

hänsyn till, då det inte finns obegränsat med tid och resurser enligt mig. Dock 

så kan forskare använda resultaten till framtida studier och bygga på med fler 

enheter, tills ett generaliserbart resultat kan skapas. Det som jag själv hade 

kunnat göra för att få data från fler enheter skulle vara att skicka enkäter till 

en stor mängd företag, då personliga intervjuer tar längre tid. Det är dock inte 

säkert att dessa fler enheter hade svarat på frågeställningarna, det är heller 

inte säkert att dessa enheter hade beskrivit BI användandet detaljerat. Detta 

skulle sedan kunna resultera i att empirin inte hade kunnat kopplas till 

litteratur, då BI användandet hade beskrivits för vagt. Om enkäter skulle 
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skickas ut till en stor mängd företag kanske kvalitén och detaljrikedomen 

hade blivit lidande, vilket strider mot den kvalitativa metoden, som just går ut 

på att få mycket information om få enheter. En studie som kallas för ”små-N-

studie” användes, vilket innebär att få enheter väljs ut, omkring 5-10 stycken 

(Jacobsen, 2002). Med detta sagt så kanske hela metoden i sig inte lämpar sig 

till att insamla data om många enheter. Det kan också diskuteras om ”små-N-

studier” kan användas till att generalisera resultat. Jag tror att det kan bli svårt 

att få generaliserbara resultat utifrån ”små-N-studier”, då få enheter 

undersöks.  

 

Vid närmare omtanke så anser jag att resultaten som genererades var lyckade. 

Visserligen lyckades jag inte med att generalisera resultaten, men 

generalisering är nog inte ”små-N-studiers” starka sida. Det som kan anses 

mindre lyckat är att jag hoppades på att få generaliserbara resultat, vilket 

bevisligen inte är möjligt med den metod som användes och de ambitioner 

som jag hade i början av projektet. Dock så innebär inte detta att resultaten är 

mindre värda, eller att de inte kan appliceras i stor omfattning. Tvärt om, jag 

anser att resultaten kan användas och att dem ger en detaljerad beskrivning på 

BI användande, och skillnader på BI användande i några SME och stora 

organisationer. Det blir lite av en debatt huruvida kvalité eller kvantitet är 

viktigast. Självklart skulle generella resultat bidra till att lösa problemet, och 

bidra till stor ökad kunskap inom detta ämne, dock så är det inte säkert att 

dessa resultat skulle vara av bra kvalitet. 

 

Något annat som kan diskuteras är klassificeringen av företag. Jag använde 

mig av EU:s definitioner för att avgöra om företagen var små, medelstora, 

eller stora. Sammanlagt undersöktes 6 företag (enheter), två från vardera 

storlekskategori. Det som kan ifrågasättas är dock att små företag och 

medelstora slogs samman och kallades för ”SME”. Den andra gruppen är 

”stora organisationer”. Det blir alltså en grupp med 4 enheter som ska 

jämföras med en grupp som har 2 enheter. Anledningen till detta är att 

studien jämförde gruppen SME med stora organisationer. Dock så innehåller 

gruppen SME två underkategorier, vilka är små företag, och medelstora. 

Detta är egentligen inte så viktigt, eftersom litteraturen talar om SME som en 

enskild grupp gentemot gruppen stora organisationer. Det är ändå oklart för 

mig hur indelningen ska göras gällande SME i sådana här studier. Ska 

forskaren ta hänsyn till underkategorierna i SME, eller räcker det med att 

företagen är tillräckligt små för att kunna klassas som SME? Med andra ord, 

skulle det spela någon roll om 3 medelstora organisationer undersöktes, och 

bara en liten? Ju för sig spelar detta inte så stor roll eftersom totalt sett är 

enheterna för få för att kunna generera generaliserbara resultat. Dock så 

skulle detta kunna bli ett problem om t.ex. 60 enheter hade undersökts, då 

hade det blivit 40 enheter i gruppen SME gentemot 20 enheter i gruppen stora 

organisationer. Detta hade skapat problem gällande generaliserbarheten 
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eftersom data från dubbelt så många enheter hade skapats från gruppen SME 

gentemot gruppen stora organisationer. Det finns ingen enkel lösning på 

detta. Även om lika antal enheter hade undersökts från gruppen SME och 

gruppen stora organisationer hade det blivit ojämnt. Som exempel hade det 

blivit 40 stora företag gentemot 20 små, och 20 medelstora. Det kan dock 

resoneras att detta heller inte hade spelat någon roll, då studien inte jämför 

individuella enheter med varandra, utan jämför grupp mot grupp.  

 

Något annat som kan reflekteras över är intervjuerna. Det fanns tillfällen då 

kommunikationen mellan mig och informanterna blev problematisk. I vissa 

fall förstod inte informanterna vad frågan innebar, vilket berodde på att jag 

använde tekniska termer från litteraturen. Jag fick därför förenkla och 

omformulera tills jag fick ett svar. I vissa fall så sökte informanterna en mer 

detaljerad beskrivning av frågan, vilket fick mig att beskriva frågan med ännu 

mer tekniska termer. Det som kan sägas är att vissa gånger var informanterna 

inte så insatta i ämnet BI, och vissa gånger var de väldigt insatta och hade 

hög kunskap om BI. Informanternas förkunskap om BI är avgörande till de 

svar som de ger vid intervju anser jag. En sammanställning skickades dock 

till informanterna efter intervjun, så att de kunde förtydliga att BI 

användandet hade uppfattats på rätt sätt av mig.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att en forskare måste kunna improvisera vid 

intervjuer för att få fram sitt budskap. Detta kan tolkas som att forskaren 

”förvränger” frågorna, men det behöver inte alltid vara så. En teknisk term 

kan förvisso förklaras på ett enklare sätt. Som exempel kan ”BI” översättas 

till ”beslut med stöd av datoriserad hjälp” eller till något annat beroende på 

vad forskaren vill veta. Det som dock är viktigt är att forskaren använder 

förenklingen i rätt kontext. Om jag som forskare menar att ”BI” är samma 

som ”beslut med stöd av datoriserad hjälp”, då ser jag inga problem med att 

ställa frågan på ett enklare vis. Om jag däremot menar att ”BI” är ”beslut med 

data som grund”, och förenklar frågan till ” beslut med stöd av datoriserad 

hjälp” då har innebörden av frågan ändrats, eftersom jag frågar inte efter vad 

jag egentligen vill veta. Detta är för övrigt ett exempel på en bra förenkling, 

och en dålig. 

 

Diskussionerna ovan är mina personliga åsikter och tankar, och de stöds i 

huvudsak inte av något vetenskapligt material.  
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5.4.2 Validitet 

Validitet innebär att empirin är relevant och giltig, alltså att forskaren mäter 

det som den vill mäta och att det som mäts också gäller för flera (Jacobsen, 

2002). Det finns två indelningar gällande denna term, och den ena är intern 

giltighet, den andra är extern giltighet (Jacobsen, 2002).  

 

Den interna giltigheten gällande denna studie anses som hög eftersom jag har 

undersökt vad jag verkligen ville. Avsikten var att undersöka hur SME och 

stora organisationer använder BI, samt vilken skillnad som finns mellan SME 

och stora organisationers BI användande. Jag anser att jag uppnått detta då 

jag har gjort flertal personliga intervjuer med SME och stora organisationer, 

samt definierat vad ”BI användande” är för något i uppsatsen. Jag har också 

redovisat och diskuteras hur SME och stora organisationer använder BI, och 

den skillnad i BI användande som upptäckts. Upptäckterna har också 

kontinuerligt kopplats till teoretisk bakgrund för att påvisa att enheterna 

faktiskt arbetar med ”BI” och inte med något annat. Jag anser även att 

informationen som givits från informanterna och respondenterna har hög 

giltighet eftersom informanterna och respondenterna valdes utefter hur stor 

sannolikhet de skulle kunna svara på frågorna. Som nämnt innan fanns det 

tillfällen då kommunikationen blev problematisk mellan mig och de 

intervjuade, dock så löstes det genom att omformulera frågorna. För att sedan 

försäkra mig om att organisationernas BI användande uppfattats på rätt sätt 

av mig, skickades en sammanfattning av intervjun till dem, som sedan gav 

sitt godkännande.  

 

Den externa giltigheten däremot är något lägre eftersom resultaten inte kan 

generaliseras i någon större omfattning. Detta i sig beror på att få enheter 

undersöktes. Dock är detta ett vanligt problem enligt Jacobsen (2002) vid 

användning av kvalitativa metoder. Visserligen finns likheter mellan 

enheterna i SME och stora organisationer, frågan som forskaren dock ska 

ställa sig, är enligt Jacobsen (2002) om dessa likheter kan gälla även för 

andra enheter och i större omfattning. Jag anser inte, som tidigare nämnt att 

resultaten kan användas till att generalisera. Jacobsen (2002) nämner att det 

kan vara svårt för forskaren att bevisa att resultaten kan generaliseras, även 

om forskaren kan argumentera för att resultaten kan vara generaliserbara. 

Med detta sagt så kan det anses att mitt resultat kan användas till att ge en 

generell blick över SME och stora organisationers BI användande, och 

skillnader i BI användandet. Dock så kan det inte bevisas att denna 

generalisering faktiskt är sann. 

 

 



 

  108 (119) 
 

5.4.3 Reabilitet 

Reabilitet innebär enligt Jacobsen (2002) att empirin måste vara tillförlitlig 

och trovärdig. Läsaren måste alltså kunna lita på det som står. För att uppnå 

reabilitet måste genomförandet vara gjord på ett korrekt sätt. Tanken är att 

”gör det rätt, eller låt bli att göra det alls!” (Jacobsen 2002). 

 

Jacobsen (2002) nämner att den som intervjuas kan bli påverkad, och detta 

kallas för intervjueffekten. Intervjuarens kläder, tal, kroppsspråk osv. kan 

påverka. För att minska denna effekt försökte jag uppträdda lugnt men 

målmedveten, så att de intervjuade skulle få klart för sig vilken avsikt jag 

hade att träffa dem. Visserligen kan det bli svårt att veta om de intervjuade 

betedde sig normalt eller om de uppträdde avvikande. Jag får helt enkelt lita 

på det som sades under intervjuerna. Jacobsen (2002) nämner att det är 

omöjligt att genomföra en intervju som är fri från undersökareffekter, dock 

kan det antas att resultatet är tillförlitligt om två olika observatörer kommer 

fram till samma resultat. I mitt fall blir det svårt att jämföra med vad andra 

forskare kommit fram till då min studie avviker en del jämfört med deras. 

Om mina resultat skiljer sig ifrån andra forskares resultat kan det bero på 

andra faktorer, och inte på brist i genomförandet i sig.  

 

Även platsen som intervjun utförs på kan påverka resultaten enligt Jacobsen 

(2002), och detta kan motverkas till viss del genom att intervjua objektet på 

dess arbetsplats, alltså en plats där intervjuaren känner sig bekväm och 

besöker dagligen. Samtliga personliga intervjuer ägde rum på de intervjuades 

arbetsplatser. Även detta ökar undersökningens tillförlitlighet enligt mig då 

jag försökt eliminera riskerna med att den intervjuade känner sig obekväm 

och svarar fel.  

 

Något annat som påverkar tillförlitligheten är om intervjun görs 

”överraskande” eller ”planerad” (Jacobsen, 2002). Den överraskande 

intervjun kan påverka resultatet på så vis att den intervjuade inte är förberedd 

och tenderar att svara spontant och känslosamt (Jacobsen, 2002). Detta 

behöver inte vara negativt om målet är att insamla just sådant. Den planerade 

intervjun däremot, passar om planlagda och genomtänkta synpunkter vill 

insamlas. Alla intervjuer som genomfördes var planlagda då min fokus var att 

insamla ”genomtänkta synpunkter” om BI användande. Jacobsen (2002) 

nämner att det är svårt att avgöra vilka av dessa två intervjuer som är bäst 

eller sämst, det viktigaste är dock att reflektera över resultaten och vara 

medveten om de faktorer som kan påverka resultaten. Åter igen nämner 

Jacobsen (2002) att liknande resultat som är utförda både överraskande och 

planerade tyder på att resultatet är tillförlitligt. I mitt fall är det som nämnt 

innan svårt att jämföra då min studie skiljer sig från tidigare gjorda. 

Avvikelserna behöver inte ha med genomförandet i sig att göra. 
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Jacobsen (2002) nämner att resultaten också kan påverkas eftersom forskaren 

slarvar och antecknat fel. Detta är ett problem som forskaren måste ta hänsyn 

till, då anteckningar är nödvändigt för att minnas det som sades under 

intervjun (Jacobsen, 2002). För att försäkra mig om att korrekta 

nedteckningar gjorts och att information uppfattats på rätt sätt av mig, så 

skickades en sammanfattning av intervjun till informanterna och 

respondenterna vid senare tillfälle. Detta var ett sätt att styrka att den 

information som nedtecknats var korrekt, då informanterna och 

respondenterna kunde kommentera om något var fel. Visserligen kan det 

argumenteras att informanterna och respondenterna endast kollade igenom 

sammanfattningen ”snabbt” och missat detaljerna, men detta kan jag som 

forskare inte påverka. Jag får helt enkelt lita på att informanterna och 

respondenterna gjorde sitt jobb och validerade anteckningarna. 

 

 
 

6 Avslutning 
Här nämns projektets syfte kortfattat, det nämns också de slutsatser som 

kommits fram till, samt förslag på framtida forskning.  

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med projektet var att redovisa BI användande i SME och stora 

organisationer, samt ta upp de skillnader som finns mellan SME och stora 

organisationers BI användande. För att kunna uppnå detta har intervjuer 

gjorts med nyckelpersoner inom SME och stora organisationer. Teoretisk 

bakgrund har sedan använts till att beskriva organisationernas BI 

användande, samt skillnad i BI användande, utifrån en vetenskaplig 

synvinkel. 

 
De huvudsakliga problemfrågorna som arbetats utefter är följande; ”Hur 

använder SME och stora organisationer BI?”, samt ”Vilken skillnad är det 

mellan SME och stora organisationers BI användande?”. Dessa frågor har 

dock brutits ner till en rad olika undersökningsfrågor, som senare agerade 

som intervjufrågor. 

 

Svaret på de huvudsakliga problemfrågorna kan tolkas på olika vis. Resultatet 

tyder på att det finns skillnad mellan SME och stora organisationers BI 

användande. Det blir dock genast mer komplicerat. För det första så 

upptäcktes endast ett fåtal skillnader mellan SME och stora organisationers 

BI användande. Det kan sedan argumenteras att dessa skillnader endast kan 

gälla för de enskilda organisationer som undersöktes och inte allmänt för 

SME och stora organisationer. Detta eftersom få enheter undersöktes totalt. 
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Det finns alltså inga vetenskapliga bevis för att resultaten är generella, och 

gäller för alla SME och stora organisationer.  

 

De konkreta skillnaderna mellan SME och stora organisationers BI 

användande är att stora organisationer köper data mer frekvent än vad SME 

gör. De stora organisationerna analyserar även data om omvärlden, medan 

SME inte gör det. Spridningen av data är också något begränsad i de stora 

organisationerna jämfört med SME, samt att de stora organisationerna har en 

speciell budget till BI arbete, medan SME inte har det.  

 

Likheterna som kan ses utifrån resultatet är att SME och stora organisationer 

insamlar data på samma vis, använder sig av samma sorts datakällor, samt 

lagrar data på samma vis (i databaser och personligen). SME och stora 

organisationer använder sig även av samma sorts teknologi vid analys av 

data, de analyserar även och presenterar data på samma vis. SME använder 

BI av samma anledning som stora organisationer (bra och effektiva beslut), 

de använder även BI till att uppnå organisationens mål. SME och stora 

organisationer tänker även både kortsiktigt och långsiktigt när data insamlas 

och analyseras.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns fler likheter än 

skillnader mellan SME och stora organisationers BI användande, vilket 

resultatet ovan kan intyga. Dock är dessa resultat inte generella.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Mitt förslag till fortsatt forskning är att försöka göra resultaten i denna 

uppsats mer generaliserbara. Om resultaten görs mer generaliserbara är man 

ett steg närmare att lösa det stora problemet, vilket är att definiera 

skillnaderna mellan SME och stora organisationers BI användande. 

Uppsatsen försöker lösa detta problem, men eftersom få enheter undersöktes 

kan resultaten inte användas till att generalisera. Skillnaderna gällande BI 

användande definieras dock i denna studie, fast detta gäller endast för några 

få organisationer. 

 

I diskussionskapitlet argumenteras det att den metod som valt inte kan 

generera generaliserbara resultat, och så kan fallet vara. Istället för en 

kvalitativ metod kan en kvantitativ metod användas där ett stort antal enkäter 

skickas ut, och på så vis kan svarsfrekvensen bli högre. Visserligen kan det 

argumenteras för att forskaren måste ha nog med kunskap om ämnet innan 

enkäter kan skickas ut, speciellt om det ska vara givna svarsalternativ. Dock 

så kan forskaren till den framtida studien använda de problemfrågorna som 

finns i denna uppsats, tillsammans med de svar som informanterna och 

respondenterna givit. På så vis finns redan grunden för frågor och svar som 
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kan användas till en enkät. Visserligen kan en kvalitativ studie också 

användas, fast det kommer bli mycket tidskrävande att göra ett stort antal 

individuella intervjuer. Det beror helt enkelt på hur mycket resurser forskaren 

kan lägga på att lösa detta problem. 

 

Ett annat alternativ kan vara att begränsa sig ännu mer för att få ännu mer 

konkreta resultat. En studie som har många frågeställningar kan bli svår att 

konkretisera då de olika frågeställningarna behandlar olika områden. Som 

exempel kan en framtida studie innebära att endast insamlingsfasen studeras, 

för att sedan generera konkreta resultat. Sedan kan en följande studie göras på 

analysfasen, osv. Slutligen kan de olika studierna kombineras, eller studeras 

var för sig för att få inblick i de konkreta skillnader som finns mellan SME 

och stora organisationers BI användande.  

 

En framtida studie kan även innebära att forskaren gör en förklarande studie 

där det förklaras varför det finns skillnader mellan SME och stora 

organisationers BI användande. På så vis kan ännu mer ny kunskap tillföras 

gällande detta ämne. 

 

Slutligen kan en framtida studie även innebära att forskaren försöker hitta 

likheter mellan SME och stora organisationers BI användande istället för 

skillnader. Det var trots allt likheterna som dominerade denna studies 

resultat, även fast fokus var att hitta skillnader. Frågan är bara vilket behov 

som finns av att hitta likheter mellan SME och stora organisationers BI 

användande?  
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Bilaga 1 Intervjufrågor
Här nedan visas de intervjufrågorna som användes när intervjuerna 

genomfördes, dessa skickades även till den respondent som inte kunde delta i 

personligt möte. Notera att dessa frågor fungerade som riktlinjer under 

intervjuerna, och de kan ha omformulerats något. Även följdfrågor kan ha 

ställts för att få fram svar. 

 

Intervjufrågor 
Exempel på intervjufrågor som kommer att ställas finns nedan. Jag har 

kategoriserat frågorna efter olika områden, t.ex. innebär ”teknisk 

information” att frågorna kommer fokusera på den tekniken som möjliggör 

beslutstöd, osv. 

 

På vissa av frågorna finns det en beskrivning till vad jag vill veta och varför, 

samt exempel på hur frågan kan tolkas. 

 

Förkortningar: BI = Business Intelligence, översatt till ”beslutstöd” på 

svenska. 

 

Allmänt om BI 

 

1. Vilken data och information analyserar/undersöker/gör ni 

statistik på i er organisation? Syftet med denna fråga är att få en 

uppfattning om vilken typ av data som undersöks. Förklara gärna 

och ge exempel, t.ex. att data som finns lagrat i organisationens 

databas undersöks för att hjälpa personal med beslut osv.  

2. Vilka typer av beslut fattas genom att undersöka denna datan 

och informationen? Syftet med denna fråga är att få en 

uppfattning om vilka beslut som fattas genom att analysera datan. 

Som exempel kan beslut ”Y” fattas, genom att analysera data ”X”. 

3. Inom vilka områden används Business Intelligence/beslutstöd 

inom er organisation? Denna fråga ska upplysa mig rent 

generellt var BI används inom organisationen, t.ex. 

försäljningsavdelning, marknadsföring, produktion, osv. Nu har 

jag fokuserat på endast marknadsdelen i vissa företag, men denna 

fråga kan ses som öppen.  



 

   
 

4. Analyserar ni data och information för att uppfylla er 

organisations förbestämda mål? Denna fråga ska upplysa mig 

om BI arbete kan kopplas till att uppfylla organisationens mål. 

5. Vilka är de viktigaste förbestämda målen i organisationen, 

som kan uppfyllas genom BI arbete? Denna fråga är en variant 

på föregående fråga, och här går jag in på detalj, för att få en 

uppfattning om vilka viktiga mål som ska uppfyllas, genom BI 

arbete. 

6. Vilka är era viktigaste skäl till att ni arbetar med Business 

Intelligence/beslutstöd? Denna fråga är till för att jag ska få en 

uppfattning om vilka som är de mest avgörande faktorerna till BI 

arbetet. 

7. Vilka källor används vid datainsamling? Denna fråga ska 

upplysa mig om vart ni hittar er data och information. Exempel på 

detta kan vara data som ni redan har i ert affärssystem (intern), 

och data från internet, tidningar, böcker, konkurrenter, osv. 

(extern). 

8. Har ni en speciell budget avsedd till arbete med Business 

Intelligence/beslutstöd? Detta är för att jag ska få en uppfattning 

om ni har en förbestämd summa med pengar som ska gå till BI 

arbete, eller om resurser tas från övriga ”kassan” när resurser 

behövs. 

 

Arbete med BI, vad, hur varför? 

 

1. Vilka insamlar data i er organisation? Denna fråga är för att jag 

ska få en uppfattning om vilken yrkesgrupp som insamlar data. 

Kan vara intressant att jämföra hur det förhåller sig, mellan stora 

och små organisationer. 

2. Vilka utför analys av data i er organisation? Samma som ovan. 

3. Vilka fattar de slutgiltiga besluten? Samma som ovan. 

4. Har ni olika avdelningar i organisationen som insamlar, 

analyserar och presenterar data och information, beroende på 



 

   
 

vilka beslut som ska tas? Också intressant att se hur det förhåller 

sig mellan större och mindre organisationer.  

5. Hur går medarbetarna till väga då de samlar in data och 

information? Intressant att se vilka aktiviteter som genomförs då 

medarbetarna insamlar data. Intressant att jämföra mellan stor och 

liten organisation.  

6. Betalar ni för att få tillgång till data från externa källor? Detta 

är för att se om det är någon skillnad mellan hur stora och små 

organisationer får tillgång till data. Är det så att de 

organisationerna med mer kapital får tillgång till bättre data? 

7. Hur går medarbetarna till väga då de analyserar data?  

8. Hur går medarbetarna till väga då de presenterar analysen till 

beslutsfattarna? 

9. Har alla i organisationen tillgång till samma data? Detta är för 

att se om BI används till dess fulla potential, dvs. att alla 

medarbetare kan få tillgång till samma data och analysera den.   

10. Hur långt fram blickar ni när ni insamlar och analyserar 

data? Åter igen, för att se om det är någon skillnad mellan hur 

långt fram organisationer blickar, när de arbetar med BI. 

 

Teknisk information 

 

1. Vilka program och system använder ni vid datainsamling, 

analys av data, och presentation av data (till beslutsfattare)? 

Överblick over den teknologin som möjliggör BI i organisationen. 

2. Var lagras den insamlade datan i organisationen? Detta för att 

se om datan lagras i en databas, t.ex. data warehouse, eller hur den 

lagras rent allmänt. 

3. Utbyter ni beslutsgrundande information med era 

leverantörer på elektronisk väg, t.ex. via ett system? Detta är 

för att se om de har ett system som innebär att de kan få relevant 

information från sina leverantörer, och i sin tur ge relevant 

information till dem, för beslutsfattande.  



 

   
 

Hinder 

 

1. Om ni inte arbetar med BI/beslutstöd, varför? Detta för att få 

en insikt i varför BI arbete inte utförs 

2. Finns det några identifierade hinder till att ni inte arbetar 

med BI/beslutstöd? Om det finns några identifierade hinder, är 

det intressant att få reda på dessa. 
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