
 

 

Examensarbete i Informatik  
Kandidat 

En utvärdering av hur  

Business Intelligence  

mognaden kan öka  
- Att hantera, analysera och presentera data av ett 

återkommande enkätresultat 

Författare:Therése Andrén Eggeborn 

Handledare: Jeanette Svanholm 

Termin: VT2013 

Kurskod: 2IL00E 



 

 

2 
 

Sammanfattning 

 
Bland dagens företag handlar det inte längre om att ha tillgång till unik 

information, utan snarare kunna hantera information unikt och därigenom 

skapa konkurrensfördelar. Dagens företag har en press på sig att ta fram 

relevant information bland dem stora datamängder som finns i verksamheten. 

Idag kan detta ske med hjälp av Business Intelligence. Gällande i vilken 

omfattning verksamheter använder sig av Business Intelligence skiljer det sig 

åt. För att mäta i vilken utsträckning det används pratas det om Business 

Intelligence mognad. Följande studie innehåller en utvärdering kring hur 

Business Intelligence mognaden kan öka i en stor verksamhet. Med 

fokusering på ett problemområde för ett fallföretag där det finns mycket data 

men mindre värdefull information görs ett antagande att Business Intelligence 

mognaden kan öka. Undersökningen är av kvalitativ karaktär där en fallstudie 

gjorts. Syftet har varit att utvärdera om Business Intelligence mognaden kan 

öka genom en tillämpning på ett återkommande enkätresultat. På det valda 

fallföretaget sker ett enkätutskick varje kvartal för att ta reda på vad de 

anställda tycker om sin IS/IT miljö. I dagsläget mottas resultatet från varje 

undersökning i stora Excel-filer vilka gör det svårt att överblicka och 

komplicerat att arbeta med. Det finns ett behov av att få en förändring i att 

hantera, analysera och presentera enkätens resultat. Informanter till 

insamlingen av data har utgjorts av personer på fallföretaget som antingen har 

ett intresse av enkätens resultat eller varit experter inom Business 

Intelligence. Insamling av empiri har skett genom intervjuer samt 

observationer. Undersökningen visar att det är möjligt för en verksamhet att 

öka sin Business Intelligence mognad genom att se på andra 

tillämpningsområden som i det här fallet enkätresultat. Idag används 

Business Intelligence på fallföretaget inom områden som ekonomi, 

försäljning, produktion, inköp, personal och IS/IT men trots detta är Business 

Intelligence mognaden låg och potential finns för utökade 

användningsområden. Med Business Intelligence skulle önskemål i 

fallföretaget uppfyllas gällande enkäten så som enklare hantering, reducerad 

tid för att arbeta med materialet, ökade möjligheter till analysering, möjlighet 

att segmentera respondentgrupper, bättre presentationsunderlag samt se 

trender. Fallföretaget har då ökat sin BI mognad genom att skaffat sig mer 

kunskap om verksamheten samt är på väg mot ett bättre utnyttjande av 

företagets operativa IS/IT. 
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Abstract 

 
Among today's enterprises, it's no longer about having access to unique 

information, but rather be able to manage information and thus create unique 

competitive advantages. Today's businesses have a pressure to produce 

relevant information among them large amounts of data available in the 

business. Today this can be done by using Business Intelligence. Regarding 

the extent to which businesses use Business Intelligence is it different. To 

measure the extent to which it is used it is called Business Intelligence 

maturity. The following study includes an evaluation of how Business 

Intelligence can increase maturation in a large business. With a focus on a 

problem area for a case company where there is a lot of data but less valuable 

information an assumption is made that Business Intelligence maturity may 

increase. The study is a qualitative case study. The aim of the study is to 

evaluate if the Business Intelligence maturation may increase by handle 

recurring survey results. In the selected case the survey is sent out quarterly 

to find out what employees think about their IS / IT environment. In the 

current state the survey results is received in large Excel files, which makes it 

difficult to analyze and work with. There is a need for a change in handling, 

analyze and present the survey results. Informants for data collection 

consisted of persons in the case study where the company either had an 

interest in the survey results or been experts in Business Intelligence. 

Empirical data were collected through interviews and observations. The study 

shows that it is possible for a business to increase their Business Intelligence 

maturity by looking at other areas as in this case the survey results. Today, 

Business Intelligence is used in the case company in areas such as finance, 

sales, production, purchasing, personnel, and IS/IT, but despite this, Business 

Intelligence maturity is low and potential exists for expanded uses. With 

Business Intelligence the case company can easier handling, reduced time to 

work with the material, increased opportunities for analysis, the ability to 

segment the respondent, better presentation documents and identify trends in 

the survey results. The case company will increase its BI maturity by 

acquired more knowledge of the business and moving towards a better 

utilization of the company's operational IS/IT. 
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Förord 

 
Att göra befintlig information mer tillgänglig och kommunicera ut den till 

dem som behöver den är något som intresserar mig. Problemet i dagens 

verksamheter är inte att samla in material och underlag utan snarare skapa 

värde i det som redan finns. Mitt intresse består av att ta befintlig 

information, paketera den på ett nytt sätt och göra den tillgänglig för de som 

behöver den. I ett samhälle där information overload mer än ofta gör sig 

påmint måste vi kunna hitta värde i den information vi har. Ett sätt att göra 

detta på är att använda sig av Business Intelligence.  

 

Kandidatuppsatsen är skriven som en avslutning på min utbildning i 

informationslogistik, där broar byggs mellan öar av information.  

 

Jag hoppas att du efter att ha läst min kandidatuppsats fått upp ögonen för 

vad Business Intelligence kan bidra med i en verksamhet och hur Business 

Intelligence mognaden kan öka. För dig som redan är bekant med begreppet 

kan kandidatuppsatsen ge inspiration till användningsområden. 

 

Tack till dem personer som hjälpt mig under arbetets gång. 

 

/Therése Andrén Eggeborn 
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1. Introduktion  
Introduktionskapitlet innehåller en bakgrund till undersökningen och tidigare 

forskning inom ämnet. Vidare presenteras problemformuleringen, 

undersökningens syfte och frågeställningar. Innan kapitlet avslutas ges en 

förklaring till valet av avsedd målgrupp, avgränsningar samt dem begrepp 

som förekommer i texten.  

 

1.1 Bakgrund 

Att vi lever i ett informationssamhälle är ingen nyhet. Bland dagens företag 

handlar det inte längre om att ha tillgång till unik information, utan snarare 

kunna hantera information unikt och därigenom skapa konkurrensfördelar. 

Dagens företag har en stor press på sig att ta fram relevant information bland 

dem stora datamängder som finns i verksamheten. För att hantera det 

problemet börjar allt fler ägna sig åt intelligentare aktiviteter (Vriens, 2004).  

 

I IBM:s Globala CEO studie (2010) ges rekommendationen att översätta data 

så att den blir synlig och göra den tillgänglig för rätt personer i rätt tid. Inom 

informationslogistiken är detta välkänt med information som når rätt person, 

på rätt plats, i rätt tid, kan flera fördelar i en verksamhet uppnås (CIL, 2013).   

 

”The company that knows how to turn information into intelligence will succeed 

and those that don't - or who simply continue to rely on information as sources 

of inspiration - will fail.”     (Kahaner, 1996) 

      

Mitt eget intresse för information och att finna nya vägar för den att färdas är 

något som funnits länge. Att inte ha tillgänglig information när jag behöver 

den upplever jag som väldigt frustrerande. I och med min praktikperiod på 

fallföretaget och deras CIO Office ökade mitt intresse för Business 

Intelligence (BI). Verksamheten har hög tillgång till data men desto mindre 

tillgång till bra sätt att presentera data på och göra den till värdefull 

information. Business Intelligence kan vara ett sätt att skapa mer värde i 

befintlig data.   

 

Dagens Business Intelligence-applikationer presenterar information, 

nyckeltal och visar flöden på monitorer och dataskärmar likväl i 

kontorslandskap som på verkstadsgolvet. Företag kan med hjälp av Business 

Intelligence på ett enkelt sätt presentera data, information och nyckeltal från 

olika källor i samma vy. Werner (2007) menar att Business Intelligence är ett 

av det mest populära områdena för IT management att investera i. 
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1.2 Tidigare forskning 

I den informations era som nu tagit vår tid med storm har kunskap kring att 

hantera flöden blivit en avgörande faktor för många verksamheter. 

Silwattananusarn och Tuamsuk (2012) skriver att många verksamheter har 

samlat på sig stora mängder med data, men att de har svårt att transformera 

data till värdefull information. Eckert et al (2001) menar att en av de största 

utmaningarna som alla organisationer står inför är att förse sina anställda med 

rätt information, i rätt tid. Enligt Silwattananusarn och Tuamsuk (2012) 

handlar det om att använda sig av bra verktyg för att utvinna värdefull 

information från stora datamängder. Mottagaren får inte bli överöst utan bör 

ha en möjlighet till att sortera det viktiga från det irrelevanta, utan att för den 

sakens skull tycka att informationen upplevs som bristfällig (Eckert et al., 

2001).  

 

Myrén (2013) menar att verksamheter måste tillåta medarbetarna att själva 

söka sig kunskap och information med hjälp av rätt förutsättningar. Olssons 

(2007) forskning visar att olika personer inom verksamheten kräver olika 

typer av information och presentation. Detta innebär att roller med 

behörigheter är ett krav. Alternativet blir att användarna ska vara så pass 

insatta i verktyget att de själva skulle kunna plocka fram det data de vill 

analysera.   

 

Andersson et al (2008) skriver att Business Intelligence har hjälpt flera 

verksamheter att fatta beslut och ökat den interna kontrollen tack vare att alla 

kan ha tillgång till samma data. Olsson (2007) menar att nuvarande trender 

inom Business Intelligence grundar sig i att anställda i verksamheter har ett 

större behov att av övervaka, kontrollera och göra uppföljningar. Innan 

implementering av exempelvis en BI-applikation hade detta varit ett problem 

enligt Olsson (2007).  

 

Andersson et al (2008) skriver i sin uppsats att deras undersökta svenska 

företag använder Business Intelligence i stor utsträckning och att det kommer 

att öka ytterligare. Tack vare Business Intelligence skriver Åberg-Petersson 

och Scherlin (2011) kan personberoende arbetas bort men viktigt att 

poängtera är att Business Intelligence ska ses som ett hjälpmedel till 

verksamheten och inte som en ersättare av personal. 
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1.3 Problemformulering 

Problemet i dagens verksamheter har inte att göra med bristen på 

information, snarare tvärtom. Sedan övergången från industrisamhället till 

informationssamhället har verksamheter blivit tvungna att organisera och 

selektera data (Fernandes, 2010). Mycket data att analysera och mycket 

information att hantera är utmaningar som många verksamheter står inför. Att 

hantera och analysera data och information är inget som idag behöver ske 

manuellt. Med hjälp av Business Intelligence kan mycket av detta ske 

automatiskt och nya sätt att presentera information blir möjliga. I vilken 

utsträckning Business Intelligence används i verksamheter skiljer sig åt. För 

att mäta i vilken utsträckning det används pratas det om Business Intelligence 

mognad. Men hur skulle Business Intelligence mognaden i en verksamhet 

kunna öka? 

 

Stora verksamheter genomför generellt många enkätundersökningar internt 

och externt för att få reda på nöjdheten hos sina anställda och kunder. I den 

stora verksamhet som jag undersökt närmare skickas en intern enkät ut fyra 

gånger per år som mäter de anställdas nöjdhet kring dem IS/IT tjänster som 

levereras. Varje kvartal besvaras enkäten av cirka 600 respondenter som i sin 

tur fyller i uppskattningsvis 200 olika fält. Ju fler enkätutskick som görs desto 

mer material blir det att hantera. Min problemformulering består av att 

utvärdera hur BI mognaden ökar i en stor verksamhet i och med en 

tillämpning på enkätresultat. För att undersöka mitt vetenskapliga problem, 

hur Business Intelligence mognaden i en verksamhet skulle kunna öka, har 

jag gjort en fallstudie.  
 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med fallstudien är att utvärdera hur Business Intelligence mognaden 

ökar då en stor verksamhet tar hjälp av ett BI verktyg för att hantera, 

analysera och presentera data av ett återkommande enkätresultat. Till min 

hjälp att besvara syftet har jag valt följande frågeställningar på fallföretaget; 

- Vad skulle Business Intelligence kunna hjälpa till med gällande 

hantering, analysering och presentation av ett återkommande 

enkätresultat?  

- Hur ser Business Intelligence mognaden ut idag i fallföretaget och hur 

kan den komma att ändras i och med adderingen av det nya 

användningsområdet? 
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1.5 Avgränsning 

Uppsatsen innehåller inte paralleller till Competitive intelligence. 

Anledningen till det är att Business Intelligence i min uppsats inte fokuserar 

på omvärldsanalysering eller en verksamhets konkurrenter. Uppsatsen går 

inte heller in på några tekniska detaljer i hur Business Intelligence fungerar. 

Begreppen så som data warehousing och data mining förekommer inte då jag 

anser att det har med IT arkitektur att göra. Slutligen har jag valt att inte 

behandla frågor kring kostnader för Business Intelligence så som licenser, 

mjukvara och utvecklingskostnader. 
 

 

1.6 Målgrupp 

 

Målgruppen är personer som är intresserade av att få mer kunskap om 

Business Intelligence mognad och vad det innebär samt att få ett exempel på 

hur Business Intelligence mognaden i en verksamhet skulle kunna öka. 

 

1.7 Begreppsförklaring 

Applikation Kan även benämnas som program, mjukvara eller 

tillämpning som hanteras av en användare.  
BI  Business Intelligence innefattar metoder, 

färdigheter, tekniker, applikationer och processer 

där verksamheten vill ha en bättre förståelse för 

intern data, kan även användas för 

omvärldsbevakning. Se teoriavsnitt 3.1. 

BI-miljö  Business Intelligence miljö. Med miljö menas 

exempelvis webbsida, där BI presenteras synligt 

för användaren.   

Data  Data blir till information först när den hamnar i en 

kontext. Data är således den tekniska definitionen 

av information. 

Enkäten    I bestämd form avses fallföretagets IS User 

Satisfaction Survey. En användarenkät gällande 

företagets IS/IT miljö.  

IS   Informationssystem. 

IT    Informationsteknologi. 
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1.8 Disposition  

1. Inledning Inledningskapitlet innehåller en bakgrund och 

tidigare forskning. Syftet och dess frågeställningar 

inkluderas likväl som målgrupp, avgränsningar 

samt begreppsförklaring.  

 

2. Metod Metodkapitlet redovisar vilken metodik som 

använts samt tillvägagångssätt och urval av 

informanter. 

 

3. Teori Teorikapitlet innehåller dem teorier som anses 

vara relevanta för undersökningen. 

 

4. Empiri Empirikapitlet innehåller det resultat som 

informanterna gett men även en samlad bild av 

genomförda observationer. 

 

5. Analys Analyskapitlet innehåller valda teorier 

sammanvävda med insamlad empiri. 

 

6. Diskussion Diskussionskapitlet innehåller egna reflektioner 

och den problemlösning författaren kommit fram 

till. 

 

7. Avslutning Det sista kapitlet ger en slutsats till 

undersökningen samt förslag till fortsatt forskning. 
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2. Metod 
Metodkapitlet innehåller den metodik som använts i undersökningen. Dess 

ansats, undersökningsmetod, val av studie, utformning, insamling, urval, 

genomförande samt validitet och reliabilitet. Slutligen förs en diskussion 

kring egen kritik till valet av metod. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Enligt Patel och Davidsson (2003) kan syftet med en undersökning se olika 

ut. Det kan exempelvis vara för att beskriva, förklara, besluta, utvärdera eller 

förstå en viss situation eller fenomen. Min undersöknings valda syfte är att 

göra en utvärdering i hur Business Intelligence mognaden kan öka i en stor 

verksamhet. Studien har en övervägande induktiv ansats. Den induktiva 

ansatsen utgår från ”empiri till teori” och undersökaren samlar på sig 

information för att sedan sortera den efter insamlingsperioden (Jacobsen, 

2002). Motsatsen är det deduktiva ansatsen där undersökaren vill ta reda på 

om verkligheten ser ut som teorin förespråkar.   

2.2 Undersökningsmetod 

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning vilket lämpar sig väl enligt 

Jacobsen (2002) då undersökaren är mer öppen för ny information. Det vill 

säga att undersökaren har ett öppet sinne och förhållande till det som ska 

studeras. Jacobsen (2002) skriver att den kvalitativa ansatsen är inriktad på 

att ge en rik bild av situationen samt individen och den miljö som den igår i. 

En kvalitativ undersökning är även att föredra då ansatsen är mest åt det 

induktiva hållet.  

2.3 Fallstudie 

Valet av att göra en fallstudie fann sig naturligt då jag tillbringat min 

praktikperiod i en verksamhet som gärna ville att jag stannade kvar 

ytterligare en termin för uppsatsskrivande, vilket kändes lockande. Jag kände 

själv att det vore roligt och lärorikt att fortsätta att vara kvar för att få 

ytterligare erfarenhet från näringslivet. En fallstudie är enligt Jacobsen (2002) 

en undersökning med fokusering på en speciell enhet. Fallstudier är lämpligt 

att använda då undersökaren vill få en mer djup kunskap och förståelse av en 

specifik händelse. Detta ansåg jag var bra då jag ville utvärdera fallföretaget 

inom mitt valda ämne. Det kan även vara rekommenderat att göra en 

fallstudie när undersökaren vill beskriva en enskild plats eller gå på djupet i 

en viss fråga (Jacobsen, 2002).   
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2.4 Val av utformning 

Undersökningen har en utformning som jag anser vara mest åt det intensiva 

hållet. Jag anser att den är intensiv för att den har sin styrka i att den 

innehåller relevanta data. Den är alltså relevant för sitt sammanhang vilket är 

kravet enligt Jacobsen (2002) för en intensiv utformning. Problemet som 

Jacobsen (2002) ser det är att studier som görs med en intensiv utformning i 

många fall blir väldigt specifik. Om en generalisering hade varit syftet hade 

utformningen varit mer extensiv. Den extensiva utformningen menar 

Jacobsen (2002) ska vara möjlig att applicera på en större population. Detta 

är enligt författaren det som många undersökare gärna vill uppnå, att det 

resultat som framkommit ska kunna appliceras på en större population. 

Vanligt är att en designtriangulering görs. Med det menar Jacobsen (2002) att 

en kombination av intensiv och extensiv utformning görs. Precis som 

författaren menar kan det göras genom att först tala med några få personer för 

att sedan applicera den insikten den gett undersökaren i en mer extensiv 

undersökning (Jacobsen, 2002).    

2.5 Datainsamling  

2.5.1 Primär datainsamling 

Min primära datainsamling bestod av intervjuer ansikte mot ansikte samt 

observationer på fallföretaget. Enligt Jacobsen (2002) är den gyllene 

medelvägen den bästa när det gäller hur mycket information informanterna 

bör ha innan de deltar i undersökningen. Det vill säga att för mycket 

information skulle kunna leda till ett överflöd av information och på det sättet 

kunna påverka resultatet likväl som att för lite information skulle orsaka 

skepsis för informanterna att delta. Förslagsvis bör informanterna enligt 

Jacobsen (2002) få redan på det huvudsakliga syftet samt hur resultatet ska 

användas, varken mer eller mindre. 

 

Jacobsen (2002) skriver att intervjuer lämpar sig väl när det är relativt få 

enheter som ska undersökas. Informanterna ska till antalet inte vara för 

många så att den som ska hantera informationen får för mycket data. Efter ett 

visst antal intervjuer kommer det inte framkomma någon ny information än 

den som redan samlats in. Jacobsen (2002) beskriver detta som en 

mättnadspunkt. 

 

De tillfrågade informanterna fick inbjudan till ansikte mot ansikte intervjuer 

via mail. I mailet gavs en kort bakgrund till syftet med intervjuerna och 

varför jag valde just dem för intervju. Tiden för respektive intervju 

uppskattade jag till mellan 30 och 45 minuter. De fysiska mötesplatserna jag 

valde ut var lokaler som var bekanta för alla informanter. Intervjuerna var av 

öppen karaktär där jag hade en strukturerad intervjuguide med tema. Detta 
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gällde de lokala IS divisions cheferna. Jacobsen (2002) skriver att det är att 

föredra om undersökaren vill ge informanterna möjligheten till öppna svar. 

Mitt tema innehöll tre områden; information (I), åsikt (Å) samt handling (H) 

som jag hämtat från Kvale (1997). Jag bad mina informanter under respektive 

intervju besvara frågorna: Hur arbetar du med enkäten idag? (I). Vad anser du 

är problematiskt gällande enkätresultatet? (Å). Hur skulle du vilja att det såg 

ut? (H). 

 

Frågorna till övriga respondenter var också de strukturerade i tema. Chefen 

för Business Intelligence fick tema frågorna: Hur arbetar fallföretaget med 

Business Intelligence idag? (I). Vad anser du skulle kunna öka 

användningsområdet av Business Intelligence? (Å). Hur skulle utökningen 

kunna se ut? (H).   

 

Mina observationer har bland annat bestått av att jag som undersökare varit 

deltagare på möten. Jag har inte uttalat min roll som observatör men inte 

heller dolt om någon hade frågat om jag observerat. Dessa möten har inte 

varit på initiativ från mig men ändå berört mitt område. Jacobsen (2002) 

skriver att det finns en viss risk att undersökaren själv kan vara med att 

påverka gruppen i någon riktning. Som undersökare är det svårt att veta om 

gruppen agerat annorlunda om observatören inte varit där (Jacobsen, 2002). 

Observationer har även skett utan att det varit planerat då min fysiska 

placering i kontorslandskapet gjort att jag observerat och hört diskussioner 

kring hanteringen av enkäten på fallföretaget och arbetet med resultatet av 

den. Dessa observationer har tenderat till att ha en dold karaktär. 

2.5.2 Urval 

Mina informanter är ett urval av personer inom IS på fallföretaget. Jag valde 

informanter inom företaget som arbetar som lokala IS divisions chefer. I mitt 

val av vilka jag skulle kontakta gjorde jag ett bekvämlighetsurval genom att 

ta dem som fysiskt var på plats nära min egen placeringsort. 

Bekvämlighetsurval är enligt Jacobsen (2002) när man som undersökare 

väljer ut personer som fysiskt är placerade nära undersökaren till exempel i 

samma stad. Urvalet blev tre stycken lokala IS divisions chefer av totalt sju 

möjliga.  

  

Jag valde att intervjua fallföretagets Business Intelligence chef som är 

placerad på CIO Office. Jag intervjuade IS Informations chefen som är 

ansvarig för information och kommunikation gällande IS ut från CIO Office.  

 

Slutligen valde jag att kontakta en informant externt i det här fallet en konsult 

som arbetar som utvecklare av en Business Intelligence-applikation. Detta för 
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att jag var intresserad av att höra möjligheterna för att föra in enkätresultatet i 

applikationen. Konsulten har sedan tidigare utfört BI-arbeten åt fallföretaget.  

 

De utvalda personerna för intervjuer hade inte som önskemål att vara 

anonyma men jag har ändå valt att benämna dem vid deras yrkesroll. De 

lokala IS divisions cheferna heter i undersökningen lokal IS chef A, B och C. 

Övriga på fallföretaget benämns som IS Informations chef samt BI chef. Den 

externa konsulten benämns som extern konsult kort och gott. 

 

2.5.3  Sekundär datainsamling 

Insamlandet av sekundär data gjordes genom sökning av information på egen 

hand på fallföretagets intranät. Som Jacobsen (2002) skriver så kan problemet 

med sekundär data vara att den samlats in i ett annat syfte och den 

ursprungliga datainsamlaren kanske har haft ett annat förhållningssätt än 

nuvarande undersökare. Problemet med sekundär data kan också vara att den 

har ändrats över tiden (Jacobsen, 2002) vilket jag själv har få ta i beaktande i 

min undersökning.   

 

Sekundär data som i min undersökning presenteras som tidigare forskning 

och teorier har samlats in genom sökningar i databaser så som Diva vid 

Linnéuniversitetets bibliotek samt på Google Scholar. Sökord har då varit: 

Business Intelligence, Value of Business Intelligence, Business Intelligence 

Maturity och Success Factors with Business Intelligence. Sekundärdata består 

till stor del av tidigare publicerade kandidatuppsatser, vid såväl svenska som 

utländska lärosäten. Dem artiklar jag valt att använda mig av i 

undersökningen är till största delen publicerade i vetenskapliga tidsskrifter.     

 

2.5.4 Genomförande 

Under min genomförandeperiod hade jag mycket nytta av mitt tidigare 

praktikarbete på fallföretagets CIO Office som pågick under hösten 2012. Jag 

hade bra kunskap om vilka personer jag kunde kontakta vilket underlättade 

bokningarna av intervjuer.  

  

Under februari, mars och april 2013 genomförde jag mina intervjuer. Jag 

förde anteckningar under intervjuerna för att sedan kunna sammanställa de 

olika intervjuerna när alla dessa var genomförda. Dataanalyseringen utfördes 

i två omgångar. Först genom att sammanställa de lokala divisions IS 

chefernas svar. Den andra omgången bestod av att sammanställa svaren från 

de personer jag intervjuade med expert kunskaper inom Business 

Intelligence.  
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Observationerna skedde kontinuerligt under min undersökningsperiod. Mina 

observationer har varit bland annat avdelningsmöten där enkätens resultat 

presenterats och där jag kunnat observera åsikter och kommentarer. Andra 

observationer har skett på arbetsplatsen när jag suttit vid mitt skrivbord och 

arbetat då jag hört diskussioner kring enkäten och dess förbättringsarbete. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet  

 

Jacobsen (2002) anser att en studie kan räknas som väl genomförd om den 

uppfyller en viss grad av validitet och reliabilitet. Med andra ord bör 

undersökaren motivera varför studien anses vara giltig och relevant samt om 

den är trovärdig och tillförlitlig. När det kommer till validiteten i min rapport 

anser jag att de personer som intervjuats varit relevanta för mina frågor. Om 

en granskning av mitt urval av respondenter skulle göras skulle antagligen 

samma personer väljas ut igen. Jag anser att mina informanter besvarat mina 

frågor sanningsenligt och inte haft någon anledning till att ljuga eller 

försköna sanningen. Anledningen till detta är att de är i behov av en 

förändring och vad jag upplevt det som gärna delat med sig av hur nuläget ser 

ut och vad framtida önskemål är. Jag anser att studien har en godkänd intern 

giltighet men skulle eventuellt kunna ha förbättrats genom att verifiera att den 

empiri som samlats in varit korrekt genom återkoppling till informanterna. 

Största orsaken till att detta inte gjorts har varit att informanterna är väldigt 

upptagna personer i fallföretaget och det har varit svårt att få kontakt med de 

efter att intervjuer genomförts. 

 

När det kommer till den externa giltigheten menar Jacobsen (2002) att 

undersökaren får överväga om studien går att generalisera eller inte. I 

kvalitativa studier handlar det enligt Jacobsen (2002) om att se hur väl det går 

att från de få enheter som undersökts överföra det som framkommit till en 

mer generaliserbar nivå. Eftersom jag som undersökare valt att göra en 

fallstudie är det troligtvis inte en hög extern giltighet som uppnåtts. Det är ju i 

det här fallet en specifik enhet som undersökts. Samtidigt kan vissa 

paralleller dras till tidigare forskning vilket antyder att delar av studien är 

generaliserbar. 

 

När det kommer till trovärdigheten och tillförlitligheten är det svårt att avgöra 

menar Jacobsen (2002) i en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa 

undersökningen görs i en viss kontext, situation eller sammanhang. 

Sannolikheten att en annan undersökare får samma resultat kan därmed 

uppfattas som omöjligt (Jacobsen, 2002). Vad som kan styrka 

tillförlitligheten i en kvalitativ studie är undersökarens kompetens, tidigare 

erfarenhet, rykte och så visare. I vilket fall som helst måste undersökaren 
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reflektera över sitt resultat och om det verkar trovärdigt och har en giltighet. I 

mitt fall anser jag att trovärdigheten kan ses som hög. Detta genom att jag 

haft tidigare erfarenhet i verksamheten och dess problem med enkäten och 

därav en förståelse för informanterna. Samtidigt ska det uppmärksammas att 

jag kan ha påverkat mina informanter, och det är enligt Jacobsen (2002) bra 

om undersökaren har en medvetenhet kring detta.  

 
 

2.7 Kritik till valet av metod 

Jag är medveten om att jag kan ha haft en subjektiv inställning till mitt 

insamlade data. Jag har förmodligen varit färgad av att jag varit aktiv i 

fallföretaget sedan hösten 2012. Omedvetet kan jag ha tagit saker för givet 

eller bortsett från alternativ. Det kan ha påverkat mitt sätt att se på 

undersökningen och den insamlade empirin. Dock skulle jag vilja påstå att 

mitt engagemang varit stort under hela perioden tack vare just kopplingen till 

verksamheten. 

 

Taktiskt sett, tack vare min tidigare erfarenhet av fallföretaget, så kändes det 

helt fel att göra en kvantitativ undersökning, skicka ut en enkät om enkäten. 

Min egen uppfattning kring detta grundar sig i att det existerar en viss 

enkättrötthet på fallföretaget, vilket motiverar mitt val av en kvalitativ studie. 

Om jag nu hade valt att göra en kvantitativ studie hade antagligen inte fler 

personer svarat än det antal som jag bokade in för intervjuer. En annan 

motivering jag har är att det hade varit en enkät med mycket öppna 

svarsalternativ vilket hade kunnat ge ett väldigt spretigt resultat. Nu var mitt 

syfte att utvärdera vilket gjorde att material från intervjuer lämpade sig bäst 

anser jag.  

 

Jag hade naturligtvis kunna intervjuat fler personer på fallföretaget. Men efter 

intervjuer med tre stycken lokala IS divisions chefer upplevde jag det som att 

de gav ungefär samma svar. För att använda Jacobsens (2002) begrepp hade 

en mättnadspunkt uppnåtts. Om jag inte hade nöjt mig med att intervjua tre 

lokala IS divisions chefer utan föredragit ett större urval hade en 

enkätundersökning varit ett bättre alternativ. Detta hade även underlättat då 

flera av cheferna inte var fysiskt nära min placeringsort vilket hade försvårat 

en ansikte mot ansikte intervju.  

 

Insamlad sekundärdata kan ha missuppfattats då mycket av den varit på 

engelska. Den svenska översättningen kan ha gjort så att innebörden fått viss 

förändring.   
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Jag skulle gärna vilja säga att min undersökning är mer extensiv än var den 

är. Detta för att jag skulle vilja kunna generalisera det jag kommit fram till. 

Vad som talar emot detta är valet av att göra en fallstudie. Om extern 

giltighet hade varit mitt primära mål hade kanske valet av att göra små N-

studier varit att föredra. Studien skulle varit mer generaliserbar och då 

eventuellt blivit möjlig att använda på flera enheter i samma storlek eller i 

samma situation. Det kändes inte aktuellt då jag hade en bra kontakt på 

fallföretaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 
 

 

 

3. Teori 
Följande kapitel innehåller den teoretiska referensramen som är vald för min 

uppsats. Teorierna är de som anses intressanta att applicera på fallföretaget. 

Inledningsvis beskrivs Business Intelligence för att läsaren ska få en 

uppfattning om ämnet.  

 

3.1 Business Intelligence 

 “Business Intelligence is the process of gathering information by legitimate 

means about competitors, customers and markets and converting this raw data 

into accurate and focused analyses in order to support business decision-

making.”  (Collins, 1997) 
 

Business Intelligence (BI) blir allt vanligare hos företag idag. Begreppet 

myntades redan 1958 av Hans Peter Luhn då med definitionen ”förmågan att 

gripa de inbördes presenterade fakta på ett sådant sätt så att vi kan styra 

insatser mot ett önskat mål” (BI Development, 2010). BI så som de ser ut 

idag uppkom i början av 1990-talet och myntades av Gartner Group. Gartner 

Group beskriver BI som ett paraply som innehåller applikationer, 

infrastruktur och verktyg samt ”bästa praxis” som möjliggör 

informationsanalyser och underlag till beslutsfattande (Gartner, 2012). De 

vanligaste funktionerna inom BI är rapportering, analyser, dashboards, real- 

tids visningar och frågeställningar (Gollapudi et al 2012). Intelligence 

beskriver Kahaner (1996) som en samling av information som är filtrerad, 

destillerad och analyserad.  

 

Andersson et al (2008) menar att det finns positiva effekter av Business 

Intelligence i verksamheter. Förbättringar kan ses inom områden där 

beslutsfattande är beroende av information som är tidsenlig, tillgänglig, av 

rätt kvalitet samt enkel att kontrollera. Författarna (Andersson et al, 2008) 

menar att beslutsfattande kräver mindre tid om alla berörda har tillgång till 

samma data. Det gör även att berörda inte behöver söka sin information från 

flera olika källor. Tidigare forskning visar att verksamheter är rika på data 

men informationsfattiga (Popovic et al, 2010). Popovic et al (2010) tolkar 

detta som att verksamheter saknar ”actionable” information och analytiska 

verktyg för att förbättra förtjänsten och prestandan.     

 

Behovet av att snabbt kunna ställa om och ta innovativa beslut blir allt 

viktigare (Turban et al, 2011). Lönnqvist och Pirttimäki (2006) menar att 

Business Intelligence kan beskriva verksamhetens miljö, själva 

organisationen och positionen bland kunder och konkurrenter. Alternativt så 



 

 

20 
 

kan BI ses som en organiserad och systematisk process som hjälper 

organisationen att förvärva, analysera och sprida information från både 

interna och externa datakällor. Med det öka transparensen i den information 

som redan finns tillgänglig.  

3.2 Business Intelligence mognad 

Det finns ett antal olika sätt att mäta mognaden av Business Intelligence i en 

verksamhet. Med mognad menas i vilken utsträckning verksamheten kan dra 

nytta av den funktionalitet som finns i BI-applikation. I den här tabellen av 

Popovic et al (2010) mäts mognaden utifrån arkitekturen av Business 

Intelligence, vad som ska uppnås med systemet, dess användare samt 

fokuseringen på systemet. 

 

 
 Figur 1. Stegvis BI Mognad 1 Källa: Popovic et al, 2010  

 

Tabellen i figur 1 visar sex olika steg. Det första steget benämner Popovic et 

al (2010) som väldigt omoget (parental). I det steget gör verksamheten endast 

analyser genom rapportering. I andra steget i tabellen har verksamheten nått 

spädbarnsåldern (infant) och viss insyn finns i verksamhetens information. I 

tredje steget anses verksamheten moget som ett barn (child). Analyser som 

sker i det stadiet är interaktiva rapporter. I fjärde steget har verksamheten nått 

tonåren (teenager). Då används datalager och information presenteras likt en 

instrumentpanel med mätetal och nyckeltal. Näst sista steget har 

verksamheten nått vuxen (adult) stadiet. Sista steget som en verksamhet kan 

nå när det gäller BI mognad är klokhetsstadiet (sage). Under hela 

mognadsprocessen sker successivt en mer djupgående analys vilket också 

ställer högre krav på arkitekturen. Målet med att uppnå hög Business 

Intelligence mognad menar Popvic et al (2010) är att verksamheten ska kunna 

agera utifrån de analyser som verksamheten kan göra med Business 

Intelligence.      

 

En annan modell för att identifiera Business Intelligence mognad presenterar 

Williams (2006). Även den innehåller flera steg som indikerar på vilken BI 

mognad verksamheten har.   



 

 

21 
 

 
 Figur 2. Stegvis BI Mognad 2 Källa: Williams (2006) 

 

Matrisen i figur 2 visar på den lodräta axeln vilket värde verksamheten kan 

uppnå. På den vågräta axeln visas BI mognaden. På steg 0 beskriver Williams 

(2006) det som att verksamheten inte använder sig av BI alls och därav blir 

BI mognaden obefintlig. I steg 1 har det skett vissa förbättringar och en mer 

fokuserad rapportering, men det sker ingen förändring i sättet att använda 

information på. I steg 2 har verksamheten blivit mer medveten om den nytta 

information kan ge och där optimeras den nu på ett bättre sätt. När 

verksamheten uppnår det sista och tredje steget är BI mognaden som högst. 

Utvecklingen i de olika stegen bestäms av verksamhetens förutsättningar att 

lära sig, utveckla och implementera effektiva BI kompetenser (Williams, 

2006).       

3.3 Business Intelligence och verksamhetens storlek 

Rizza (2012) menar att datainsamling sker på samma sätt oavsett storleken på 

verksamheten. Av författarens undersökning visar det att hos stora 

verksamheter är främsta användningsområdena för BI försäljning, kunder och 

omvärlden., Rizza (2012) skriver att i ett av de undersökta företagen som 

klassificeras som stort finns en utsedd BI chef. Övriga personer som 

analyserar data i BI-applikationer är speciella medarbetare som Rizza (2012) 

uttrycker det. Enligt författaren (Rizza, 2012) finns det inga tydliga skillnader 

mellan hur små, medelstora och företag analyserar data och information. Av 

de undersökta företagen hämtar samtliga data från databaser och använder sig 

av analysverktyg som är datoriserade.  
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I de stora företagen som undersökts är det endast personer med behörighet 

som har tillgång vilket gör att den information som är tillgänglig också är 

relevant för deras arbetsuppgifter. Information som inte är tillgänglig är heller 

inte kopplad till deras arbetsuppgifter. Rizza (2012) skriver att stora 

organisationer i undersökningen har en budget för sin BI till skillnad från 

mindre undersökta organisationer. Turban et al (2011) skriver att BI kostar 

pengar, precis som alla IT projekt gör och det bör därför vara noga avvägt 

vad BI ska användas till och av vilka.     

 

3.4 Vad kan Business Intelligence bidra med  

För att få bättre förståelse för sin data kan ett sätt vara att göra den mer 

transparent. Det ska inte bara vara en yta som presenteras utan det ska finnas 

en underbyggande struktur om det är så att behovet finns.  

 

Transparens har informationsasymmetri som minsta gemensamma nämnare 

skriver författaren Oxelheim (Balans, 2006). Street och Meister (2004) menar 

att det finns två olika typer av transparens, den interna och den externa. 

Transparensen ökar tack vare tekniken som hjälper verksamheten att hålla 

information uppdaterad och dynamisk. Street och Meister (2004) anser att 

intern transparens är en produkt av hur verksamheten kommunicerar och i 

vilken grad de anställda får den information de behöver i sitt arbete. Detta i 

sin tur leder till en möjlighet till förbättrad planering och beslutsfattande.     

 

Popovic et al (2010) menar att det är ganska enkelt att få BI att bidra med 

något positivt i verksamheten. Gapet som finns mellan data som 

verksamheten samlar in och den utgående kvaliteten på information blir 

bättre med en BI-applikation. Det blir lättare att ta taktiska och strategiska 

beslut. Popovic et al (2010) skriver att faktamässiga beslutsunderlag då blir 

möjliga att tillgå. 

 

Andra bidrag i verksamheten genom BI kan vara kortare leveranstider, 

optimering av verksamhetsprocesser, optimering av leveransprocesser och 

möjlighet till segmentering efter kundgrupper (Williams, 2004). I en 

undersökning som Popovic et al (2010) genomfört visar det sig att BI kan 

bidra med följande i en verksamhet: 

 

 Minskad börda för användare att göra komplexa analyser. 

 Reducerad tid att hantera information och analyser. 

 Möjligheter till att identifiera problem som tidigare inte var synliga. 

 Data från olika källor kan sammanföras. 
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3.5 Hur blir Business Intelligence möjligt 

En kort presentation av vilka krav Business Intelligence ställer på källdata 

och vilka krav användarna ställer. Detta för att få en förståelse för förarbetet 

med att eventuellt använda Business Intelligence.  

3.5.1 Extrahera, Transformera och Ladda (ETL) 

Om transparens är målet och applikationen utgörs av Business Intelligence så 

är ett första steg ETL-processen. Turban et al (2011) skriver att nästan 70 

procent av den tid det tar att genomföra ett IT projekt handlar om ETL- 

processen. Processen består av extrahera (extraction), transformera 

(transformation) samt ladda (load). Författarna (Turban et al, 2011) menar att 

den tid det tar att ladda data från en eller flera databaser, konvertera data så 

att den passar in och sedan presentera den utgör den stora delen av 

projekttiden. De tre funktionerna (ETL) bildar sedan ett gemensamt verktyg 

för att kunna transportera data från källa till presentations vy, dokumentera 

data, integrera data med andra applikationer, kunna administrera den och så 

vidare. Turban et al (2011) skriver att ETL är viktig för dataintegrationen 

likväl som för datalagringen. Syftet med hela processen menar författarna är 

att tvätta data och formatera den så att den kan integreras med andra källor.  

 

3.5.2 Business Intelligence acceptans hos användarna 

Turban et al (2011) skriver att användbarhet är en viktig del i designen av 

Business Intelligence. Ottersten och Berndtsson (2002) menar att 

användbarhet är en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. För att anses 

som användbar bör den uppfylla målgruppens och beställarens krav. 

Författarna skriver att en applikation är användbar då den för sina användare 

ger förenkling och effektivisering. Ottersten och Berndtsson (2002) skriver 

att det idag finns många applikationer där användaren själv bestämmer om de 

vill använda den eller inte. Då blir det än mer viktigt att applikationen är 

enkel och behaglig att använda, annars tappar användaren intresset. Ottersten 

och Berndtsson (2002)  menar att den måste tillfredsställa ett behov som dess 

användare har annars kommer motivationen för att använda applikationen 

inte hålla i sig. Även Karlsson et al´s (2012)  undersökning tyder på att 

användbarhet är något som är viktigt för verksamheten. Studien av stora 

svenska företag visar att användbarhet starkt förknippas med kvalitet. Om BI-

miljön anses ha hög kvalitet blir också användarna mer positivt inställda till 

att använda den. 

3.6 Olika framgångsfaktorer för Business Intelligence 

Koronios och Yeoh (2010) skriver att framgångsfaktorer för att lyckas med 

införandet av BI är att bland annat se till processer. Författarna menar att de 

icke tekniska aspekterna kan vara viktigare att beakta än de tekniska. 
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Koronios och Yeoh (2010) menar att implementeringen av Business 

Intelligence blir lyckat om verksamhetens behov av applikationen 

identifierats innan utvecklingsarbetet startar. Även Karlberg och Karlsson 

(2006) anser att ett lyckat arbete med Business Intelligence handlar om att 

arbeta i en process. Men det är viktigt att BI processen inte tar för lång tid så 

att det som ska analyseras hinner bli inaktuellt. 

 

Karlberg och Karlsson (2006) skriver att med rätt planering behöver mindre 

tid spenderas på att samla in och analysera information. Har undersökaren 

redan planerat vilka aktiviteter som ska ingå kan undersökaren i mångt och 

mycket undvika information som inte är intressant och/eller relevant. Fortsatt 

skriver författarna (Karlberg och Karlsson, 2006) att det är viktigt att ha 

mottagarens behov i tankarna vid planeringen av Business Intelligence. Det 

är alltså inte mängden information ska vara avgörande utan fokuseringen ska 

ligga på användarnas behov och att finna en lösning på deras problem. 

Kahaner (1996) anser att i ett lyckat BI-arbete gäller det att upprätta en plan 

för hur insamling och analys ska gå till. 

 

Under insamlingen identifieras de källor som är nödvändiga för att täcka det 

behov som finns av information. Även Kahaner (1996) menar att BI-arbetet 

blir lyckat om det finns en förståelse för användarnas behov. Karlberg och 

Karlsson (2006) skriver att validering av information utgör en 

kontrollfunktion under insamlingen, den ger en indikation på om 

informationsbehovet täcks och om den ingår i den satta tidsramen. 

 

Karlberg och Karlsson (2006) menar att det är upp till analytikern att 

överblicka den insamlade informationen och se hur den skulle kunna 

kombineras och kategoriseras. Informationen sätts i ett större sammanhang 

och får ett mervärde. Karlberg och Karlsson (2006) skriver att en analys 

nödvändigtvis inte behöver bestå av en avancerad metod, det kan snarare leda 

till ett sämre resultat. 

 

När framtagningen av BI-miljön är gjord måste den spridas annars är den 

värdelös (Karlberg och Karlsson, 2006). Författarna fortsätter och skriver att 

det kan finnas hinder i verksamheten som gör att spridning inte är möjlig. 

Dessa hinder kan vara organisationskulturen och hur organisationen är 

uppbyggd. I spridningsfasen måste restrektioner upprättas och i vilken 

omfattning BI-miljön ska användas och av vilka. Karlberg och Karlsson 

(2006) menar att det måste göras avvägningar i varje enskilt fall gällande 

behörigheter och spridning. 

 

När det kommer till spridning finns det ytterligare en aspekt. Dessa är 

skillnaden mellan push och pull. Karlberg och Karlsson (2006) skriver att det 

krävs en bra balans mellan dessa två spridningar. Vid push har inte 
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mottagaren begärt att få den nya typen av information tillgänglig medan vid 

pull har mottagaren ett behov av den och således begärt den. Slutligen 

kommer Karlberg och Karlsson (2006) fram till att under spridningsfasen i 

processen bör ansvariga se till att rätt presentationsform tas fram. Det kan 

vara alltifrån muntliga presentationer till rapporter och e-mail.  

 

Adolfsson (2012) presenterar framgångsfaktorer vid användningen av ett 

Business Intelligence system i sin kandidatuppsats från 2012. Efter studier av 

fallföretag som använder sig av BI-system har Adolfsson (2012) kommit 

fram till att datakvalité är en viktig del för att nå framgång i arbetet med BI. 

Understrukturen måste vara välfungerande och anpassad till BI-strukturen för 

att användaren ska kunna få tillgång till önskad information. Dock menar 

Adolfsson att användaren bör ha viss förkunskap för att kunna göra korrekta 

analyser. Bland annat en kunskap om verktyget som sådant, inneha en 

analytisk förmåga samt hantera data och förstå dess understruktur. Data ska 

presenteras förståeligt och tydligt för att underlätta för användaren vid 

analyser, det handlar om att rätt person får rätt information. Genom detta 

menar Adolfsson (2012) skapas ett intresse och ett engagemang för att få 

användarna att använda BI-miljön.   

3.7 Tidigare erfarenheter av misslyckade BI projekt 

Turban et al., (2011) menar att det finns flera olika orsaker till att BI-projekt 

misslyckas. Det kan vara alltifrån mänskliga faktorer till att den mjukvara 

som ska användas inte uppfyller de förväntade kraven. Vanliga exempel 

enligt författarna (Turban et al., 2011) är brist på resurser att finansiera BI- 

projektet, brist på samarbetsvilja från verksamhetsrepresentanterna samt brist 

på kvalificerad och tillgänglig personal. Andra faktorer kan vara att 

verksamheten inte inser den negativa påverkan som otvättad data kan få på 

slutresultatet samt att BI-projektet blir för beroende av sin leverantör.  

 

Åberg-Petersson och Scherlin (2011) kommer fram till i sin undersökning av 

fyra stora svenska verksamheter att misslyckande projekt ofta handlar om att 

användarna inte är tillräckligt involverade. Bristen i kommunikationen mellan 

användaren och utvecklaren gör att det inte skapas en förståelse för hur 

behovet faktiskt ser ut. Författarna menar också att resursbrist gällande 

personal och tid varit bidragande orsaker till att BI-projekten blivit försenade 

hos deras undersökta verksamheter. Just tid anser författarna är en känslig 

resurs då BI-projekt ofta drar ut på tiden.  

 

Karlberg och Karlsson (2006) skriver att det är viktigt att verksamheten 

utvärderar sitt arbete med BI. Om det nu är så att verksamheten anser att de 

misslyckats med sin implementering kan någon av följande punkter vara 

orsaken:   
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1. Styrelsen var inte involverad  

2. Uppgifterna var inte fokuserade  

3. För mycket fokus på insamlingen  

4. Alla i organisationen var inte involverade  

5. Etiska riktlinjer har inte satts upp  

6. Problem vid analysen  

7. Inneffektiv spridning  

Karlberg och Karlsson (2006) skriver att återkopplingen av de sju punkterna 

ska sammanställas för att identifiera förbättringsområden och för att BI 

arbetet ska upplevas som mer lyckat. 
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4. Empiri 
Min empiri innehåller material från informanter samt iakttagelser från 

genomförda observationer. 

  

4.1 Fallföretaget      

Fallföretaget har cirka 9000 anställda på ett trettiotal orter från norr till söder 

och grundades i Västerås redan i slutet på 1800-talet (Fallföretaget, 2013a). 

Verksamheten består idag av sju divisioner; Power Systems, Power Products, 

Discreate Automation and Motion, Low Voltage Products och Process 

Automation. Divisionerna är specialiserade inom olika områden gällande 

kraftöverföring och process- och industriautomation. I Västerås med 4200 

anställda finns fallföretagets huvudkontor och deras CIO Office. CIO Office 

är den organisatoriska enhet som bär det funktionella ansvaret för IS i 

Sverige (Fallföretaget, 2013b). Enheten tillhör stabsfunktionen Corporate 

som har hand om finans, personal och kommunikation med mera. CIO Office 

övergripande ansvar är styrning och kontroll, expert- och kompetensstöd 

samt leverans och utveckling av IS tjänster till övriga affärsverksamheten.  

 

Jag har varit stationerad på avdelningen IS Functions som arbetar med finans, 

intern kontroll och kvalitet, säkerhet och IS information. Chefen för 

avdelningen är ansvarig på fallföretaget för en IS User Satisfaction Survey 

som skickas ut fyra gånger per år till alla anställda på fallföretaget med en 

mailadress. Enkäten når cirka 7500 anställda i Sverige och började skickas ut 

i april 2012. Källdata som innehåller respektive kvartalsresultat skickas från 

ett undersökningsföretag i formatet Excel. Varje Excel-fil består av cirka 600 

respondenter då svarsfrekvensen ligger på cirka 30 procent per underökning. 

Varje respondent har i sin tur cirka 200 olika fält att fylla i så som 

divisionstillhörighet, ja- och nej frågor, betygssättning samt ett tjugotal 

frivilliga kommentarer. Ju fler enkätutskick som görs desto mer material blir 

det att hantera.    

 

4.2 Befintlig Business Intelligence på fallföretaget 

Idag används Business Intelligence på fallföretaget inom områdena: ekonomi, 

försäljning, produktion, inköp, personal och IS/IT. Ansvarig för BI på 

fallföretaget berättar att BI introducerades på företaget under 2008 och idag 

är det inom försäljning som BI används mest (personlig kommunikation, 

2013-04-22). Min informant skulle gärna vilja att BI används mer i 

verksamheten än vad som görs idag. Cirka en femtedel av fallföretagets 

anställda använder sig av BI på något sätt och majoriteten av data hämtas från 

affärssystemet. Med andra ord är cirka 2000 personer som kommer i kontakt 
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med Business Intelligence på fallföretaget. De BI-miljöer som fallföretaget 

använder sig av är affärssystemets egen BI-applikation samt Qlikview. I båda 

fallen sker utvecklingen av de befintliga BI-miljöerna iterativt där 

slutresultatet baseras på slutanvändaren och BI-utvecklarens kompetens. Just 

samspelet mellan slutanvändaren och utvecklaren betonar min informant är 

väldigt viktigt. En duktig utvecklare ska kunna ta fram det användaren vill ha 

på några timmar i de applikationer vi använder oss av idag säger BI-chefen 

på fallföretaget. Fallföretaget befinner sig idag på insiktsstadiet enligt den 

modell som används för att mäta BI-mognaden i verksamheten.  

 

 
 

Figur 3. Fallföretagets BI Mognad. Källa: Fallföretaget, 2012 

 

 

Figur 3 visar att fallföretaget kan utveckla sin användning av BI ytterligare 

och det finns flera steg att ta. Arbetet som sker nu är att försöka harmonisera 

befintlig data och det sker således inget proaktivt arbete. Idag använder 

fallföretaget gemensamma resurser och har en viss insyn i 

affärsmöjligheterna enligt figuren. Ansvarig för BI menar att BI skulle kunna 

användas i större utsträckning än vad det gör idag på fallföretaget och att 

användningsområden skulle kunna vara egentligen vad som helst som kräver 

beslutsunderlag (personlig kommunikation, 2013-04-22).   
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4.3 Fallföretagets arbete med enkäten 

Samtliga lokala IS divisions chefer jag intervjuat anser att det måste till ett 

enklare sätt att hantera resultatet från enkäten. Alla är också överens om att 

det kan finnas mycket värdefull information och vill mer än gärna ta del av 

den, men på ett enklare och mindre tidskrävande sätt. Uppfattningar om 

enkäten är att den är svår att överblicka och innehåller väldigt mycket 

material. Oberoende av varandra anser informanterna att det är ett omfattande 

material och det är svårt att göra uppföljningar.  

 

En av informanterna, lokal IS chef A, har som önskemål att få ”high lights” 

på sin egen division för att kunna se specifikt vad medarbetarna där tycker 

om sin IS/IT miljö. Informanten menar att om det skulle vara enklare att 

sortera materialet och hitta värde i det så skulle det kunna bidra till att se 

förbättringsområden. Det skulle då också bli enklare att påverka 

beslutsfattare om det fanns ett bra och tydligt underlag. Om underlaget skulle 

vara lättare att härleda till den valda divisionen skulle det kunna vara ett 

komplement vid beslutsfattande. Lokal IS chef A (personlig kommunikation, 

2013-02-25) säger;  

 

”Jag skulle gärna vilja ha en Management Summary av resultatet som gör 

att jag bara får information om mitt område.”  

 

Idag uppfattas det som en svårighet att segmentera resultatet på den specifika 

divisionen där den lokala IS divisions chefen sitter. Lokal IS chef B 

(personlig kommunikation, 2013-03-04) uttrycker; 

 

 ”Sammanställningen som görs idag är inte optimal, det är svårt att veta hur 

man ska angripa materialet.”  

 

Informanterna menar att genom segmentering skull en härledning till det 

specifika materialet vara möjlig. På så sätt skulle det gå att påvisa att 

användarna på divisionen upplevde missnöje inom ett visst område och att en 

förändring var nödvändig och där skulle enkäten kunna utgöra ett 

beslutsunderlag. Användarenkäten skulle även kunna vara en indikation på 

att arbete som sker är i rätt riktning utifrån respondenterna av enkätens 

perspektiv.  

 

”Om vi ska kunna förbättra informationen gäller det att använda befintliga 

kanaler men vi måste ha något att informera om och vi måste ge en koppling 

till tidigare resultat och kommentarer.”    

   (IS Informations chef, personlig kommunikation, 2013-03-07) 
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Som citatet lyder så finns det ett behov av att se trender från resultat till 

resultat. Av de informanter jag varit i kontakt med på fallföretaget så vill 

majoritet att det ska vara möjligt att jämföra resultatet från undersökning till 

undersökning. Det finns ett intresse i att se om nöjdheten ökat efter vissa 

inriktade insatser och om dessa gett ett positivt resultat.  

 

Det finns också ett annat problem i fallföretaget när det gäller enkäten, 

nämligen bristen på tid att se över materialet. Som lokal IS chef C (2013-03-

06) beskriver det; 

 

”Oftast har vi ingen tid att titta närmare på resultatet inte heller att sprida 

det inom vår division.” 
 

När det kommer till presentation av enkätresultatet sker idag på fallföretaget 

ostrukturerat. Det finns inte en mall, standard, process eller metod för hur 

enkätresultatet ska hanteras, analyseras och presenteras. Presentationen sker 

genom ett antal kanaler så som veckobrev, månadsmöten och mail men alla 

dessa kanaler har samma källa och utgår från en manuellt framtagen 

Powerpoint presentation utifrån Excel-källdata.  

 

4.4 Observationer på fallföretaget 

Utifrån utförda observationer framkommer det att de anställda på 

fallföretaget vill kunna arbeta med förbättringar utifrån enkätens resultat. 

Men så som materialet nu ser ut är det oöverskådligt och det är svårt att se 

trender från resultat till resultat. De anställda på avdelningen saknar djupare 

information om resultatet, det som hittills har presenterats har varit väldigt 

övergripande och allmängiltigt. Jag har även observerat behovet av att se på 

olika grupperingar av respondenter, då främst gällande placeringsort och 

divisionstillhörighet.      

 

Observationer som gjorts visar att presentationer av enkäten blir vinklade av 

presentatören. Andra iakttagelser är att de anställda varit nyfikna och velat 

veta mer utan att det varit möjligt om inte presentatören besuttit den 

kunskapen. Det i sig är en stor komplex Excel-fil är detta inte ett alternativ 

för flera av dem personer på fallföretaget som har ett intresse av att analysera 

materialet. I dagsläget är det ett mycket tidskrävande arbete. 

 

Kommentarer som framkommit genom observationer i kontorslandskapet är 

frustrationen över att inte kunna hantera resultatet och som ett led av detta 

inte kunna göra tolkningar och analyser. Andra observationer som gjorts är 

att det har upplevts som tidskrävande att arbeta med förbättringar utifrån 

enkäten.   Genom mina observationer har jag förstått att det pågår egna 
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initiativ i liten skala när det kommer till analyserandet av enkätresultatet. 

Ingen av dem personer jag intervjuar uppger att de idag analyserar materialet. 

Anledningen till det tycks vara att materialet är alldeles för svårhanterligt och 

det finns inte tid att spendera på att strukturera data och hitta sitt 

intresseområde.  

 

4.5 Vad säger experten? 

Den externa konsulten berättar i en intervju att fallföretaget anlitar personer 

från deras företag kontinuerligt för hjälp med utveckling av BI-miljöer 

(personlig kommunikation, 2013-03-12). Konsulten tycker det är roligt att 

verksamheten ser fler användningsområden. De vanligaste uppdragen 

konsulten gör för fallföretaget har bland annat att göra med visualisering av 

tidsredovisning. På fallföretaget, såväl som på alla företag, är det viktigt att 

arbetad tid registreras korrekt. Med hjälp av BI kan fallföretaget fånga upp 

dem som redovisar felaktigt, hitta avvikelser och/eller snabbt agera. När jag 

presenterar fallföretagets önskemål gällande enkäten utifrån mina intervjuer 

med IS divisions cheferna ser den externa konsulten inga direkta problem. 

Det är absolut möjligt och skulle ta cirka 15 timmar att arbeta fram enligt 

informanten. Det som är viktigt är att källdatafilerna är tvättade och följer 

samma struktur samt att några tankar kring vad som ska visualiseras finns.  
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5. Analys 
Analyskapitlet innehåller tidigare presenterade teorier som varvas med 

insamlad empiri.  

 

5.1 Bidrag till fallföretaget 

Popovic et al (2010) visar i en undersökning att Business Intelligence kan 

bidra till ett antal förbättringar i verksamheten. Bland annat en minskad börda 

för användare att göra komplexa analyser. I fallföretaget skulle detta bli 

mycket tydligt då alla informanter i gemensam stämma skulle hålla med om 

att det är komplext att hantera och analysera data så som det ser ut idag i 

stora Excel- filer. Nästa punkt på Popovic et al´s (2010) lista över bidrag i 

verksamheten med BI är reducerad tid för att hantera information och 

analyser. Fallföretagets informanter belyser att det tar mycket tid för dem 

idag att analysera informationen som finns att tillgå om enkäten. Enligt 

observationer på fallföretaget upplever vissa personer att det tar så lång tid att 

de inte ens påbörjar något arbete. Med BI skulle fallföretaget spara mycket 

tid kring arbetet med enkäten. Myrén (2013) menar att verksamheter måste 

tillåta medarbetarna att själva söka sig kunskap och information med hjälp av 

rätt förutsättningar. I fallföretaget skulle de rätta förutsättningarna kunna vara 

tillgång till enkätresultatet i en BI-applikation.  

 

Den tredje bidragande faktorn som Popovic et al (2010) nämner är 

möjligheterna att identifiera problem som inte tidigare varit synliga. I 

fallföretaget skulle ett önskemål från informanterna uppfyllas, i och med BI, 

nämligen att se informationen segmenterad på olika divisioner. Problem som 

då skulle kunna bli synliga är negativa trender och nedåtgående resultat inom 

specifika områden eller bland utvalda respondentgrupper. Det har idag inte 

varit möjligt att utläsa då materialet sett ut som det gjort.  

 

Den sista bidragande förbättringen till verksamheten som Popovic et al 

(2010) nämner i sin undersökning är möjligheten att sammanföra data från 

olika källor. Detta skulle kunna vara ett stort bidrag i fallföretaget då 

enkätens respektive resultat finns i olika Excel-filer. En sammanföring skulle 

i fallföretaget innebära att trender skulle vara visualiserbara från 

resultatmätning till resultatmätning. Det skulle också gå att se om 

förbättringsaktiviteter gett nöjdare användare.  

 

Andersson et al (2008) skriver att BI kan ge underlag till förbättringar i 

verksamheten inom områden som kräver välgrundade beslut. I fallföretaget 

finns behovet av att kunna använda enkäten som ett kompletterande 

beslutsunderlag. Med hjälp av BI kan information vara tidsenlig, tillgänglig, 

av rätt kvalitet och enkel att kontrollera. För informanterna på fallföretaget 
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innebär det att de framförallt kan få enkätens resultat mer tillgängligt. Det blir 

också en kvalitetsökning i och med användandet av BI. Andersson et al 

(2008) förespråkar att det blir lättare om alla har tillgång till samma 

information. Dock är det inte det största kravet hos informanterna utan 

snarare en segmentering av informationen.   

 

Som Andersson et al (2008) skriver så kan BI bidra till att berörda av viss 

information inte behöver söka sig till flera källor utan kan få allt samlat på 

samma ställe. Fallföretaget verkar inte vara något undantag, precis som 

Popovic (2010) skriver är verksamheter rika på data men informationsfattiga. 

Fallföretaget har mycket värdefull data men desto mindre värdefull 

information lättillgänglig. I och med BI skulle fallföretaget få till gång till 

mer ”actionable” information som Popovic et al (2010) menar kan uppnås 

genom bättre analytiska verktyg. Analytiska verktyg i det här fallet skulle då 

kunna vara en BI-applikation som kan bidra till ökat beslutsunderlag. 

 

Precis som Turban et al (2011) skriver finns det ett ökat behov av att ställa 

om och ta innovativa beslut. I fallföretaget vill berörda, enligt mina 

informanter, kunna se om genomförda förändringar bidragit till ett förbättrat 

resultat eller om det krävs andra insatser inom området. Lönnqvist och 

Pirttimäki (2006) skriver att BI kan ses som en organiserad och systematisk 

process som hjälper verksamheten att förvärva, analysera och sprida 

information. Just organiserat och systematiskt arbetssätt efterfrågas av 

informanterna och detta blir allt mer viktigt ju fler enkätresultat som ska 

hanteras.   

5.2 Ökad BI mognad 

Nämnda teorier kring BI mognaden i verksamheter kan appliceras på 

fallföretaget. Fallföretaget verkar ha en tydlig och sann bild över hur 

verksamheten använder sig av BI och vilket stadie de tillhör. Enligt Popovic 

et al´s (2010) steg i BI mognadsmatrisen anser jag att fallföretaget hamnar på 

child stadiet. Det sker fortfarande endast insyn i befintlig information och de 

har ännu inte kommit till det stadiet där verksamheten nyttjar BI till att vidta 

åtgärder, vilket skulle kunna ses som målet med BI. Sett till Williams (2006) 

BI mognads kurva anser jag att fallföretaget hamnar på steg 1 av 3. 

Fallföretaget arbetar mot en förbättrad och fokuserad rapportering. För att 

klättra ytterligare på skalan krävs ett helt nytt sätt att använda sin 

information. För fallföretaget att använda sig av BI inom andra områden än 

vad som görs idag, skulle vara ett steg i rätt riktning. 
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 Figur 4. Egen figur över fallföretagets nya BI mognad 

  

Figur 4 visar en egen tolkning av hur BI mognaden i fallföretaget skulle 

kunna se ut efter det att användarenkäten applicerats. Den röda linjen 

illustrerar dagens mognad och den blå är den mognad jag anser att företaget 

skulle få. Detta för att fallföretaget då kan ha kommit upp till ytterligare en 

nivå genom att skaffa sig mer kunskap om verksamheten i och med hantering 

av enkätresultat från flera tusen användare. Jag anser att fallföretaget passerat 

delade resurser stadiet och är på väg mot ett bättre utnyttjande av företagets 

operativa IS/IT.  

 

Precis som Rizza (2012) skriver i sin undersökning har storleken på 

verksamheten ingen betydelse när det kommer till användandet av Business 

Intelligence. BI. Däremot belyser Rizza (2012) att större verksamheter kan ha 

en utvald BI chef vilket också fallföretaget har. Precis som Turban et al 

(2011) skriver så måste verksamheten avväga vad BI ska användas till och av 

vilka. I fallföretaget är dess intressenter tydligt, det är de personer som sitter 

som ansvariga för IS/IT för många användare. Det fallföretaget får diskutera 

är om alla intressenter har intresse av samma information eller om 

behörigheter ska styra tillgängligheten i BI- applikationen.    

 

Street och Meister (2004) anser att intern transparens är en produkt av i 

vilken grad de anställda får den information de behöver i sitt arbete. I och 

med BI skulle den interna transparensen i fallföretaget öka. Informanterna i 

fallföretaget skulle bättre kunna planera kommande förändringar genom att se 

vad som efterfrågas i verksamheten. Det skulle även bidra till bättre intern 
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transparens genom förbättrat beslutfattande. Det skulle även bidra till bättre 

intern transparens genom förbättrat beslutfattande. 

 

5.3 Krav för utökat användningsområde  

Det som krävs för att fallföretaget ska kunna använda sig av BI när det 

kommer till hantering, analysering och presentation av enkätens resultat är att 

de tillämpat ETL processen. Källdata måste vara tvättat för att vara 

användbart och tillförlitligt. Tvättat i det här fallet skulle innebära att alla de 

Excelfiler som matas in följer samma struktur. Exempelvis att en kolumn 

med en specifik fråga har samma id för varje resultat. Utan den strukturen 

skulle det bli väldigt svårt att göra jämförelser från resultat till resultat. Det 

som fallföretaget bör räkna med om de väljer att använda BI till enkäten är att 

nästan 70 procent av tiden det tar att genomföra projektet handlar om just 

ETL processen (Turban et al, 2011).  

 

Precis som Turban et al (2011) skriver så är användbarhet en viktig del i 

designen av BI. På fallföretaget är användarna de lokala IS divisions chefer 

som har ett intresse av enkäten och dess innehåll. Användbarhet anser 

Ottersten och Berndtsson (2002) är en kvalitetsegenskap. Utan användbarhet 

skulle inte BI upplevas som att det tillförde någon nytta i fallföretaget och 

dess kvalitet skulle inte anses som hög och tillförlitlig. Författarna menar 

också att användbarhet handlar om att applikationen ska vara behaglig att 

använda. I fallföretaget finns ett behov av en förbättring från hur läget ser ut 

idag och därav borde det finnas tillräckligt med motivation för att använda 

BI. Även i Karlsson et al´s (2012)  undersökning visar de att stora svenska 

företagen starkt förknippar användbarhet med kvalitet. Om BI- miljön anses 

ha hög kvalitet så blir användarna mer positivt inställda till att använda den. 

5.4 Framgångsfaktorer  

Koronios och Yeoh (2010) skriver att framgångsfaktorer för att lyckas med 

införandet av BI kan vara att hellre se till de icke tekniska aspekterna än de 

tekniska. Med det menar författarna att implementeringen av BI upplevs som 

lyckad om verksamheten lyckas identifiera behovet med förändringen. På 

fallföretaget så finns ett behov av att förändra situationen från hur det ser ut 

idag gällande hantering, analysering och presentation av enkätresultatet. Det 

som Koronios och Yeoh (2010) kan se som ett problem vi införandet av en 

ny BI-miljö är att det som ska analyseras hinner bli inaktuellt. I fallföretaget 

sker det en kontinuerlig uppdatering av ny information varje kvartal. Detta 

gör att det inte är tidsaspekten gällande när materialet blir mer hanterbart som 

är det viktiga utan att det blir gjort för huvud taget.  
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Karlberg & Karlsson (2006) samt Kahaner (1996) anser att det är viktigt att 

ha mottagarens behov i tankarna vid planeringen av Business Intelligence. 

Det är då det kan framstå som lyckat. I fallföretaget finns det olika intressen i 

form av chefer för de olika divisionerna. Enligt Karlberg och Karlsson (2006) 

är det oftast inte en avancerad metod som leder till en bra analys utan snarare 

tvärtom. I fallföretagets fall handlar det i mångt och mycket om att 

kategorisera informationen för att göra den intressant för respektive division. 

Karlberg och Karlsson (2006) menar att det är upp till analytikern att 

överblicka den insamlade informationen och se hur den skulle kunna 

kombineras och kategoriseras. De personerna måste kunna samla och sortera 

information för deras intresseområde. Jag ser inga problem med det i 

fallföretaget där analytikerna i det här fallet skulle vara IS divisions chefer 

med hög IS/IT kompetens. 

 

Om vi ska se till Karlberg och Karlssons (2006) resonemang till push- och 

pullstrategi så anser jag att fallföretaget har båda strategierna. Detta kan låta 

lite motsägelsefullt men jag anser att fallföretaget kommer att tillämpa push- 

strategin eftersom att fallföretaget i stort kommer att begära att det sker 

aktiviteter utifrån den information som nu skulle bli tillgänglig i BI-miljön. 

För att styrka varför jag anser att det samtidigt kan vara en pull-strategi 

tänker jag att de som är berörda har ett intresse och en nyfikenhet i vad 

resultatet visar för respektive resultatperiod. Alltså kommer dessa personer på 

fallföretaget, bland annat mina informanter, att själva söka sig den 

informationen. 

 

Precis som Adolfsson (2012) skriver så är datakvaliteten viktig för att BI 

miljön ska uppfattas som användbar. Användaren måste kunna få tillgång till 

önskad information. När det kommer till den andra framgångsfaktorn som 

presenteras i Adolfssons (2012) rapport handlar det om att rätt person får rätt 

information. I fallföretaget är de informanter som intervjuats de som kan 

anses vara rätt personer. Om dessa personer identifieras anser Adolfsson 

(2012) att ett engagemang skapas och de kommer ha intresse för att använda 

BI-miljön.  

 

5.5 Fallgropar att se upp med 

Det är naturligtvis en fördel om verksamheten är medveten om vilka 

misslyckanden som kan komma att uppstå. Turban et al., (2011) skriver att 

det kan vara alltifrån mänskliga faktorer till att mjukvara används som inte 

möter förväntade krav. I fallföretaget anser jag att det som kan komma att 

förhindra att BI-miljön kring enkäten skulle misslyckas är den mänskliga 

faktorn. Fallföretaget har BI i verksamheten sedan tidigare och det finns 

utrymme för ytterligare användningsområden. Det kan däremot vara svårt att 

förutsäga hur personerna i verksamheten agerar och reagerar. I fallföretaget 
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som är en stor verksamhet anser jag inte heller att finansiella resurser är ett 

problem. Det som däremot skulle kunna uppstå är att ingen på fallföretaget 

vill underhålla BI-miljön och på så sätt blir den bristfällig. BI-miljön skulle 

kunna få en negativ påverkan om dess data inte var tvättad ordentlig och 

visade fel resultat. Då skulle fallföretagets intressenter inte använda den just 

för dess opålitlighet och irrelevans. 

 

Åberg-Petersson och Scherlin (2011) menar att misslyckanden med 

implementerandet av BI-projekt ofta handlar om att användarna inte är 

tillräckligt involverade. I fallföretaget anser jag inte att det är ett problem. 

Detta på grund av att framtagningen av BI-miljön antagligen skulle ske 

iterativt och att användarnas krav skulle kunna förfinas under projektets gång. 

Åberg-Petersson och Scherlin (2011) har också stött på resursbrist både 

gällande tid och gällande personal. Det däremot skulle kunna uppstå i 

fallföretaget om BI-miljön skulle komma att utvecklas och implementeras. 

Viktigt för fallföretaget skulle därför vara att se till att resurser var tillägnade 

projektet. 

 

Om nu BI-miljön gällande enkäten skulle komma att bli verklighet i 

verksamheten skulle Karlberg och Karlssons (2006) sju punkter vara bra att 

se över. Dessa sju punkter menade författarna var sådant som kunde vara 

orsaken till att BI misslyckats. Punkterna bestod av ointresse från ledningen, 

dåligt fokus kring vad som skulle göras, för mycket fokus i insamlingsfasen, 

för lite involvering av verksamheten, etiska riktlinjer hade inte klargjorts, 

problem vid analysen och en ineffektiv spridning.  

 

Karlberg och Karlsson (2006) skriver att det kan finnas hinder i 

verksamheten som gör att BI-miljön inte kommer att användas. För att den 

ska komma att användas måste den spridas. De hinder som författarna 

nämner är organisationskulturen och dess uppbyggnad. I och med det behov 

som fallföretaget verkar ha enligt informanterna så borde det inte uppstå 

något hinder. Naturligtvis kan intresset för hantering, analysering och 

presentation minska med tiden. Men för att upprätthålla motivationen borde 

möjligheten att se enkätens resultat förbättras gång för gång vara en 

tillräcklig morot. 
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6. Diskussion  
Diskussionskapitlet knyter ihop säcken och läsaren får en återblick till 

tidigare kapitel och författarens egna reflektioner.  

 

Till att börja med vill jag ge en tydlig motivering till valet av syfte, att 

utvärdera. En annan författare hade kanske valt orden beskriva eller förklara. 

Jag kände att varken det ena eller andra passade in. När jag slog upp 

synonymer på ordet utvärdera fick jag upp ord som analysera, detaljgranska, 

bedöma värdet av, vilket jag tyckte passade mitt arbete på fallföretaget 

ypperligt bra.  

 

Med utgångspunkt i ett eget intresse för att skapa värde i befintlig data och 

utnyttja möjlig information på ett bättre sätt i en stor verksamhet än i 

dagsläget föll sig valet på Business Intelligence naturligt. Genom 

informationssökning av användningsområden för Business Intelligence fann 

jag inget som hade med en enkätundersökning att göra. Det kan anses som ett 

trivialt användningsområde men då fallföretaget har en organisationsstruktur 

bestående av flera divisioner, som jag nämnde i empirikapitlet, bör enkätens 

resultat hanteras på ett annat sätt än den gör idag.   

 

När det kommer till möjligheterna för Business Intelligence verkar de var 

oändliga. Det finns inga hinder för vad som går att göras. Det har därför varit 

intressant att se hur BI mognaden i en verksamhet kan öka. Det enda som kan 

sätta stopp är den egna fantasin och naturligtvis kompetensen på den som ska 

ha hand om framtagning och utveckling. Det jag upplever som mest 

intressant i min undersökning är att fallföretaget ändå använder BI i ganska 

stor utsträckning, bland var femte anställd, men att de inte har speciellt hög 

BI mognad. Med fler användningsområden tror att en ökad mognad kan vara 

möjlig.  

 

Här i diskussionskapitlet vill jag passa på att föra ett resonemang kring nyttan 

med en hög BI-mognad i en verksamhet. Jag skulle vilja påstå att Business 

Intelligence är grunden till mer intelligenta aktiviteter i en verksamhet. 

Intelligentare aktiviteter så som mer välgrundade och faktamässiga beslut. På 

en mer global marknad där konkurrenter kan sitta på andra sidan jordklotet 

gäller det som verksamhet att vara intelligent och tänka smart. Ja ok, mitt 

användningsområde med Business Intelligence behandlar inte omvärlden 

men vad är det som säger att anställda inte är minst lika viktiga att ha koll på 

som konkurrenterna? En global marknad innebär också att arbetsplatsen blir 

större och möjligheten till andra jobb ökar. Att få bättre överblick och 

kunskap om sina anställda och hur de upplever sin IS/IT miljö kan också bli 

ett konkurrensmedel.  
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Tack vare att jag varit aktiv i fallföretaget sedan hösten 2012 har jag känt ett 

stort engagemang för undersökningen. Jag har tyckt att det varit ett intressant 

ämne vilket gjort undersökningen spännande.  
 

6.1 Problemlösning 

 

Vad skulle Business Intelligence kunna hjälpa till med gällande hantering, 

analysering och presentation av ett återkommande enkätresultat?  

 

Med Business Intelligence skulle önskemål i fallföretaget uppfyllas gällande 

enkäten så som enklare hantering, reducerad tid för att arbeta med materialet, 

ökade möjligheter till analysering, möjlighet att segmentera 

respondentgrupper, bättre presentationsunderlag samt se trender.  

 

Hur ser Business Intelligence mognaden ut idag i fallföretaget och hur kan 

den komma att ändras i och med adderingen av det nya 

användningsområdet? 

 

Efter min utvärdering finns det potential i att öka BI mognaden i fallföretaget. 

Idag används Business Intelligence på fallföretaget inom områden som 

ekonomi, försäljning, produktion, inköp, personal och IS/IT men trots detta är 

Business Intelligence mognaden låg och potential finns för utökade 

användningsområden. Det kunskapsbidrag som jag kommer fram till är att BI 

mognaden ökar genom bättre kunskap om verksamheten och ett bättre 

utnyttjande av företagets operativa IS/IT.  
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7. Avslutning 
Som avslutning till uppsatsen vill jag ge en kort summering av mitt arbete.  

 

Undersökningen har varit av kvalitativ karaktär där en fallstudie gjorts. Syftet 

med undersökningen har varit att utvärdera om Business Intelligence 

mognaden kan öka genom en tillämpning på ett återkommande enkätresultat. 

Informanter till insamlingen av data har utgjorts av personer på fallföretaget 

som antingen haft ett intresse av en förändring gällande enkätresultatet eller 

varit experter inom Business Intelligence.  

7.1 Slutsats 

Det är möjligt för en verksamhet att öka sin BI mognad genom att se på andra 

tillämpningsområden som i det här fallet enkätresultat. Idag används 

Business Intelligence inom områden som ekonomi, försäljning, produktion, 

inköp, personal och IS/IT men trots detta är BI mognaden låg och potential 

finns för utökade användningsområden. Med BI skulle önskemål i 

fallföretaget gällande enkäten uppfyllas så som enklare hantering, reducerad 

tid för att arbeta med materialet, ökade möjligheter till analysering, möjlighet 

att segmentera respondentgrupper, bättre presentationsunderlag samt se 

trender. Fallföretaget har då ökat sin BI mognad genom att skaffat sig mer 

kunskap om verksamheten samt är på väg mot ett bättre utnyttjande av 

företagets operativa IS/IT. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant i fortsatt forskning att undersöka hur andra stora 

verksamheter arbetar med Business Intelligence och då även mäta deras BI 

mognad.  

 

Det skulle vara intressant att se hela kedjan från ett behov av Business 

Intelligence till en färdig implementering. Forskningen skulle kunna innefatta 

valet av leverantör, utveckling, kravinsamling, budget, tidsåtgång med mera. 

 

 



 

 

41 
 

Referenser 
 

Fallföretaget. 2013a. Om fallföretaget. Hämtad 2013-05-21  

 

Fallföretaget 2013b. Om fallföretaget. Hämtad 2013-02-15 

 

Fallföretaget. 2012. BI Pre-Study at Corporate Företagsmaterial i ppt-format 

 

Adolfsson E. 2012. Business Intelligence – Framgångsfaktorer vid 

användningen av ett BI System, Kandidatuppsats inom 

informationsvetenskap, data- och elektroteknik. Högskolan i Halmstad 

 

Andersson D, Fries H, Johansson P. 2008. Business Intelligence – The impact 

on decision support and decision making processes. Kandidatuppsats inom 

informatik, Jönköpings universitet. 

 

Balans. 2006. Ingen indikation på ökad transparens. 2006 nr 4. Tillgänglig; 

http://www.ifn.se/wfiles/reprints/xreprint618.pdf 

 

BI developments. 2010. Hämtad 2013-04-17 

http://bidevelopments.com/tag/hans-peter-luhn/ 

 

CIL. 2013. Centrum för Informationslogistik. Hämtad 2013-05-13 

http://www.cil.se/informationslogistik.php 

 

Collins B. 1997. Better Business Intelligence: How to Learn more about Your 

Competitors, Management Books, Letchworth. 

 

Eckert C., Clarkson J. and Stacy M. 2001. Information flow in engineering 

companies: Problems and their causes. International conference on 

engineering design iced 01 Glasgow 

 

Fernandes. 2010. CIEO Research Center for Spatiel and Organizational 

Dynamics, Faculty of Economics, University of Algarve, Portugal  

 

Gartner. 2012. Hämtad 2013-04-18 http://www.gartner.com/it-

glossary/business-intelligence-bi/ 

 

Gollapudi K., Jangeti S., Kotapati A. 2012. Analysis of using a business 

intelligence tool in a company to result in more efficient and intuitive 

company in the current era. Business Intelligence Journal, July, 2012 Vol. 5 

No.2  

 

http://www.ifn.se/wfiles/reprints/xreprint618.pdf
http://bidevelopments.com/tag/hans-peter-luhn/
http://www.cil.se/informationslogistik.php
http://www.gartner.com/it-glossary/business-intelligence-bi/
http://www.gartner.com/it-glossary/business-intelligence-bi/


 

 

42 
 

IBM. 2010. Insights from the Global Chief Executive Officer Study. IBM 

Institute for Business Value, USA 

http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/gbe03297usen/GBE03297US

EN.PDF 

 

Jacobsen, D. I. 2002. Vad, hur, varför: Om metodval I företagsekonomi och 

andra samhällsvetenskapliga ämnen. Malmö: Studentlitteratur AB. 

 

Kahaner Larry. 1996. The Basics of Competitive Intelligence Competitive 

Intelligence. Published by Simon & Schuster 

 

Karlberg och Karlsson. 2006. Business Intelligence - en diskussion om 

begreppet och fenomenet. Kandidatuppsats Växjö Universitet.  

 

Karlsson, Kivimmägi och Lingren. 2012. Viktiga faktorer vid val av Business 

Intelligence verktyg. Kandidatuppsats i informatik, Lund. 

 

Koronios A. och Yeoh W. 2010. Critical Success factors for Business 

Intelligence Systems, Journal of Computer Information Systems Spring 2010 

University of South Australia 

 

Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

 

Myrén K. 2013. Flytta lärandet till arbetet, Computer Sweden. Hämtad 

2013-01-18 

 

Lönnqvist och Pirttimäki. 2006. The measurement of business intelligence. 

Information Systems Management Journal Winter 2006. 

 

Olsson Björn. 2007. Current trends in Business Intelligence – based on a 

series of interviews in Sweden, Magisteruppsats Blekinge Tekniska Högskola 

 

Ottersten I, Berndtsson J. 2002. Användbarhet I Praktiken: Praktiska 

handgrepp, grundbegrepp och tankemodeller. Studentlitteratur AB Lund 

 
Patel, R., & Davidsson, B. 2003. Forskningsmetodikensgrunder. Lund: 

Studentlitteratur. 
 

Popovic, Turk,  Jaklič. 2010. Conceptual model of business value of business 

intelligence systems Management, Vol. 15, 2010, 1, pp. 5-30 

 

Rizza A. 2012. Business Intelligence i SME och stora organisationer: En 

studie om skillnaden mellan BI användande i SME och stora organisationer. 

Kandidatuppsats i informatik. Linnéuniversitetet, Växjö  

http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/gbe03297usen/GBE03297USEN.PDF
http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/gbe03297usen/GBE03297USEN.PDF
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ingrid%20Ottersten
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Johan%20Berndtsson


 

 

43 
 

 

Silwattananusarn och Tuamsuk. 2012. Data Mining and its applications for 

knowledge management: Aliterature review from 2007 to 2012. International 

Journal of Data Mining & Knowledge Management Process (IJDKP) Vol.2, 

No.5, 2012, pp. 13-24 

 

Street och Meister. 2004. Small business growth and internal transparency: 

the role of information systems. MIS Quarterly Vol. 28 No. 3, pp. 473-

506/September 2004, Canada 

 

Turban E, Sharda R, Delen D, King D. 2011. Business Intelligence – A 

Managerial Approach. Second Edition. Pearson Education, New Jersey 

 

Vriens D. 2004. The role of Information and Communication Technology in 

Competitive Intelligence. Idea Group Inc. University of Nijmegen, The 

Netherlands 

 

Werner, H. 2007. BI-marknaden i Sverige. Retrived 2007-11-02, from 

http://www.dfkompetens.se/dokumentationer/Hans_Werner.pdf 

 

Williams, S. 2004. Assesing BI Readiness: A Key to BI ROI. Business 

Intelligence Journal, 3(9), 15-23.  

 

Williams N. 2006. Charting the Path to Real Business Intelligence. Paper 

presented at the TDWI World Conference. Hämtad från; 

http://www.tdwi.org/education/ conferences/sandiego2006/key.aspx  

 

Åberg-Petersson och Scherlin. 2011. Praktiska råd gällande Business 

Intelligence-projekt - En studie av hur fyra organisationer hanterade 

problem och vilka erfarenheter de kan dela med sig. Kandidatuppsats i 

Informatik, Linnéuniversitetet Växjö 
 



 

 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

 


