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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker problematiken runt att integrera datakällor då analytics används 

för flerkanalig digital marknadsföring i större organisationer. Ansatsen är kritiskt och går emot 

bilden av analytics som både enkelt att implementera och använda för flerkanalig digital 

marknadsföring inom större organisationer. Uppsatsen visar på hur strukturer i större 

organisationer gör övergripande analytics för fler digitala kanaler problematiskt. 

Uppsatsen bygger på resultat från en observationsstudie som gjordes inom en större 

multinationell organisation och fokuserar på problematik som återfanns i två huvudsakliga 

projekt som genomfördes under tiden för studien. 

Nyckelord 

Analytics, web analytics, digital marknadsföring, stora organisationer, systemintegration. 

Abstract 

This thesis examines the complexity of integrating data sources when using analytics for multi-

channel digital marketing in larger organizations. The aim is to critically examine the 

viewpoint of analytics as both easy to implement and use for multi-channel digital marketing 

in large organizations. This thesis presents findings of how structures in large organizations 

make multi-channel analytics problematic. 

The findings in this thesis is based on results from a observational study conducted in a large 

multinational organization and the focus is on the complexity found in two major projects that 

were conducted during the time of the study. 

Keywords 

Analytics, web analytics, digital marketing, large organizations, system integration.   
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Ordlista 

 Analytics – övergripande begrepp för att beskriva det analytiska arbetet utifrån ett 

flertal marknadsföringskanaler. Begreppet innefattar teknik och metoder för att mäta, 

analysera och visualisera data. 

 Web analytics – Analytics som sker då marknadsföringskanalen är webbaserad. Främst 

i fråga av hemsidor och sökmotorer.  

 Digital marknadsföring – Marknadsföring i digitala kanaler såsom hemsidor, epost, 

mobilt och sökmotorer. 

 Omniture – IT-system för att möjliggöra web analytics. 

 Email Labs – IT-system för att möjligöra analytics då epost är den digitala kanalen som 

marknadsföring sker i. 

 Crazy egg – IT-system för att mäta användbarheten på webbsidor. 

 Clicktale – IT-system för att mäta användbarheten på webbsidor. 

 Kampyle – IT-system för att samla in feedback från användare på en hemsida. 

 ROI – Return of investment, används för att beräkna vinst över tid i förhållande till 

investerat kapital. 
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Tack.  



Analytics i en post ”mad men” era 
Gustav Spross. Masterprogrammet i Management, Kommunikation och IT. Uppsala 
Universitet. 2013 
 

6 
 

1. Inledning 

Tvserien ”Mad men” handlar om marknadsföringsvärlden på Madison Avenue New York under 

1960-talet och byrån Sterling Cooper och dess medarbetare. Det var en tid då marknadsföring 

primärt skedde genom traditionella medier såsom tv, tidningar och billboards. Dessa kanaler 

bygger på envägskommunikation och marknadsföring handlade om den kreativa processen att 

hitta rätt sätt att tala till folk. (Stephan, 2012) Bakom denna process fanns ett antal teorier för 

vad som ”sålde”, eller som en av seriens huvudpersoner, den notoriska Don Draper uttryckte 

det: 

"Advertising is based on one thing, happiness. And you know what happiness is? Happiness is the 

smell of a new car. It's freedom from fear. It's a billboard on the side of the road that screams 

reassurance that whatever you are doing is okay. You are okay." 

Mycket har hänt runt marknadsföring sedan 1960-talet och en av de stora förändringarna kom 

genom Internets frammarsch i samhället. Nu fanns det ett nytt medium att marknadsföra 

genom, ett medium som till stor del bygger på en tvåvägskommunikation. Denna 

tvåvägskommunikation har ändrat marknadsföringsreglerna från den kreativa processen till att 

mer handla om att lyssna på vad kunderna säger till organisationen. (Stephan, 2012) Detta sätt 

att lyssna på sina kunder handlar om analytics, att mäta framgång och nederlag och att 

anpassa sig därefter. 

1.1 Bakgrund 

Digital Marknadsföring 

Digital marknadsföring ses idag av många organisationer som en viktig del för deras 

övergripande marknadsföringsstrategi, den låga kostnaden för att bedriva digital 

marknadsföring kontra genom mer traditionella kanaler lockar flera organisationer att satsa 

mer resurser på de digitala kanalerna. En undersökning från Society of Digital Agencies visade 

att av de tillfrågade organisationerna från världen över så planerade 55 % att utöka sin digitala 

marknadsföringsbudget för år 2013, medan 39 % av dessa ansåg att de kunde göra detta utan 

att utöka den övergripande marknadsföringsbudgeten. (Beausoleil, o.a., 2013, s. 22)  

Av respondenterna i Society of Digital Agencies undersökning svarade 60 % på en fråga hur de 

bedömde graden av sofistikation på deras digitala marknadsföring. Av dessa ansåg 2 2 % att 

deras digitala marknadsföring var väldig sofistikerad, 34 % svarade någorlunda sofistikerad och 

26 % ansåg att de var ungefär genomsnittliga. (Beausoleil, o.a., 2013, s. 17) Dessa resultat kan 
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anses peka på en relativ självsäkerhet för deras egna digitala marknadsföring, vilket också 

indikeras i förskjutningen i marknadsföringsbudgeterna. 

Fördelen med digital marknadsföring ses ofta ligga i att effekten är enklare att mäta än hos 

traditionella marknadsföringskanaler, det är lättare att faktiskt kunna beräkna return of 

investment (ROI) på de pengar som har spenderats på den digitala marknadsföringen. Vidare 

så kan data som tas fram brytas ner på en rad sätt för att skapa kunskap som kan användas för 

att förbättra marknadsföringen. (Abhishek, Fader, & Hosanagar, 2012, s. 3) Det är i kontexten 

att mäta effekt, eller som tidigare nämnt att ”lyssna” som analytics kommer in i bilden. 

Analytics är grunden för digital marknadsföring 

Ovanstående är en parafras från en marknadsföringsledare i en stor multinationell organisation. 

Analytics är ett begrepp som det är svårt att finna en motsvarighet i det svenska språket utan 

att komma bort från den breda innebörd den har i det engelska språket. Detta inte sagt att det 

inte finns ord det skulle kunna substitueras med, men för förståelsens skull så använder i 

denna uppsats det engelska begreppet. Den breda innebörden av analytics kan göra begreppet 

förvirrande, inom marknadsföring handlar analytics om att mäta effekt av den marknadsföring 

som bedrivs av en organisation (se ”data analytics” (McGovern & Quelch, 2005)) 

Diskussionen om digital marknadsföring handlar primärt om marknadsföring som sker på 

webben, antingen i form av marknadsföring på hemsidor, eller i sökmotorer. Det finns dock 

andra kanaler såsom epost, social media och mobilbaserade kanaler. Anledningen till att 

digital marknadsföring ofta är synonymt med just hemsidor och sökmotorer är att ¾ av den 

digitala marknadsföringsbudgeten på olika organisation läggs på just dessa kanaler. (Abhishek, 

Fader, & Hosanagar, 2012, s. 3) 

Då digital marknadsföring sker på webben så används det specifika begreppet web analytics då 

det handlar om att mäta effekt (Simmons, 2008). Dock eftersom att det som tidigare nämnt 

finns flera andra digitala kanaler så använder jag i denna uppsats ordet analytics för att 

beskriva mätning av effekt från marknadsföring inom ett flertal digitala kanaler och web 

analytics ses här som ett sub set av analytics. Då jag pratar om analytics kommer jag dock till 

stor del att utgå ifrån web analytics just eftersom att dessa begrepp ofta likställs i kontexten 

digital marknadsföring vilket gör att mycket litteratur har denna utgångspunkt.  
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Analytics handlar om att mäta, analysera och visualisera data (Hasan, Morris, & Probets, 2009) 

och analytics används i digital marknadsföring bland annat för att mäta effekt av 

marknadsföringskampanjer. Detta är en utgångspunkt som är kopplad till den klassiska ”mad 

men” bilden av vad marknadsföring är dvs. där marknadsföring handlar om ofta isolerade 

kampanjer. Dock handlar digital marknadsföring idag om mer än isolerade kampanjer. Det är 

ett holistiskt begrepp som kan appliceras till bland annat användbarheten på en organisations 

webbplats. Det kan också handla om små marknadsföringsinitiativ såsom att ändra en text på 

en hemsida för att den ska bli mer ”säljande”, att då prata om kampanjer blir för storskaligt då 

det mer handlar om små strategiska förändringar.  

1.2 Problembeskrivning 

Web analytics bygger på webbstandarder, vilket gör att många av de metoder som används 

inom web analytics också är standardiserade (Carriot, 2011), mätvärden (nyckeltal) såsom 

bouce rate finns inbyggda i de flesta web analytics-system och anses vara lätta att förstå 

(WAISBERG & KAUSHIK, 2009). Dessa standarder gör att det blir enklare att utforma verktyg 

som passar ett stort antal organisationer eftersom att deras webbplatser i grund och botten 

bygger på liknande tekniker (Carriot, 2011). 

Marknaden för web analytics-system har ett antal aktörer. Några av dessa är Adobe, Google, 

IBM och Webtrends (Burka, 2013, s. 4). De system som dessa aktörer tillhandahåller bygger på 

software as a service (SaaS), vilket betyder att det är system som andra företag hyr, där 

systemens mjukvara finns på leverantörernas hårdvara och är åtkomlig över Internet. 

Kombinationen av en SaaS-modell och den höga standardiseringen i systemen gör att de blir 

enkla att implementera då inte kräver investering i intern hårdvara och inte heller en strategi 

för att hitta relevanta mätvärden. Denna enkelhet illustreras väl i manualen för Google 

Analytics där implementering bygger på ett fåtal standardiserade steg (Google, 2013).  

Gäller denna enkelhet då IT ska stödja analytics för flerkanalig digital marknadsföring? Varje 

digital kanal innebär en datakälla som behöver integreras. 

Hur påverkar en organisations storlek arbetet med att integrera dessa datakällor? Den IT som 

finns inom organisationer speglar ofta organisationers karaktärsdrag. Större, mer komplexa 

organisationer har ofta en IT arkitektur som också den är komplex (Robbins, 1995), 

anledningen till detta kan antas vara att större organisationer inte bara kräver mer IT för att 

stödja verksamheten, men också på grund av att större organisationer ofta har ett större antal 
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business rules som reglerar utformningen av IT inom organisationen (Liu, Guo, Zhao, & Chou, 

2010).  

Vad menas med en stor organisation och vilka attribut har en sådan? Det kan tänkas finnas 

olika definitioner på en stor organisation, är det en organisation som har en större omsättning 

än andra organisationer eller har en stor organisation fler anställda? Somers, Cain och Megan 

hävdar att det finns en allmänt accepterad definiton av en stor organisation. Enligt denna 

definition har en stor organisation bland annat: (1) fler än 200 anställda (2) en större brutto 

eller netto-vinst efter skatt. (Somers, Cain, & Megan, 2011) 

I denna uppsats utgår jag från den enligt Somers, Cain och Megan allmänt accepterade 

definitonen av vad en stor organisation är. Jag lägger dock fokus på egenskaper såsom ett stort 

antal anställda och ett flertal geografiskt utspridda affärsenheter, detta eftersom att jag vill 

undersöka komplexiteten vid integration av datakällor och de egenskaper hos organisationer 

som har att göra med kommunikation kan då tänkas vara särskilt intressanta. 

Vilken roll spelar då organisationens storlek då det handlar om integration av datakällor för 

övergripande analytic i flerkanalig digital marknadsföring? Lever vi i en tid där färdigskapade 

program från tredjepartsleverantörer elliminerar komplexiteten runt integration, eller är 

integrering av flera datakällor någonting som större organisationer har problem med? 

2. Forskningsansats 

Då den digitala marknadsföringen blir alltmera viktig för organisationer på bekostnad av mer 

traditionell marknadsföring så är det kritiskt att undersöka problematiken runt analytics. Web 

analytics ses som relativt enkelt att både implementera och använda, men är detsamma sant då 

det handlar om det övergripande begreppet analytics för flerkanalig digital marknadsföring? 

Större organisationer kan anses ha inneboende strukturella och tekniska komplexiteter som 

försvårar arbetet runt att integrera datakällor för övergripande analytics. 

Att undersöka dessa problem utifrån ett praktiskt fall är viktigt för att skapa förståelse för den 

komplexitet som kan finnas. 
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Denna uppsats ämnar undersöka och skapa förståelse för varför denna problematik uppstår 

och således formaliseras forskningsansatsen utifrån följande forskningsfrågor: 

1. Vilka problem finns hos större organisationer för att integrera datakällor då analytics 

används för flerkanalig digital marknadsföring? 

2. Varför uppstår denna problematik inom större organisationer? 

Avgränsningar 

Denna uppsats gör anspråk på att undersöka och problematisera analytics i kontexten 

flerkanalig digital marknadsföring i större organisationer utifrån det praktiska användandet. 

Den problematik som belyses i denna uppsats kan självklart inte anses vara allomfattande dvs. 

att all problematik som kan uppstå redogörs för. Dock kommer uppsatsen belysa centrala och 

viktiga problem, vilket är möjliggörs av den forskning som ligger till grund. 

Kunskapsintressenter 

Huvudintressenter antas vara större organisationer som arbetar med analytics i kontexten 

digital marknadsföring. Då de problem som kommer tas upp i denna uppsats säkerligen är 

problem de själva delvis kan ha stött på så kan det också antas att okända problem som belyses 

i denna uppsats kan fungera på ett proaktivt plan. Vidare anses också forskare som ämnar göra 

en djupare studie på den problematik som belyses vara intressenter.  

2.2 Metod 

Deltagande observationer 

Deltagande observationer är en forskningsmetod som kan ses som en speciell form av 

observationsstudie.  (Jorgensen, 1989) Det är en forskningsmetod som är väl lämpad för 

explorativa ansatser samt då ett fenomen behöver beskrivas. Särskilt lämplig är det som en 

ansats då forskningsområdet revolverar runt en grupp människor i en viss situation, där det 

kan vara svårt att finna inträde (Jorgensen, 1989). Metoden förutsätter att observatören tar en 

aktiv roll i vardagen hos den grupp människor där forskningsområdet finns, (Jorgensen, 1989) 

för att på så sätt kunna observera och uppleva det studerade fenomenet utifrån ett 

”insiderperspektiv”. Den roll som observatören tar i det observerade fenomenet kan både ske 

utifrån öppenhet som slutenhet dvs. utifrån ett öppet perspektiv där de observerade vet att de 

blir observerade i ett forskningssyfte samt utifrån det slutna perspektivet då denna information 

inte är känd. (Jorgensen, 1989) 
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Fallstudie 

Fallstudier bygger på specifika forskningsfall vilket gör att metoden ofta får kritik såsom att det 

inte går att generallisera utifrån ett specifikt fall. Kvaliteten på de resultat som forskningen 

genererar handlar dock inte bara om hur stort underlag som ligger bakom studien, ett väl valt 

forskningsfall kan generera värdefull data som kan generaliseras (Flyvbjerg, 2006, s. 224). 

Att kritisera generaliserbarheten kring ett enskilt fall är i sig fel menar Lee och Baskerville med 

hänvisning till Hume’s truism dvs. att en teori ej kan generaliseras till en situation där den är 

otestad. Vidare menar Lee och Baskerville att en teori endast kan anses generaliserbar på en 

viss situation om den tidigare testad på denna.  (Lee & Baskerville, 2003) 

Vidare kritik som riktas mot fallstudier är att de genererar resultat som beskrivs utifrån 

forskarens återberättelse (narrative). Kritiken här ligger i att det ofta handlar om långa 

beskrivningar som inte enkelt kan summeras (Flyvbjerg, 2006, s. 237). Denna kritik kan dock 

mötas med att dessa rika återberättelser är nödvändiga för att fånga den komplexitet i data 

som forskningen genererat. 

Om observationsstudien 

En deltagande observationsstudie genomfördes under tio veckor på en större organisation. 

Denna studie ämnade att utifrån ett praktiskt fall, generera kunskap i problematiken med att 

integrera olika datakällor för analytics i större organisationer.  

Observationen skedde på marknadsföringsavdelningen på en multinationell organisation. 

Organisationens namn, såväl namn på personer i denna organisation kommer förbli hemliga i 

denna uppsats. För att förenkla för läsaren så kommer organisationen från och med nu gå 

under aliaset ”organisationen”. 

Organisationen valdes som studiefall eftersom att jag som forskare kunde få en relativt unik 

position inom organisationen för att studera forskningsområdet. Organisationen passade väl 

forskningsområdet då: (1) Det är en stor organisation och (2) Det är en organisation som under 

tiden för observationsstudien aktivt arbetade med integrationsprojekt inom analytics.  

Jag inträdde under tiden på organisationen rollen både som observatör för forskningssyftet, 

samt som medarbetare på marknadsföringsavdelningen. I rollen som medarbetare på 

organisationen bestod mina uppgifter av att arbeta med analytics för den digitala 

marknadsföringen. Denna position möjliggjorde en djup insyn i arbetet som skedde med 
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analytics på organisationen, vilka system som användes samt hur problematiken såg ut för 

dessa system utifrån en integrationsaspekt. 

Aktionsforskning 

En metod som är relaterad till deltagande observationer är aktionsforskning. Denna metod 

utgår från att forskaren tillsammans med involverade personer/objekt försöker lösa 

problematik relaterat till forskningsområdet. Forskaren får då en direkt påverkan på det 

observerade. (Reason & Bradbury, 2001) Aktionsforskning utgår från att forskaren genom 

handling genererar ökad förståelse för problematiken som inte visat sig om fenomenet 

observerades (Reason & Bradbury, 2001). Det finns flera olika grenar av aktionsforskning som 

dock alla har gemensamma egenskaper, nämligen följande (Scholl, 2004): 

1. Det involverar forskare och praktiker i en given kontext, ofta ett projekt. 

2. De involverade formulerar tillsammans en problembild, hur den bör lösas och studerar 

resultaten. 

3. Projektet är lika viktigt både utifrån ett aktionsperspektiv som ett resultatperspektiv. 

Ofta sker aktionsforskning iterativt och involverar följande fem faser: undersökning, 

aktionsplanering, aktionstagande, utvärdering och lärande (Scholl, 2004). Denna iterativa 

modell liknar iterativa systemutvecklingsmetoder på ett konceptuellt plan. Detta gör att 

aktionsforskning med fördel kan användas då forskningsområdet är inom informationssystem 

(IS) (Scholl, 2004).  

Den forskning som jag bedrev överlappar två typer av aktionsforskning, dels kan det hävdas att 

aktionsforskningen är ”technical collaborative” eftersom att jag bedrev forskningen utifrån två 

av organisationen fördefinierade projekt. I detta fall kan organisationen ur perspektivet som 

projektinitisrare ses som en auktoritet på problematiken som projekteten utgår från, vilket 

enligt Grudy är karaktäristiskt för just aktionsforskning som är technical collaborative (Grudy, 

1987). Vidare kan det också hävdas att aktionsforskningen är ”mutual-collaborative” eftersom 

att de två projekten krävde sammarbete och diskussioner mellan forskaren och anställda för 

att kunna tydliggöra problemsituationen och möjliga lösningar (Holter & Schwartz-Barcott, 

1993). Grundy pekar också på vikten av att både forskarens och praktikers kunskap används 

och tas tillvara på (Grudy, 1987). 

Aktionsforskningen som bedrevs var en blandning mellan technical collaborative och mutual-

collaborative utifrån ovanstående argumentation. 
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Action design research 

Action design research (ADR) är en vidareutveckling av design research (DR) som kombinerar 

DR och aktionsforskning (Sein, Henfridsson, Purao, Rossi, & Lindgren, 2011). I DR sätts IT-

artefakten i centrum, vilket kan leda till att organisatoriska aspekter hamnar i skymundan. I 

ADR poängteras det därför att organisatoriska aspekter bör förstås som en del av den tekniska 

artefakten, vilken i sin tur förstås som en ensemble. I ADR blir distinktionen mellan 

användning och utveckling mindre skarp, och man betonar ADR betonar oskiljbarheten 

mellan utvärdering, intervention och byggande. Inom IS och aktionsforskning ute på 

organisationer finns det en risk att det praktiska får en överdimensionerad roll kontra 

forskningen, Mathiassen illustrerar detta som att forskare i dessa situationer riskerar att 

förvandlas till konsulter för organisationen (Mathiassen, 2002). Detta var något som jag 

försökte undvika under min tid på organisationen genom att kontinuerligt avsätta tid för att 

analysera det arbete jag utförde och hur det relaterade till forskningen jag bedrev.   

Motivering för forskningsmetodiken 

En deltagande observationsstudie med fokus på aktionsforskning i form av ADR utifrån ett 

specifikt fall (organisationen) valdes som primär forskningsmetod för att få en djup inblick i 

hur problematiken runt integration av datakällor vid analytics för digital marknadsföring ser ut 

i praktiken. Organisationen valdes som fall efter s.k. stratified sampling dvs. därför att den 

fungerar som ett representativt exempel på större organisationer.  Aktionsforskning inom IS i 

form av ADR valdes därför att det ansågs nödvändigt att aktivt försöka lösa problematik som 

fanns för att också få en djupare insikt i problematik som inte visade sig innan processen 

fortlöpt. ADR som metod visade sig väl passa för den forskning som behövde bedrivas, 

eftersom betoningen inom ADR ligger på organisationsstrukturens samspel med de tekniska 

artefakterna. 

Att få möjligheten att utifrån en deltagande observation och aktionsforskning bli en insider i 

den värld som de människor som upplever den problematik jag vill beskriva är värdefull för att 

kunna beskriva denna verklighet. 

Eftersom att problembilden hos den studerade organisationen ej var känd sedan tidigare så 

kunde inte andra metoder såsom intervjuer, surveys etc. användas av förklarliga skäl. Vidare 

ansåg jag att dessa metoder löper en stor risk för att få en partisk bild av problematik som finns 

om ansatsen är kritisk. Dock är det självklart så att min egen position som forskare kan anses 
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skapa en partisk bild av verkligheten oavsett vilken metod som används, då alla metoder mer 

eller mindre genererar konstruerad data (Silverman, 2010). 

3. Teori 

Denna studie har en kritisk ansats, jag vill problematisera bilden av att integrationsaspekter 

med analytics i flerkanalig digital marknadsföring. Denna kritiska ansats har dock lite att göra 

med ett kritisk-filosofiskt paradigm som ibland används i IS (se t.ex. (Fuchs, 2011) eller (Oates, 

2006)), utan använder kritisk i ett mer allmänt språkbruk. Denna kritiska ansats är en del av 

den problematiserande ansatsen, alltså att kritiskt granska vilka integrationslösningar som 

används. För att denna problematisering ska kunna ske, krävs det en kritisk blick på de 

befintliga lösningarna. 

Utgångspunkten i större organisationer är därför att en mer komplex organisation antas 

fungera som en motverkande kraft mot integrationsarbete. Utgångspunkten i detta bygger på 

Robbins forskning som visar på att komplexiteten runt IT inom en organisation stiger med 

dess storlek. Som tidigare nämnt har också större organisationer ett större antal business rules 

som då verkar reglerande. Den organisation jag har studerat har över 45000 antal anställda 

utspridda på ett antal enheter runt om i välden. Detta gör att organisationen utifrån Somers, 

Cain och Megans resonemang får ses som förhållandevis stor med svenska mått mätt. Eftersom 

min studie utgår från en problematiserande ansats är en stor organisation ett lämpligt 

undersökningsobjekt, i och med att den ökande komplexiteten skapar svårigheter för 

integration. Dessa problem går att upptäcka och kartlägga hos stora organisationer, vilket 

alltså är fallet men den organisation jag har valt att studera. Således är studieobjektets 

egenskaper, så som dessa förstås utifrån denna teoretiska ansats, sammankopplade med min 

studies syften. Jag kommer nedan presentera den teoretiska bakgrund som används för att 

tolka empirin i denna uppsats. 

Den kanske bästa utgångspunkten då komplexitet och problematik runt IT-system inom 

organisationer diskuteras kan hämtas från Brooks klassiska artikel ”No Silver Bullet”. I denna 

artikel ställer Brooks upp fyra egenskaper som finns inom IT-system: Komplexitet, 

Konformitet, Förändringsbarhet och Osynlighet (Brooks, 1986, ss. 11-12). Särskilt de tre 

första egenskaperna är intressanta som en teoretisk utgångspunkt i denna uppsats och jag 

utgår från dessa som en teoretisk lins. I egenskaperna konformitet och förändringsbarhet 
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kopplar jag in förändringsmotstånd både ur ett mänskligt perspektiv, men också ur ett 

verksamhetsperspektiv i form av regleringar. 

Innan jag går in på de tre utvalda egenskaperna i Brooks artikel så vill jag ta upp det socio-

materiella perspektivet.  Orlikowski hävdar att teknik inom organisationer historiskt har sett 

som särskiljda exogena krafter inom organisationer. Vidare utmanar Orlikowski detta synsätt 

och menar att teknik inom organisationer snarare både är en produkt av sociala interaktioner 

och strukturer samt att dessa interaktioner och strukturer definierar tekniken (Orlikowski, 

2010).  

Orlikowskis synsätt stöds även av Barley och Leonardi som menar att det materiella (tekniken) 

ej kan separeras från det sociala (Leonardi & Barley, 2008). 

Dessa synsätt är intressanta och kan sättas i perspektiv med Robbins forskning dvs. att 

komplexiteten i IT-system växer med att organisationen växer. Detta bör sättas i kontrast med 

de tre av Brooks fyra egenskaper för IS som jag presenterar nedan.  

Komplexitet 

Brooks hävdar att IT-system har en inneboende komplexitet, både i fråga av teknisk 

komplexitet, men också i fråga av styrning. Dels så blir system mer och mer tekniskt komplexa 

ju större de blir, men det blir också svårare för ansvariga att få en överblick över systemet 

(Brooks, 1986, s. 11). Applicerar vi detta på en hypotetisk systemlösning för analytics som stöd 

för digital marknadsföring i flera kanaler så är det rimligt att anta att komplexiteten ökar 

drastiskt då ett flertal datakällor är involverade samt antagligen fler dedikerade system. Det 

blir tekniskt svårt att få dessa att interagera och utbyta information med varandra, men också 

svårt för ansvariga att få en övergripande bild över de olika datakällor och system som finns. 

Konformitet 

Med konformitet menar Brooks att det finns ett synsätt där det förväntas att system kan 

anpassas efter de förväntningar som ställs på det. Detta är intressant eftersom att det indikerar 

att det finns en förväntan att redan existerande system inom organisationer kan förändras mot 

nya krav som ställs. (Brooks, 1986, s. 12) Detta leder oss in på den tredje dimensionen. 

Förändringsbarhet 
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System inom en organisation som anses lyckade inom organisationer appliceras ofta senare på 

andra uppgifter än de i den ursprungliga domänen för vilket systemet skapades från början. 

(Brooks, 1986, s. 12) Detta är självklart inte alltid möjligt, men kombinerar vi denna tanke med 

konformitetegenskapen blir det troligt att anta att de system en organisation använder 

specifikt för analytics i olika digitala kanaler både förväntas kunna anpassa sig efter nya krav 

såsom integrering mot andra system, men också att projekt för detta initieras.  

Utifrån dessa tre egenskaper hos IT-system så kan vi se att system ofta har en inneboende 

komplexitet både utifrån en teknisk dimension, men också utifrån en styrningsdimension. Vi 

kunde också se att denna komplexitet stiger ju större systemet blir. Detta stod i kontrast med 

enkelheten som uppfattas finnas runt web analytics system. Vi kunde också se att samtidigt 

som det finns komplexitet runt system så finns det också en förväntning på att system kan 

anpassas efter nya krav. I fallet med analytics-system som stöd för flerkanalig digital 

marknadsföring så antas nya krav främst handla om krav på integration mellan olika befintliga 

system och datakällor. Detta leder in oss på två intressanta överlappande områden, mänskligt 

förändringsmotstånd, samt organisationers krav på att förändringar sker efter befintliga 

business rules. Dessa områden är överlappande eftersom att det kan argumenteras att 

befintliga business rules bestämmer hur förändringar sker inom organisationer och därför per 

se kan anses vara om inte ett motstånd mot förändring, ett hinder för förändring. 

Förändringsmotstånd 

Då arbete med övergripande analytics som stöd för flerkanalig digital marknadsföring kommer 

påverka både de system som finns, men också de personer som använder och är beroende av 

dem så är det troligt att risken för förändringsmotstånd kan bli stort. Detta kan anses vara 

särskilt sant i större organisationer där projekt inom analytics påverkar ett större antal 

individer.  

Forskningslitteratur om förändringsmotstånd inom IS-projekt tar ofta upp två faktorer som 

anses vara centrala för om projekt stöter på motstånd. Den första faktor handlar om att det i 

projekt där det är svårt för involverade parter (stakeholders) att se värde i 

systemförändring/systeminförande kontra föreställda negativa effekter så möts projektet ofta 

av motstånd. Den andra faktorn handlar motstånd mot projekt där det inte finns ett tydligt 

stöd från ledningen/chefer (Kim & Kankanhalli, 2009). Båda dessa faktorer kan konkret tacklas 

genom åtgärder där ledningen/chefer tydligt både kommunicerar ut sitt stöd för förändringen, 
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samt varför en förändring är nödvändig och hur den kommer vara värdefull för de som 

potentiellt kan agera förändringsmotståndare. 
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Förändringar inom befintliga business rules 

Det finns en tidigt etablerad trend hos organisationer att istället för att bygga nya system från 

grunden istället bygga dessa från en kollektion av mindre system från tredjepartsleverantörer. 

Detta motiveras främst utifrån ett kostnadsperspektiv där det anses vara ett billigare 

tillvägagångssätt (Bao & Horowitz, 1996, s. 336). Utifrån forskningsområdet kan vi då anta att 

organisationer som använder ett antal mindre system som är specifika för analytics inom en 

viss digital kanal arbetar för att integrera dessa och då uppnå ett övergripande analytics-

system. 

De system som används för web analytics domineras av tre stora aktörer, som alla bygger sina 

lösningar på SaaS. Detta skapar direkt hinder för hur organisationer kan skräddarsy dessa 

lösningar eftersom att de fråntas kontroll över källkoden. Vad händer då om dessa system 

måste integreras mot andra analytics-system som organisationen använder för övriga digitala 

kanaler?  

Integrering mellan system som bygger på SaaS sker ofta genom s.k. API:er, detta innebär att 

även om organisationer som hyr system inte har direkt tillgång till systemets källkod, så har de 

tillgång till viss funktionalitet som systemet exponerar utåt i ett API (Liu, Guo, Zhao, & Chou, 

2010). Vad som exponeras i ett API är ofta funktionalitet som gör det möjligt att till viss del 

uppdatera och visa data inom ett system (Liu, Guo, Zhao, & Chou, 2010). Detta innebär att 

integrering mellan olika SaaS-system kan ske genom att deras API:er kan ”prata” med 

varandra, men detta är en lösning som i praktiken kan tänkas innebära problematik inom 

större organisationer. 

Då större organisationer kontra mindre präglas av egenskaper såsom mer hierarki och fler 

regleringar  (Phillips & Gully, 2011), så är det rimligt att anta att det finns ett större antal s.k. 

business rules som reglerar IT inom större organisationer än inom mindre. Detta påverkar 

både hur den process som IT-förändringar genomförs inom ser ut samt hur regleringar i form 

av hur IT får användas är utformade. I båda fallen är det rimligt att en större mer regeldriven 

och hierarkisk organisation har en mer långsam byråkratisk process för att implementera IT-

förändringar, samt större tekniska barriärer såsom högre teknisk säkerhet i form av starkt 

reglerade brandväggar etc. kontra mindre organisationer. Dessa regleringar motiveras 

antagligen för att minska risker för negativa förändringar, då det finns forskning som visar på 

att större organisationer är mindre villiga att ta risker kontra mindre organisationer 

(Kacperczyk & Schnabl, 2011). 
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Ökad teknisk säkerhet inom större organisationer såsom en strikt reglerad brandvägg kan 

påverka huruvida kommunikation mellan olika system inom organisationers nätverk är möjlig 

eller inte. Ofta har större organisationer en brandvägg som fungerar efter regeln att den tillåter 

utgående trafik, men nekar ingående trafik (Liu, Guo, Zhao, & Chou, 2010). Detta gör att 

kommunikation mellan system som en organisation har innanför sitt nätverk och utomstående 

SaaS-system ej är möjlig på grund av att brandväggen ej tillåter kommunikation med 

utomstående API:er. Detta leder också till problematik runt kommunikation mellan olika 

SaaS-system eftersom att kommunikation som bygger på API:er kräver ett mellanlager i form 

av en webbtjänst. Denna webbtjänst vill förmodligen regeldrivna större organisationer ha 

innanför sin egen brandvägg för att på så sätt minska risken för att intern data inte exponeras 

utåt. 

Det finns forskning som pekar på möjligheter att komma runt en högt reglerad brandvägg utan 

att göra avkall på säkerheten (Liu, Guo, Zhao, & Chou, 2010), men eftersom att den är relativt 

ny kan det antas att det inte är en spridd kunskap inom större organisationer. 

Sammanfattning teori 

För att sammanfatta detta kapitel så ställer jag upp de väsentliga punktern nedan: 

 Teknik och organisation kan inte skiljas åt utan definierar och skapar varandra. 

 IT-system är ofta tekniskt komplicerade och svåröverskådliga. Komplexiteten stiger 

med storleken på systemet. 

 Det finns förväntningar på att befintliga IT-system ska kunna förändras utifrån nya 

krav. 

 Större organisationer kan förväntas få stort förändringsmotstånd i större 

analyticsprojekt om dessa inte hanteras på rätt sätt. 

 Det finns egenskaper inom större organsationer, såsom teknisk och formell byråkrati 

som påverkar integreringen av SaaS-system från tredjepartsleverantörer både mot 

befintliga interna system samt mot andra externa SaaS-system. 

Den ovanstående teorin fungerar som en utgångspunkt för den forskning jag har genomfört. 

Jag kommer nedan gå igenom de empiriska resultat som framkom i min studie. 
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4. Empiri 

Nedan följer den empiri som insamlats under den deltagande observationen som genomfördes 

på organisationen. Utgångspunkten kommer vara utifrån två aktuella projekt som jag var 

delaktig i. Dessa projekt ger en inblick i den problematik organisationen har med 

dataintegration för analytics  som stöd för flerkanalig digital marknadsföring. Till och börja 

med kommer jag ägna några sidor åt att beskriva organisationens digitala marknadsföring för 

att skapa en bakgrund till den miljö som studien genomfördes i, samt vilka förutsättningar i 

form av existerande system som fanns. 

 

4.1 Introduktion till organisationen och den digitala marknadsföringen 

Organisationens marknadsföringsavdelning kan brytas ner i tre olika grupper. Den första 

gruppen består av de anställda som sysslar med planering och genomföring av 

marknadsföringskampanjer. Denna grupp är lokaliserad i USA. 

Den andra gruppen sköter det operationella arbetet med organisationens hemsida och har 

ansvar för analytics, denna grupp är lokaliserad i både Sverige och England. Den tredje och 

sista gruppen står för material såsom texter och bilder till organisationens 

marknadsföringskampanjer och är lokaliserade i Sverige. 

Den första gruppen kommer i detta papper att kategoriseras som Planeringsgruppen, den 

andra som den Operationella gruppen och den tredje som Materialgruppen. Eftersom att 

jag arbetade med organisationens analytics så skedde det inom den operationella gruppen. 

Varje grupp har en chef som i sin tur rapporterar till organisationens CMO (chief marketing 

officer). 

Exakta skiljlinjer mellan de olika grupperna kan vara svåra att se och ibland överlappar dessa 

tre grupper varandra i form av vad de arbetar med. 

Organisationen använder sig inte bara av webben för digital marknadsföring, även om den 

webbaserade marknadsföringen står i centrum och också oftast kan ses som den tilltänkta 

slutdestinationen för alla digital marknadsföring som organisationen gör. Detta beror på att 

organisationen har en hemsida där de säljer sina produkter genom, vilket innebär att hemsidan 

är där monetär vinst sker. Organisationens kanaler kan delas upp i följande tre kategorier: 

Hemsidan, Mikrosidor och Epost. 
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Schematisk bild över de digitala marknadsföringskanaler som används. Hemsidan är den 

primära kanalen där köp genomförs och de övriga kanalerna verkar för att leda personer till dit. 

 

Jag kommer nedan att gå in mer i detalj på de tre kanalerna och hur de integrerar med 

varandra. 

Hemsidan 

Hemsidan är den plats där organisationen säljer sina produkter på webben. Hemsidan som 

marknadsföringsplattform kan ses utifrån två perspektiv, det första mer traditionella säger: 

Marknadsföring direkt på hemsidan sker främst i form av banners dvs. ett område med bild 

och text där ett budskap presenteras. Detta budskap centrerar ofta runt produkter som 

organisationen vill framhäva, men kan också vara någon nyhet som vill presenteras. Banners 

som visas på hemsidan är klickbara och då det handlar om en produkt leder de till produktens 

sida i produktkatalogen alt. en produktsida med mer information. 

Det andra perspektivet att se på hemsidan som marknadsföringsplattform är mer komplext. 

Detta säger att hela hemsidan är ett marknadsföringsverktyg. Med detta menas att hela 

hemsidans struktur, allt ifrån texterna den innehåller till dess design och navigation är en form 

av marknadsföring. Detta senare synsätt är det sättet organisationen ser på sin hemsida.  

Mikrosidor 

En mikrosida är en webbsida som är frikopplad från den centrala hemsidan i den bemärkelsen 

att mikrosidan är dedikerad till en specifik marknadsföringskampanj. Syftet med mikrosidan är 

att belysa en viss produkt för att sedan försöka få besökaren att gå vidare till hemsidan och 

genomföra ett köp. 

  

Hemsidan 

Epost 

Mikrosida 
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Epost 

Epost används som en marknadsföringskanal av organisationen där de kan kommunicera ut 

information till redan existerande kunder. Målet med dessa kampanjer är att driva trafik till 

organisationens hemsida där produkterna faktiskt säljs. 

 

För att kunna arbeta med analytics utifrån dessa tre kanaler så använder organisationen ett 

antal system. De anställda inom organisationen delar i vardagligt tal upp sina analytics-system 

i två kategorier utifrån hur de används inom organisationen. Den första handlar om system 

som används för att mäta effekten av olika informationsutskick som t.ex. en 

marknadsföringkampanj. Den andra är de systemen används som ett sätt att utvärdera och 

förbättra användbarheten på olika webbplatser som organisationen äger. 

Jag väljer att använda denna kategorisering (effekt och användbarhet) av illustrativa skäl då jag 

skriver om de system som finns för att arbeta med analytics inom organisationen, observera att 

detta inte är en absolut gällande indelning av analytics-system som gäller utanför 

organisationen. Jag har valt att färgkoda de system som används för analytics inom 

organisationen efter effekt och användbarhet (efter hur organisationen kategoriserar dessa), 

där blå betyder att det handlar om användbarhet och röd att det är en applikation för effekt.  

Utöver de system som används för analytics så har organisationen ett system som fungerar 

som en grundläggande plattform för den digitala marknadsföringen. Jag kommer nedan kort 

beskriva dessa system innan jag kommer in på de två projekten som ligger som bas för min 

forskning. De flesta av de system som används inom organisationen bygger på SaaS-lösningar 

som hyrs från externa leverantörer. Observera att vissa system nedan har ett namn inom 

parantes, detta är det namn som idag används av leverantören, men som inom organisationen 

refereras till genom ett äldre namn. Jag har i denna uppsats valt att primärt använda de namn 

som användes av organisationen och inte de kanske mer riktiga namnen. 

Jag börjar med att beskriva det grundläggande systemet för den digitala marknadsföringen som 

i denna uppsats omnämns som ”planeringssystemet”.  
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Planeringssystemet 

Planeringssystemet fungerar som en bas för den digitala marknadsföringen, alla digitala 

marknadsföringskampanjer i någon av de digitala kanalerna (hemsidan, mikrosidorna och 

epost) finns lagrade på ett planeringsstadium i detta system. Vad som är viktigt att förstå här 

är att organisationen ser marknadsföring i dessa kanaler utifrån ett kampanjperspektiv. Detta 

har dock ett undantag, vilket är arbetet som sker på webben (hemsidan och mikrosidorna). 

Detta arbete ses mer som ett nödvändigt arbete med mål att förbättra förutsättningarna för att 

köp enkelt ska genomföras på sidan och att marknadsföringskampanjer ska vara utformade 

efter ett användbarhetsperspektiv. Detta synsätt går i linje med vad jag nämnde i inledningen 

dvs. att det handlar mer om ett kontinuerligt marknadsföringsinitiativ istället för enskilda 

större kampanjer. 

En marknadsföringskampanj ses som ett avgränsat initiativ av organisationen där de vill 

framhäva någon av sina produkter genom en specifik kanal, varje kampanj är ofta en del av ett 

större initiativ runt en produkt, där det övergripande initiativet ofta är flerkanaligt. Detta 

innebär att budskapet runt produkten kommuniceras ut till organisationens kunder eller 

potentiella kunder i fler olika kanaler och då inte heller bara digitala sådana. Andra kanaler 

som kan finnas i samma kampanj kan t.ex. också vara fysiska brev och telefonkontakt.  

Varje marknadsföringskampanj har en kod i planeringssystem som sedan används 

genomgående i organisationen för att identifiera kampanjen i andra system. 

Planeringssystemet är det enda systemet som inte är en molnlösning, utan det är skapat från 

grunden inom organisationen och körs på organisationens egen hårdvara. 

Omniture (Adbobe site catalyst) 

Omniture är en applikation som ägs av mjukvarugiganten Adobe, det beskrivs av leverantören 

som ett webbanalysverktyg för att samla in data om webbaktiviteter på en hemsida. (Adobe 

Systems, 2013). I dagsläget används Omniture av organisationen för att studera hemsidans 

prestation utifrån en rad aspekter, såsom: Antal besökare på varje sida, antal klick på varje 

länk, antal bounce varje sida har samt statistik på varifrån besökare kommer ifrån då de 

besöker olika sidor. Något som också beskrivs som viktigt av organisationen är att Omniture 

gör det möjligt att se konkret monetär vinst för varje sida, detta är möjligt eftersom att 

hemsidans web shop är kopplad till Omniture. 
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Email Labs (Lyris HQ) 

Email Labs används för att analysera effekt av epostkampanjer som genomförs. Email Labs 

innehåller ett antal kontaktlistor där epostadresser till personer som organisationen vill 

marknadsför mot finns lagrade. Varje kontaktlista är specifik för en marknadsföringskampanj 

och Email Labs gör det möjligt att sammanställa resultatdata från de genomförda 

kampanjerna. De mätvärden som Email Labs kan visualisera data utefter är: 

 Clicks (hur många personer som klickade på de specifika länkarna i ett meddelande) 

 Bounce rate (hur många meddelanden som ej kunde levereras) 

 Un-Subscriptions (hur många personer som valde att ta bort sin epostadress från 

kontaktlistan) 

 Opens (hur många meddelanden som öppnades) 

 Deletions (hur många mail som togs bort utan att öppnas) 

Crazy egg 

Crazy egg används för att se hur användare interagerar med designen på hemsidan och 

mikrosidorna. Systemet möjliggör att för varje enskild sida se en s.k. ”heat map” där det är 

möjligt att se vilka delar av en sida användare tittar och klickar på samt vice versa.  

Clicktale 

I likhet med Crazy egg används Clicktale av organisationen för att se hur användare interagerar 

med deras webbsidor. En av de framträdande skillnaderna här är att Clicktale möjliggör för 

organisationen att spela in sessioner då användare interagerar med sidan, vilka sedan kan 

spelas upp som en video och studeras i förbättringssyfte. 

Kampyle 

Kampyle är en applikation för att samla in feedback från användare på hemsidan, det möjliggör 

för besökare att skriva en text om hur de upplever sidan de är på. Dessa texter studeras sedan 

av organisationen för att skapa en allmän bild av hur användare upplever deras hemsida. 
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4.3 De två projekten 

Organisationen hade under tiden för observationsstudien två integrationsprojekt relaterade till 

analytics som jag personligen var delaktig inom. Dessa projekt illustrerar organisationens syn 

på analytics som stöd för den digitala marknadsföringen, men också problem som 

organisationen hade med integration av datakällor. 

Det första projektet (Dashboardprojektet) 

Dashboardprojektet beskrev av organisationen som ett projekt som åsyftade att skapa en 

integrering av resultat från epostkampanjer och postkampanjer in i Omniture. Tanken bakom 

detta var att Omniture som system har ett stöd för att skapa s.k. dashboards där data från olika 

källor kan visualiseras. Organisationen ville använda denna egenskap för att skapa ett 

huvudsakligt ställe där beslutsfattare kunde gå in för att se resultat från olika genomförda 

marknadsföringskampanjer. Tanken var att som min chef uttryckte det: Att skapa ett ROI-

dashboard som visade resultat på en sammanställd och övergripande nivå. 

Min roll i detta projekt var att slutföra det arbete som hade påbörjats av en annan anställd som 

senare slutat. Ett stort problem med detta projekt var att den tidigare anställde ej hade 

dokumenterat sitt arbete och det var svårt att få en inblick i vad som hade gjorts innan. Detta 

projekt hade pågått under knappt ett års tid innan jag blev ansvarig för att slutföra det.  

Det var ett projekt som var allmänt känt hos personalen på alla de tre grupperna inom 

marknadsföringsavdelningen och jag fick tidigt höra att det var ett projekt kantrat av vad de 

förstod som motgångar. Jag fick också höra kommentarer om att projektet förmodligen nu 

skulle bli än svårare då den tidigare medarbetaren hade lämnat organisationen utan att ha fört 

dokumentation. 

Projektet började med att jag blev tilldelat det i ett möte med min chef. Denne understrykte att 

jag från början skulle fokusera på att se om det fanns en möjlighet att integrera data från andra 

datakällor in i Omniture. Redan här fick jag intrycket att det skulle bli svårt att genomföra 

detta projekt då min chef efter ett års tid inte hade fått information om denna grundläggande 

förutsättning. Jag frågade min chef i detta möte var jag kunde få mer information om 

projektstatus och denne gav mig kontaktuppgifterna till en medarbetare i planeringsgruppen 

som skulle ha viss information om status på projektet. Jag tillbads att ta kontakt med denna 

person för att synka mitt arbete. Jag lämnade detta möte med en vision över vad 

dashboardprojektet innebar, men utan så mycket mer. 
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Innan jag hunnit ta kontakt med personen i planeringsgruppen så tog en person från min egen 

grupp dvs. den operationella gruppen kontakt med mig och berättade att denna arbetat 

tillsammans med den tidigare ansvariga för dashboardprojektet. Jag bokade då in ett möte med 

denna person som förklarade djupare vad projektet handlade om. Personen förklarade för mig 

att denna hade arbetat med projektet på en strategisk nivå tillsammans med den tidigare 

ansvariga och jag fick se en powerpointpresentation över projektets mål. Jag fick höra att 

denna presentation representerade projektets vision så som den blivit ”såld” högre upp, dvs. 

fått godkännande för. Vad som slog mig var att presentationen visade på en integrering av ett 

flertal system som min chef inte hade nämnt och då jag uppmärksammade detta för personen 

jag pratade med blev jag tillsagd att inte oroa mig, utgå från de system din chef pratade om. Jag 

fick det också berättat för mig att personen tidigt i projektet hade föreslagit att ett BI-system 

(Clickview) skulle användas istället för Omniture för att visualisera data, men att beslutet att i 

slutändan använda Omniture hade blivit fastställt av min chef. 

  

Jag lämnade detta möte med ett löfte från personen att denne skulle skicka epost till mig med 

mer information. Denne uppmärksammade också mig på att om jag hade fler frågor så 

behövde jag fråga dessa inom tre veckor eftersom att personen precis som min föregångare 

också skulle sluta på organisationen. 

Redan samma dag som mötet hade varit fick jag epost från personen jag träffat tidigare. 

Meddelandet innehöll bilagor med excelfiler där statistik från genomförda epost och post-

kampanjer hade lagts in. Dessa filer är vad som i vardagligt språk kallas ”excelsnurror” dvs. 

excelfiler där statistik läggs in, omvandlas och representeras i grafer. Jag insåg nu att mitt 

projekt gick ut på att automatisera en process som tidigare hade skett manuellt, dvs. denne 

person hade tidigare gått in i de aktuella systemen, tagit fram data, lagt in dem i excelsnurror 

och skickat till intresserade chefer. Nu var alltså tanken att detta skulle ske per automatik. 

Jag började undersöka möjligheten till att integrera data från primärt Email Labs. Jag fick höra 

att data över resultat från postkampanjer inte skulle gå att integrera per automatik då de 

residerade i ett system som ej hade några kopplingsmöjligheter. Jag tog kontakt med den 

person som min chef hade föreslagit och hade ett möte med denne per telefon. Jag fick 

inloggningsuppgifter till Email Labs samt Planeringssystemet så att jag kunde gå in och se hur 

data var strukturerad. Samma dag fick jag också inloggningsuppgifter till Omniture från en 
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person på den operationella gruppen och jag kunde nu börja mitt arbete med att integrera 

data. 

Det första jag gjorde var att undersöka Email Labs, jag såg att det var ett system där man som 

användare direkt kunde generera statistik över genomförda epostkampanjer (efter de 

dimensioner som nämnts i systembeskrivningen). Dessa rapporter var bra och liknade dem 

som skapades i de excelsnurror som jag fått. Problemet var som sagt att rapporterna var låsta 

till detta system och informationen behövde komma in i Omniture. Då jag loggade in i 

Omniture möttes jag av ett dashboard som visade statistik över hemsidan; saker som antal 

besökare, total vinst osv. Jag såg också att det fanns ett dashboard för ROI över kampanjer och 

insåg att det var detta som min föregångare hade arbetat på. 

Mitt nästa steg var att undersöka hur data från externa källor kunde integreras in i Omniture. 

Externa källor definierades av organisationen som sådana där data hämtades in från källor som 

inte idag var kopplade till Omniture. 

Omniture var redan integrerat med hemsidan samt mikrosidorna då det är ett system som 

primärt används för web analytics. Integrationen mot hemsidan och mikrosidorna gick till på 

så sätt att java scripts från Omniture lades in i HTML-koden för alla hemsidans undersidor, 

samt på alla mikrosidor. 

Detta var inte en lösning som kunde appliceras på de externa datakällorna. Email Labs är 

exempelvis ett tredjepartsystem som inte kan integreras på detta sätt. Jag läste manualen för 

Omniture och såg att externa datakällor kan integreras på två olika sätt. Det första sättet var 

genom s.k. API:er och det andra var att manuellt ladda in data via FTP. Det första sättet kräver 

ett mellanlager i form av en hemsida som sköter API kontakter mellan Omniture och Email 

Labs. Dock är detta inte en lösning som går att applicera på data från postkampanjer då dessa 

som sagt inte ligger i ett system som erbjuder ett externt API. Det andra sättet dvs. att 

manuellt ladda in data via FTP går emot tanken att automatisera processen. Med detta sätt 

måste fortfarande anställda manuellt gå in i Email Labs och kopiera in rapportdata till 

Omniture. 

Jag insåg att för att lösa integrationsproblematiken så behövdes det skapa en hybrid av de båda 

sätten. Det behövdes en webbsida som fungerade som en mellanlänk mellan Email Labs API 

och Omnitures API för att automatisera överföringen av epostkampanjdata. Det behövdes 



Analytics i en post ”mad men” era 
Gustav Spross. Masterprogrammet i Management, Kommunikation och IT. Uppsala 
Universitet. 2013 
 

28 
 

också en FTP-lösning där data från postkampanjer kunde laddas upp i Omniture. Bilderna 

nedan illustrerar det lösningskoncept som jag initialt skapade: 

 

Lösning för integrering av Epostkampanjdata 

 

Lösning för integrering av Postkampanjdata 

För att ovanstående lösning skulle fungera så behövde jag göra ett antal saker. Först och främst 

behövde jag skapa en webbsida som kunde kommunicera med både Email Labs och Omnitures 

API:er. Jag behövde också tillgång till dessa API:er. I fallet med postkampanjdata så behövde 

jag veta mer exakt hur FTP-processen gick till, hur data skulle struktureras osv. Jag började 

med det sistnämnda dvs. att undersöka FTP-processen. 

  

Email 
Labs 

API Webbsida API Omniture 

Postkampanjdata FTP Omniture 
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Genom att läsa in mig på Omnitures manual så fann jag att FTP-processen gick till på följande 

sätt: 

1. Samla in de data som ska laddas upp i Omniture. 

2. Sammanställ data i ett textdokument där data är kategoriserad efter de mätparametrar 

som Omniture använder. Ett sådant textdokument kunde exempelvis se ut som nedan: 

 

(Egenskapad bild) 

3. Textdokumentet laddades sedan upp i en FTP. 

4. Då textdokumentet var uppladdat så behövdes en tom fil, men med samma namn som 

textdokumentet och med filändelsen .FIN laddas upp i FTP:n för att tala om för 

Omniture att data skulle börja laddas in. 

Ovanstående process är komplex och vad som inte gjorde saken lättare var att jag i manualen 

också läste en varning: Om felaktig data hade laddats in en gång så var den omöjlig att få bort. 

Detta gjorde att den lösning jag hade skapat innebar en manuell process som i sig var 

komplicerad, men som också krävde att användaren inte begick några misstag. Ett enda 

misstag hade inneburit att redan tidigare korrekt data i Omniture blev korrupt och felaktig. 

Ovanstående problematik gjorde att jag kontaktade den person som jag fått excelsnurrorna 

ifrån och som var den som hade arbetat tillsammans med den som tidigare var ansvarig för 

dashboardprojektet. Jag frågade om denne visste hur den tidigare ansvarige hade löst 

problemet med FPT-processen. Svaret jag fick var att den ansvarige själv lärt sig processen och 

åtagit sig att ladda upp all data för att minska risken att det blev fel, vilket självklart inte var ett 

alternativ för mig eftersom att jag skulle lämna organisationen efter observationens slut. För 

att göra saken värre så berättade personen också att den ansvariga hade laddat upp data via 

FTP hemifrån eftersom att organisationen har en brandvägg som nekar FTP-trafik. Jag fick 

också berättat för mig att de hade försökt öppna upp brandväggen för FTP-trafik, men fått 

detta nekat från högre upp i organisationen. För att lösa detta problem var jag tvungen att 

revidera min lösning. Jag hade möte med min chef och pratade om problematiken jag hade 

stött på. Vi kom överens om att en lösning som byggde på FTP var orealistisk. 
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Min nästa lösning innebar att ersätta FTP-processen med en liknande lösning som jag hade 

gjort för epostkampanjdata dvs. att också för postkampanjdata använda mig av API-kontakter. 

För att detta skulle vara möjligt var jag tvungen att skapa en simulering av de textdokument 

som användes vid FTP-uppladdning. Jag gjorde detta genom att skapa HTML-formulär som 

såg ut på samma vis, men som kunde modifieras med hjälp av java script för att möjligöra 

upplandning av data i bulk. Min lösning för integrering av postkampanjdata såg nu ut på 

nästan samma sätt som lösningen för integrering av epostkampanjdata, se figur nedan. 

 

Jag använde i denna lösning samma webbsida som jag skapade för integrering av 

epostkampanjdata. Skillnaden i fallet med postkampanjdata var att de två första stegen nu var 

manuella. 

Nästa steg för att min lösning skulle fungera var att få tillgång till Omnitures API och Email 

Labs API. Det förstnämnda var enkelt eftersom att jag hade administratörsrättigheter till 

Omniture, vilket gjorde att jag kunde lägga till ett eget API-konto. Jag var osäker på hur jag 

skulle få tillgång till Email Labs API. Jag visste att det fanns ett API tillgängligt eftersom att jag 

läst det på leverantörens hemsida, men jag kunde inte hitta någon dokumentation på deras 

API. Utan dokumentation går det inte att utveckla en lösning eftersom att jag inte vet hur jag 

ska implementera deras API i min webbsida. För att lösa detta ringde jag till leverantören och 

fick prata med deras support som lovade att skicka dokumentation på sitt API till mig. 

 Jag fick omgående denna dokumentation i min epost och började studera den. Det visade sig 

att för att använda Email Labs API så behövdes det ett lösenord som organisationens 

systemägare hade tillgång till. Eftersom att jag hade fått inloggningsuppgifter till Email Labs av 

den person som jag haft kontakt med i planeringsgruppen så kontaktade jag denne och frågade 

om tillgång.  

Detta var under tiden för de två sista veckorna på observationsstudien och även om jag i detta 

läge hade ett utvecklat en lösning som i stora drag var färdig så visste jag inte om den kod jag 

skrivit för Email Labs API faktiskt fungerade då det inte varit möjligt att testa. Jag hade skrivit 

kod för kontakten med Omnitures API, men hade inte gjort några tester där. Jag kände mig 

dock självsäker eftersom att jag hade prövat att ladda in testdata i en testmiljö på Omniture via 

FTP-lösningen då jag satt utanför organisationens nätverk. Då jag sett att data jag laddade in 

Postkampanjdata Webbsida API Omniture 
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fungerade så kände jag mig som sagt självsäker eftersom att den lösning jag tagit fram som 

byggde på användandet av ett API hade liknande principer, men framförallt använde samma 

mappning mellan mätdimensioner i Omniture som jag utvecklat i min webbsida. 

Jag satte upp en tid för ett telefonmöte med personen i planeringsgruppen. Eftersom att 

planeringsgruppen som tidigare nämnt är lokaliserad i USA så var jag tvungen att precis som 

för våra tidigare möten stanna kvar på jobbet efter utsatt arbetstid för att genomföra mötet. 

Detta möte var något som kom att ha en stor negativ påverkan på den lösning jag utvecklat. 

Mötet var med den person jag tidigare haft kontakt med, men också en tekniker från deras IT-

team. Vad som framkom på detta möte var att jag inte kunde få tillgång till lösenordet för 

Email Labs API eftersom att de själva gjort en integrering mot detta API till ett CRM-system 

som deras grupp använde. De var rädda att om ytterligare en tjänst anslöt mot API:et så skulle 

det potentiellt kunna störa den redan existerande integrationen. Vad som krävdes menade de 

på var en grundlig utredning av hur mitt system skulle fungera och ett flertal tester för att se 

att inga problem skulle uppstå. Detta var ingenting de ansåg var möjligt på knappt två veckors 

tid, utan skulle enligt dem ta månader. Vad som dock också framkom senare i mötet då vi 

diskuterade deras egen integration var att den hade varit i deras mening väldigt problematisk. 

Anledningen till problematiken var att organisationens brandvägg förutom att inte tillåta FTP 

inte heller tillät någon som helst koppling mot externa API:er, detta kom som något av en 

chock för mig eftersom att hela den webbaserade lösningen jag skapat byggde på just API-

kommunikation. Då jag frågade dem hur de lyckats komma runt detta fick jag berättat för mig 

att de under mer än ett års tid pressat organisationen för att öppna upp en port i nätverket så 

att deras API-kommunikation kunde fungera. Detta hade i deras mening varit en svår process, 

men slutligen hade de lyckats få specialtillstånd för just detta integrationsprojekt. De nämnde 

också att för att ett projekt som mitt skulle få tillåtelse att öppna upp en port så krävdes det att 

jag hade en bra chef bakom mig som kunde pusha för att detta skulle genomföras, men att det 

även då skulle vara en lång process. 

Vad ovanstående innebar var att min lösning inte skulle fungera alls så länge den låg innanför 

organisationens nätverk, det innebar också att jag inte automatiskt kunde hämta data från 

Email Labs eftersom att jag inte heller fick tillgång till det lösenord jag behövde. Dessa två 

problem kunde dock lösas genom att först och främst placera min webblösning på en server 

utanför organisationens närverk. Det andra som behövdes göras var att för epostkampanjdata, 
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replikera den process jag skapat för postkampanjdata dvs. också skapa HTML-formulär för 

inmatning av epostkampanjdata på webbsidan.  

Implikationen blev i slutändan att processen inte hade blivit särskilt mer automatiserad än de 

tidigare excelsnurrorna. Min chef menade dock på att det viktiga var att data kunde föras in i 

Omniture där den kunde sammanställas och visualiseras på ett mer kraftfullt sätt än vad som 

var möjligt i excelsnurrorna. 

All problematik med integration av data hade gjort att jag inte haft tid att förbättra det redan 

existerade ROI-dashboardet i Omniture, vilket egentligen hade varit huvudsyftet med 

projektet.  

Det andra projektet (Epost ROI) 

Detta projekt hade precis som dashboardprojektet fortlöpt under en längre tid innan tiden för 

observationsstudien, dock var det ett projekt som fortfarande var på en planeringsnivå. Målet 

med detta projekt var att på ett bättre sätt än det som fanns i dagsläget kunna jämföra 

investeringar i epostkampanjer mot den vinst eller förlust de genererade. Som tidigare nämnt 

var det möjligt att genom Omniture koppla olika typer av aktivitet på hemsidan samt 

mikrosidorna mot faktiska vinster i form av köp i organisationens web shop. Detta var möjligt 

på grund av att dessa kanaler var direkt kopplade till Omniture på ett sätt som inte 

epostkampanjerna var. Visionen bakom projektet var ändå att försöka koppla in 

epostkampanjerna mot Omniture så att det skulle vara möjligt att se exakt hur mycket vinst en 

specifik kampanj genererat. I dagsläget skedde mätningen av ROI från epostkampanjer genom 

systemet Email Labs och jag gjorde tidigare en sammanställning på de mätvärden som Email 

Labs använder. Dessa mätvärden ansåg organisationen var trubbiga indikationer på faktiskt 

vinst. De ansåg snarare att data som visades efter dessa värden hade en funktion utifrån ett 

användbarhets och design-perspektiv för att se hur personer uppfattade olika kampanjer, 

snarare än ett ROI-perspektiv.  

Min roll i detta projekt var som en rådgivare till den projektansvariga i frågor som hade med 

Omniture att göra. Projektet löpte parallellt med dashboardprojektet och jag hade under 

denna tid fått lite av ett rykte om mig som ”personen som kan Omniture”, vilket gjorde att min 

chef bad mig att bli involverad. 
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Jag hade ett antal möten med den projektansvariga som då jag började observationsstudien var 

en person jag satt tillsammans med på kontoret i Sverige, men denne ersattes sedan med en 

person i England. Båda dessa var dock personer i den operationella gruppen. 

I mitt första möte med den ansvariga i Sverige så fick jag ett antal frågor om hur olika system 

fungerade. Jag fick se en processkarta som konceptuellt visade de system personen trodde 

skulle vara involverad i projektet och jag fick en kort introduktion till projektets vision. De 

frågor jag fick handlade mest om hur Omniture fungerade och vilken data som fanns 

tillgänglig i Email Labs. Jag fick snabbt intrycket av att den ansvariga personen inte förstod 

tekniken bakom systemen så jag förklarade i mer allmänna termer. 

Det andra mötet jag hade i detta projekt var tillsammans med den projektansvariga i Sverige 

samt den person i England som skulle ta över projektet. Denna övergång berodde på att den 

förstnämnda skulle ta en längre semester så projektet skulle temporärt tas över av personen i 

England. Detta möte skedde genom en videokonferens där vi diskuterade den processkarta 

som hade sammanställts. Jag fick i detta möte precis som i det förra ett antal frågor om Email 

Labs och Omniture samt också om andra system som jag inte hade någon inblick i. I fallet med 

den temporärt ansvariga i England fick jag samma intryck som med den i Sverige dvs. denne 

person hade också svårt att förstå tekniken bakom systemen. Jag började ifrågasätta för mig 

själv varför inte en mer teknisk person var ansvarig, men insåg att detta förmodligen var 

anledningen till att jag hade ombetts ta dela i projektet. 

Det tredje mötet jag hade i detta projekt var med den ansvariga i England, detta var under de 

sista veckorna för observationsstudien. Under detta möte diskuterade vi djupare hur de system 

som denne person tillsammans med den tidigare ansvariga hade identifierat som nödvändiga i 

processen kunde kommunicera med varandra. Det visade sig att information från ett 

meddelande i en epostkampanj behövde traversera ett stort antal system innan det gick att 

veta om det hade resulterat i någon vinst i form av köp på hemsidan eller i förlust i form av att 

ett köp inte genomförts.  

Under detta möte menade jag på att det kunde gå att integrera mot exempelvis Email Labs 

genom att använda systemet jag höll på att utveckla (detta var innan jag fick veta att jag inte 

fick tillgång till Email Labs API). Email Labs hade en stor del i detta projekt eftersom att detta 

system innehöll uppgifter om de personer som epost utskicken gick till. 
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Jag förklarade också att det var möjligt att spåra en användare på hemsidan genom den 

befintliga Omniture-integrationen eftersom att det krävs att användare är kunder för att dels 

kunna köpa på hemsidan, men också för att få epostkampanjutskick. Då information från vem 

mottagaren är i epost-meddelandet kan kombineras med användarens senare session då denne 

loggar in på hemsidan, så blir det som sagt möjligt att följa med användaren i processen.  

Problematiken som såg handlade om då ett köp ska genomföras. Problematiken uppstår dels 

eftersom att ett stort antal produkter på hemsidan inte kan beställas direkt. Köparen måste 

fråga efter ett s.k. ”quote” från organisationen som sedan återkommer till köparen om pris. 

Detta implicerar att det inte är möjligt att veta om en specifik kampanj har resulterat i ett köp 

eller inte innan en kund har accepterat ett erbjudande från organisationen. Här bryts då 

kedjan eftersom att en förfrågan om ”quote” sker i ett system externt från hemsidan. Vidare 

problematik som ändå uppstår om det handlar om en produkt som kan köpas direkt på 

hemsidan är att det givetvis är möjligt för en kund att senare ångra sitt köp efter att en 

beställning har gjorts. I detta fall vet organisationen inte heller om ett köp har genererat vinst 

innan tiden för ångersrätt utlöpt.  

Jag lämnade mötet med en känsla av hopplöshet, det fanns stora hinder som hindrade detta 

projekt från att vara möjligt i dagsläget. 

Ovanstående var det sista mötet jag hade i detta projekt, problematiken som hade uppstått i 

det projekt jag själv var ansvarig för hade börjat komma fram och jag hade inte tiden att agera 

rådgivare i detta projekt längre.  

De två projekten – Addendum 

Ovanstående två berättelser illustrerar problematik som fanns i organisationen relaterat till 

analytics och digital marknadsföring då det handlar om att mäta effekt av genomförda 

kampanjer. 

Under dessa två projekts gång fick jag också insyn i hur systemen för användbarhet används 

inom organisationen. Både crazy egg och clicktale användes primärt av den person som var 

ansvarig för hemsidans design och användbarhet och som satt i den operationella gruppen, 

samt dennes motsvarigheter i planeringsgruppen som ansvarade för mikrosidorna. Personen i 

den operationella gruppen var nöjd med de system som fanns och ansåg att de hjälpte till i 

dennes arbete. Personen hävdade att systemen primärt användes för att ändra gamla designer 

som inte hade en hög grad av användbarhet. 
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Det tredje systemet för användbarhet Kampyle ansågs inte ha så stor betydelse på 

organisationen. Jag fick det berättat för mig att besökare ofta skickade feedback om redan 

kända problem såsom tiden på att ladda olika sidor på hemsidan. Just denna typ av feedback 

gjorde att anställda kände sig frustrerade då feedback handlade om svårlöst problematik som 

var ett resultat av en övergripande systemstruktur.  

Ytterligare ett verktyg som jag stötte på i min studie var ett desktopbaserat verktyg för att göra 

djupare analyser på data i Omniture.  

Allt började med att min chef bad mig göra en invertering av de analyticssystem som fanns 

från Adbobe, min chef nämnde att de betalade en licens för ett s.k. explorer verktyg för 

Omniture, chefen var säker på att det var ett verktyg som inte användes på organisationen och 

frågade sig om licensen för det skulle sägas upp. Jag hörde mig för om detta verktyg inom den 

operationella gruppen samt inom materialgruppen, men ingen av de personer jag pratade med 

hade någon aning om vad detta verktyg var. Av en tillfällighet nämnde jag detta till personen 

jag hade kontakt med i planeringsgruppen som sa att det var ett väldigt bra verktyg som denne 

samt andra inom gruppen använde. 

Rösterna i den empiriska berättelsen 

Nu när jag återgivit den empiriska berättelsen så vill jag stanna upp för ett ögonblick och 

analysera de olika rösterna som kommer till tals. I den första halvan av berättelsen dvs. där 

organisationen och dess system beskrivs är det min egen subjektiva röst som återger min 

egentolkade bild av denna verklighet, detta är också starkt återkommande i berättelsen av de 

två projekten då det ofta är mina egna erfarenheter jag pratar utefter. 

I stycken såsom: ”Min chef menade dock på att det viktiga var att data kunde föras in i Omniture 

där den kunde sammanställas och visualiseras på ett mer kraftfullt sätt än vad som var möjligt i 

excelsnurrorna”. Återberättar jag andra personers åsikter genom min egen subjektiva lins. 
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5. Diskussion 

Det finns ett antal problem som uppstod i de båda projekten som kan härledas till egenskaper 

hos en större organisation. Jag kommer bryta ner problematiken utifrån de tre av Brooks fyra 

egenskaper hos IS som jag presenterades i teoridelen. 

Komplexitet 

Det kanske första problemet som fanns i dashboardprojektet handlade om komplexitet.  

Brooks hävdade att det blir svårare att få en översikt över ett system ju större det blir, i fallet 

med dashboardprojektet så blev detta evident då det inte fanns någon klar bild över vad det 

skulle krävas för att göra en integrering av denna skala. Det fanns en vision, men inte mer än 

det.  

Ett vidare problem som fanns tidigt i dashboardprojektet var bristen på kunskap om vad som 

hade genomförts av min föregångare. Detta är rimligen en produkt av dennes bristande 

förmåga att dokumentera sitt arbete, men kan kanske också härledas till effekter av en stor 

organisation, då det i en mindre organisation kan anses troligare att personer arbetar mer 

gränsöverskridande i projekt vilket underlättar kunskapsöverföring. 

I epost ROI-projektet återspeglades komplexiteten i det faktum att det var så pass svårt att få 

en korrekt bild av vad som behövdes göras. Det faktum att jag själv togs in som rådgivare samt 

blev tillfrågad om en rad system jag inte hade insikt i visar på bristen av övergripande kunskap 

för de system som fanns i organisationen. 

En övrig intressant anmärkning som gjordes i min forskning var att det fanns ett s.k. explorer 

verktyg för Omniture som organisationen betalade för, men som min chef inte trodde 

användes. Jag kunde senare av en ren tillfällighet komma fram till att det användes i stor 

utsträckning av personal inom planeringsgruppen. Detta visar också på problematiken med att 

få en överblick över de system som finns. 

Konformitet och förändringsbarhet 

Omniture är ett system vars primära funktion är att möjliggöra web analytics, men som 

förväntades enkelt kunna bli ett övergripande visualiseringssystem för all den digitala 

marknadsföringen. Omniture hade sedan tidigare visat sig framgångsrikt som ett 

analyticssystem för hemsidan och beslutet att använda det som ett övergripande system kan 

om vi utgår från Brooks ha påverkats av systemets tidigare framgångar. Dock eftersom att den 
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chef jag hade under tiden för studien ändå bad mig att från början undersöka möjligheterna att 

integrera externa datakällor så är det inte rimligt att anta att denne styrdes av en blind tro på 

Omniture från dess tidigare prestation, men att detta kan ha påverkat dennes val till viss del. 

Också i epost ROI-projektet så förväntades det att Omniture kunde användas för att mäta 

direkt monetär vinst från epost-kampanjer vilket inte är det ursprungliga syftet med systemet. 

Att konformitet och förändringsbarhet som Brooks beskriver det finns runt system som bygger 

på SaaS är problematiskt då de är färdigbyggda lösningar med limiterad flexibilitet eftersom att 

källkoden inte kan ändras. 

Den huvudsakliga problematiken i dashboardprojektet fanns runt svårigheten att kunna 

integrera Email Labs mot Omniture. Det fanns dels problematik här som kan härledas till 

förändringsmotstånd, men också kanske mer uppenbart mot organisationens höga reglering i 

form av brandväggen och den process som ansågs vara nödvändig för att öppna upp 

möjligheten för kommunikation genom den.   

Förändringsmotstånd 

Till att börja med kan det argumenteras för att de personer som jag hade kontakt med i 

planeringsgruppen visade tecken på förändringsmotstånd då de inte var villiga att låta mig få 

tillgång till lösenordet för Email Labs API. Detta eftersom att de var rädda för att om ett system 

tilläts kommunicera med API:et så kunde detta innebära en i deras ögon negativ förändring på 

den tidigare integrationen de hade gjort mot Email Labs och det CRM-system de använde i 

gruppen. Det kan argumenteras för att detta var ett tecken på förändringsmotstånd där 

personerna i planeringsgruppen såg värdet av denna förändring som lägre än den hypotetiska 

negativa implikationen det kunde ha för deras CRM-system. Vidare kan det krav de 

presenterade på att ge ut lösenordet härledas till egenskaper hos en stor organisation. Att vilja 

minimera riskerna genom att grundligt utreda på vilket sätt det system jag skapade skulle 

kommunicera med Email Labs API samt genomföra ett flertal tester för att säkerhetsställa att 

inga negativa effekter uppstod kan anses vara tecken på det motstånd mot risktagande som 

finns inom större organisationer. Det kan samtidigt vara tecken på förändringsmotstånd då de 

själva enligt egen utsago investerat mycket tid för att kunna genomföra sin egen integration, 

vilket leder till nästa punkt. 

Vad som är ett tydligare tecken på förändringsmotstånd är svårigheten att öppna upp 

företagets brandvägg för kommunikation med Email Labs API. Detta var ingenting som jag 
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direkt själv upplevde under tiden för observationsstudien, men de personer jag hade kontakt 

med i planeringsgruppen berättade att de haft problem med att öppna upp en port i 

brandväggen för sitt CRM-system. De hade försökt under mer än ett års tid att få tillåtselse att 

öppna upp en port i brandväggen så att deras CRM-system kunde kommunicera med Email 

Labs API. Vidare nämnde de också att det i fall där det handlade om att öppna upp portar i 

brandväggen krävdes att projektet hade en bra chef bakom som kunde pusha för denna 

förändring. Det kan ses som en relativt liten sak att öppna upp en port i en brandvägg, men 

utifrån denna studie står det klart att organisationen ansåg det som så pass kritiskt att inte 

öppna upp brandväggen att det krävdes stora insatser för att genomföra detta. I detta fall 

kommer förändringsmotståndet från just organisationen själva, eller rättare sagt personer 

högre upp som beslutar om grundläggande säkerhetsfrågor inom organisationen. 

Epost ROI-projektet befann sig i ett planeringsstadie, men då det enligt specifikation skulle 

involvera fler system (och då också systemägare) än dashboardprojektet så är det rimligt att 

anta att det också kommer mötas av större förändringsmotstånd. 

Förändringar inom befintliga business rules 

Brandväggen som fanns var reglerad efter strikta business rules som nekade kommunikation 

med både utomstående FTP:er och utomstående API:er.  

Att integrera data genom API är problematisk, inte bara på grund av att en starkt reglerad 

brandvägg stoppas API-kommunikation, utan även också eftersom att det kräver ett 

mellanliggande lager i form av en webbsida som styr kommunikationen.  

Denna webbsida behöver programmeras på ett sådant sätt att den hämtar in data och laddar 

upp den utifrån Omnitures specifikationer, men även om detta genomförs vilket var möjligt i 

dashboardprojektet så finns det en inneboende risk i att lösningen bygger på en som i detta fall 

relativt snabbt skapad webbsida som mellanlager. Ligger detta mellanlager utanför 

brandväggen vilket var fallet med min lösning, så måste det hålla en hög säkerhetsstandard 

eftersom att det exponeras direkt mot Internet, utan brandväggen som säkerhet. 

Ovanstående är inte ett exempel på problematiken att använda analytics som stöd för digital 

marknadsföring i flera kanaler i specifikt större organisationer, då även mindre organisationer 

måste utgå från en lösning med ett mellanlager då det handlar om kommunikation mellan 

API:er i molntjänster. Dock är det specifikt problematiskt för större organisationer som lägger 

vikt vid en reglerad verksamhet och hög säkerhet. 
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Det socio-materiella perspektivet 

Ovanstående analyspunkter kan brytas ner i det socio-materiella perspektivet som nämndes 

kort i teoriavsnittet. De egenskaper som beskrivs som stävjande inom organisationen påverkar 

och definierar hur IT upplevs och definieras. De projekt som genomfördes skulle antagligen 

vara enklare att utföra inom organisationer med mindre social och strukturell-komplexitet. De 

hinder som identifierades som tekniska såsom en strikt brandvägg byggde på strikta business 

rules, men dessa är i sin tur skapade utifrån organisationens sociala, institutionella och 

historiska-krafter. Dessa har skapat de förutsättningar som definierar teknik inom 

organisationen och hur teknikprojekt genomförs.  

Vad som är intressant här att exemplifiera är hur min chef såg på möjligheterna att integrera 

Email Labs genom API kontra till hur planeringsgruppen såg på detta. Min chef ansåg att detta 

var något enkelt som ej skulle påverka andra system, medans planeringsgruppen såg stora 

risker med detta. Dessa båda perspektiv definierade de verkligheter runt tekniken och IT som 

de agerade efter. 

Diskussion – Addendum 

De två projekten som jag beskriver i denna uppsats handlade om analyticssystem som 

organisationen särskiljer från sina system för analytics relaterade till användbarhet. De 

personer inom organisationen som använde system för användbarhet gjorde detta främst för 

att förbättra designen på hemsidan och mikrosidorna för att öka graden av användbarhet. 

Anmärkningsvärt var att dessa användare var nöjda med hur deras system presterade och 

nämnde inte några tidigare projekt som hade handlat om att integrera dessa system mot andra 

system. Detta kan förklaras med att dessa system använde datakällor som bygger på webben 

dvs. hemsidan och mikrosidorna vilket innebär att de fungerade ”out of the box”. Vidare var 

användarna av dessa system de enda intressenterna för data som genererades då den endast 

hade ett strategiskt värde för just dem själva. Data från dessa system var primärt kvalitativ i 

form av exempelvis heatmaps och videos över hur personer interagerade med hemsidan och 

mikrosidorna. Detta står i kontras med de system som användes för att mäta effektivitet av 

marknadsföringskampanjer som primärt genererade kvantitativ data. 

Det fanns ett system för användbarhet som skiljde sig från de övriga, detta var Kampyle som 

dock också genererade kvalitativ data, men som kan anses ha haft en strategisk betydelse för 
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fler än hemsidans och mikrosidornas-designers. Detta system ansågs dock ha liten betydelse 

då det genererade data som ofta redan var känd sedan tidigare av organisationen. 

6. Slutsatser och generalisering av resultat 

6.1 Slutsatser 

Det finns ett antal slutsatser som kan dras utifrån resultaten från den bedrivna forskningen. 

Framförallt går det att konstatera att analytics som stöd för digital marknadsföring i fler 

kanaler än webben innefattar mer komplexitet än den upplevda enkelheten runt webb 

analytics. 

Den komplexitet som fanns runt analytics återfanns främst runt arbetet med de system som 

förtaget använder för att mäta effekt av marknadsföringskampanjer. Här var det främst 

organisationens egenskaper som kan deriveras från dess storlek som hade betydelse, både 

förändringsmotstånd, strikta business rules och det faktum att övergripande analyticsarbete 

involverar ett flertal system har en negativ påverkan på integrationsprojekt som genomförs. 

För att organisationer ska lyckas med analytics som stöd för digital marknadsföring i flera 

kanaler så krävs det att denna problematik aktivt adresseras. Det krävs en tydlig strategi för att 

kartlägga de system som finns inom organisationen, hur de fungerar och hur 

integreringsarbeten mellan dessa system kan genomföras utifrån organisationens 

förutsättningar. 

En intressant aspekt av mitt arbete är att det ger insikt i den ofta ställda frågan inom IT och 

organisation: Är det tekniken som är problemet eller är det verksamheten? Vad min forskning 

visar på är att det finns tekniska lösningar för problem, men att verksamhetens egenskaper 

sätter förutsättningarna för vilka lösningar som kan appliceras. 

Har arbetet nått målet? 

Målet för denna uppsats var att problematisera bilden runt analytics i större organisationer 

som stöd för digital marknadsföring i ett flertal kanaler utifrån ett integrationsperspektiv. 

Utifrån denna ansats så anser jag att arbetet nått målet då jag har visat på centrala faktorer 

inom större organisationer som försvårar arbetet. 
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Det etiska perspektivet av min forskning 

Då jag presenterat min empiriska berättelse har jag försökt göra detta utifrån vad jag själv 

anser vara etiskt riktigt. Jag valde att anonymisera både organisationen såsom involverade 

personer på organisationen eftersom att jag har en kritisk ansats. Att då inte namnge de som 

kan anses sättas i dåligt dager var för mig viktigt. 

6.2 Generalisering av resultat och framtida studier 

Viktigt att förstå med mina resultat är att de inte rakt av kan genrealiseras till andra stora 

organisationer. Det socio-materiella perspektivet säger att sociala, institutionella och 

historiska egenskaper inom den observerade organisationen bestämmer hur tekniska lösningar 

skapas och definieras. Andra organisationer med andra sociala förutsättningar bör också ha 

andra förutsättningar då det gäller att arbeta med tekniska lösningar. 

Dock visar resultat som jag har kommit fram till i denna studie på en central problematik runt 

arbetet med analytics i större organisationer. Då dessa problemfaktorer är centrala så anser jag 

att resultaten kan appliceras på större organisationer generellt, med liknande socio-materiella 

förutsättningar som den studerade organisationen. De resultat jag kommit fram till kan också 

generalliseras på IT-projekt runt integration inom större organisationer som involverar SaaS-

system. För att få en klarare bild av orsakerna till den problematik som jag identifierat så skulle 

det vara av värde att sätta organisationen i ett socio-materiellt perspektiv, jag förklarade 

problematiken med generella teoretiska utgångspunkter såsom Brooks och 

förändringsmotstånd, men det socio-materiella perspektivet var svårt att identifiera i denna 

studie. Med tanke på sekretessen i denna uppsats är detta inte möjligt för vidare forskning på 

denna organisation utifrån det socio-materiella perspektivet, men forskare som tänker göra 

liknande forskning som min bör ha detta perspektiv i baktankte och försöka identifiera dessa 

faktorer. 

Ovanstående motivering om generaliserbarheten av mina resultat går emot Hume’s truism och 

kan endast enligt denna generaliseras på det forskningsfall jag själv använde, dock kan det som 

jag motiverar ovan finnas ett värde i den centrala problematik som jag belyser i ämnet och 

problematiserar.  

Vad jag också efterfrågar i framtida studier är främst att utifrån mina resultat försöka finna 

ramverk och strategier för att undvika problematiken som finns, jag har försök presentera 
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generella metoder för detta utifrån min teori, men ett ramverk som bygger på empirisk data 

vore att föredra. 

En intressant aspekt där jag också personligen skulle vilja se vidare forskning är hur 

organisationer förhåller sig till analytics utifrån en integritetsaspekt. 

Integritet och rätten att inte övervakas på Internet är ett hett ämne i dagsläget. Detta kan 

påverka organisation genom att ny lagstiftning försvårar arbetet med analytics genom att 

införa legala restriktioner över vilken information organisationer får spåra sina kunder efter.  

Ett exempel på detta är EU-kommissionens förslag på uppdaterade regler för dataskydd för 

personuppgifter. Detta förslag ämnar stärka individers integritet på Internet genom att göra 

det svårare för organisation att samla in och lagra persondata, förslaget väntas redan få massiv 

kritik från ett antal organisation på grund av detta. (Wallström, 2013) 

Förutom legala restriktioner som kan komma att påverka organisations arbete med analytis 

och digital marknadsföring, så finns det också tekniska svårigheter som kan uppstå i kölvattnet 

på integritetsfrågan. Exempel på detta är att flertal leverantörerer för större webbläsare 

planerar att göra det svårare att använda teknisk som idag är utbredd för analytics. Apple, 

Microsoft och Mozilla, de tre organisationer som står bakom tre av de stora webbläsarna vill 

göra det svårare att använda cookies för att spåra användare av webbtjänster. Cookies är en av 

hörnstenarna för att kunna känna igen återkommande besökare på en webbplats. (Edwards, 

2013) 

  



Analytics i en post ”mad men” era 
Gustav Spross. Masterprogrammet i Management, Kommunikation och IT. Uppsala 
Universitet. 2013 
 

43 
 

Litteraturförteckning 

   

Abhishek, V., Fader, P. S., & Hosanagar, K. (2012). The Long Road to Online Conversion: A 

Model of Multi-Channel Attribution. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=2158421 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2158421. 

Adobe Systems. (2013). Adobe SiteCatalyst. Retrieved 5 14, 2013, from adobe.com: 

http://www.adobe.com/se/products/sitecatalyst.html 

Bao, Y., & Horowitz, E. (1996). Integrating Through User Interface: A Flexible Integration 

Framework for Third-party Software. The Twentieth Annual International Computer 

Software & Applications Conference (COMPSAC”96) (pp. 336 - 342). Seoul: The Institute 

of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 

Beausoleil, A., Buettner, C., MacPhedran, S., Paradis, C. M., Pollard, M., Steinhardt, S., et al. 

(2013). the SoDA Report Volume 1. Society of Digital Agencies. 

Brooks, F. (1986, April). No silver bullet - Essence and Accidents of Software Engineering. 

Computer, 20(4), pp. 10-19. 

Burka, K. (2013). Enterprise Web Analytics Tools 2013: The Marketer’s Guide. Digital Marketing 

Depot. 

Carriot, S. (2011, 6 9). Web Analytics and Business Intelligence. Retrieved 5 25, 2013, from 

atinternet.com: http://blog.atinternet.com/en/index.php/2011/06/09/market-

trends/web-analytics-and-business-intelligence/300 

Edwards, J. (2013, 5 1). DEATH OF THE COOKIE: How The Web's All-Seeing Tracking Device 

Could Meet Its End. Retrieved 5 11, 2013, from Business Insider: 

http://www.businessinsider.com/death-of-cookies-2013-4 

Flyvbjerg, B. (2006, April). Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative 

Inquiry, 12(2), pp. 219-245. 

Fuchs, C. (2011). Foundations of Critical Media and Information Studies (1 ed.). New York: 

Routledge. 

Google. (2013). Getting Started. Retrieved 6 1, 2013, from Google analytics: 

https://support.google.com/analytics/?hl=en 

Grudy, S. (1987). Curriculum: Product or Praxis. (1 ed.). London: Falmer Press. 

Hasan, L., Morris, A., & Probets, S. (2009). Human Centered Design (1 ed.). Berlin: Springer 

Berlin Heidelberg. 

Holter, I., & Schwartz-Barcott, D. (1993, Feb 18). Action Research: What is it? How has it been 

used and how can it be used in nursing? 2, 298-304. 



Analytics i en post ”mad men” era 
Gustav Spross. Masterprogrammet i Management, Kommunikation och IT. Uppsala 
Universitet. 2013 
 

44 
 

Jorgensen, D. L. (1989). Participant Observation: A Methodology for Human Studies (1 ed.). 

California: SAGE. 

Kacperczyk, M., & Schnabl, P. (2011, Jan). Does Organizational Form Affect Risk Taking? 

Evidence from Money Market Mutual Funds. Retrieved 10 1, 2013, from Michigan Ross 

School of Business: 

http://www.bus.umich.edu/academics/departments/finance/Sem%20Papers/W%20201

1%20Schnabl.pdf 

Kim, H.-W., & Kankanhalli, A. (2009, Sep). Investigating user resistance to information 

systems implementation: A status quo bias perspective. MIS Quarterly, 33(3), 567-582. 

Lee, A. S., & Baskerville, R. L. (2003). Generalizing Generalizability in Information Systems 

Research. Information Systems Research, 14(3), 221-243. 

Leonardi, P. M., & Barley, S. R. (2008). Materiality and Change: Challenges to Building Better 

Theory about Technology and Organizing. Information and Organization, 18(3), 159–

176. 

Liu, F., Guo, W., Zhao, Z. Q., & Chou, W. (2010). SaaS Integration for Software Cloud. Cloud 

Computing (CLOUD), 2010 IEEE 3rd International Conference, (pp. 402-409). 

Mathiassen, L. (2002). Collaborative practice research. Information Technology & People, 15(4), 

321-345. 

McGovern, G., & Quelch, J. (2005, Mar). Outsourcing Marketing. HARVARD BUSINESS 

REVIEW, 83(3), 22-26. 2p. 

Oates, B. J. (2006). Researching Information Systems and Computing (1 ed.). London: SAGE. 

Orlikowski, W. J. (2010, Jan). The sociomateriality of organisational life: considering 

technology in management research. Cambridge Journal of Economics, 34(1), 125-141. 

Phillips, J. M., & Gully, S. M. (2011). Organizational Behavior: Tools for Success (1 ed.). Ohio: 

South-Western Cengage Learning. 

Reason, P., & Bradbury, H. (2001). Handbook of Action Research: Participative Inquiry and 

Practice (1 ed.). London: SAGE. 

Robbins, S. (1995). The system is a mirror: Turbulence and information technology. 

Proceedings of the 13th annual international conference on Systems documentation: 

emerging from chaos: solutions for the growing complexity of our jobs (SIGDOC '95). 

ACM, New York, NY, USA, 138-147. DOI=10.1145/223984.224010 

http://doi.acm.org/10.1145/223984.224010 

Scholl, H. J. (2004). Action Research and System Dynamics: Can They Benefit from Each 

Other? (pp. 1-11). Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System 

Sciences. 



Analytics i en post ”mad men” era 
Gustav Spross. Masterprogrammet i Management, Kommunikation och IT. Uppsala 
Universitet. 2013 
 

45 
 

Sein, M. K., Henfridsson, O., Purao, S., Rossi, M., & Lindgren, R. (2011). Action design research. 

MIS Quarterly, 35(1), pp. 37-56. 

Silverman, D. (2010). Qualitative Research (3 ed.). London: SAGE. 

Simmons, G. (2008). Marketing to postmodern consumers: introducing the internet 

chameleon. European Journal of Marketing, 42(3/4), 299-310. 

Somers, G., Cain, J., & Megan, J. (2011). Essential Vce Business Management (3 ed.). Hong Kong: 

Cambridge University Press. 

Stephan, T. (2012). YOU’VE COME A LONG WAY, BABY. Retrieved 5 20, 2012, from 

northwestern.edu: http://www.northwestern.edu/magazine/winter2012/feature/youve-

come-a-long-way-baby.html?goback=%2Egde_4149190_member_195227299 

WAISBERG, D., & KAUSHIK, A. (2009). Web Analytics 2.0: Empowering Customer Centricity - 

Part II. Retrieved 10 1, 2013, from Online-behavior: http://online-

behavior.com/sites/default/files/web-analytics-ii.pdf 

Wallström, M. (2013, 2 4). Massiv lobby mot stärkt integritet. Retrieved 5 11, 2013, from idg: 

http://www.idg.se/2.1085/1.490178/massiv-lobby-mot-starkt-integritet 

 


