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Abstract 
 
Business Intelligence (BI) is a set of theories, architectures, technologies and methodologies that 
turn data into useful information to support business decisions. Business Intelligence has been 
around since the 1960s yet the proactive usage of business intelligence only surrounds to about 
20%. This study seeks to understand the problems faced by the different types of users of 
Business intelligence systems. 
The paper begins by identifying the different types of use surrounding BI, to understand the 
different parts of BI usage. To be able to spot the different problems and challenges surrounding 
BI, we identify the key success factors for a successful Business Intelligence use. In order to 
identify the problems in practice, we conducted a study on major grocery store companies. The 
study was conducted on three types of users, suppliers of the technical and analytical equipment, 
Business Intelligence architects and end users.  
The study highlighted the need for a proper information model and master data model over the 
declaration of goods within the company to be the biggest problem surrounding use of BI 
systems. Since different types of users were interviewed the problems identified were of different 
natures. The suppliers and Business intelligence architects were consistent of the biggest 
identified problem with BI use, but the end users all had different perspectives on what the BI 
system brings and because of that the problems identified among them, where of different nature.  
 
 
Abstrakt 
Vi har valt att skriva om Business Intelligence på grund av dess relevans i dagens växande 
teknologiska samhälle. Ett Business Intelligence system är en typ av informationssystem som 
hjälper användaren att se mönster, relationer och trender inom företaget och dess försäljning.  
BI är ett verktyg för företag och organisationer att använda som underlag för att kunna ta väl 
grundade och beslut baserade på information snarare än intuition. 
Syftet med vår uppsats är att söka förståelse för de problem som olika typer av användare står 
inför vid användning av BI system och hitta gemensamma nämnare bland dem. 
Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metodansats där vi undersökt vilka problem och 
utmaningar olika användartyper står inför vid användandet av systemet.  
Studien belyste behovet av ordentlig informationsmodell och en masterdatamodell över 
gemensamma definitioner inom organisationerna. 
Det största problemet som identifierades i studien var problematiken för företag att hålla en 
kvalitativ data inom företaget. Detta problem var något som de alla var väl införstådda med.  
På grund av slutanvändarnas olika uppfattning av BI system såg problembilderna olika ut. 
Resultatet av vår studie är att problembilderna skiljer sig åt beroende på vilken användartyp som 
åsyftas. Leverantörerna, IB-arkitekterna och analytikerna hade en mer gemensam problembild, 
medan slutanvändarnas problembild var mer spretig. 
 
Nyckelord: Business Intelligence, användare, utmaningar 
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1 Inledning 
 
Vi har valt att skriva om Business Intelligence på grund av dess relevans i dagens växande 
teknologiska samhälle. Ett Business Intelligence system (BIS) är en typ av informationssystem 
som hjälper användaren att se mönster, relationer och trender inom företaget och dess försäljning. 
BIS kan t.ex. hjälpa organisationen att svara på frågor som;  
Hur ska vi öka vår försäljning? Hur lyckad var den senaste kampanjen? Vilka produkter bidrar till 
merförsäljning av andra produkter?  
Vi anser att beslutsfattning med hjälp av tillgänglig data är en intressant aspekt, då majoriteten av 
alla organisationer använder sig av BIS idag, samtidigt som det fortfarande är en stor procent av 
systemen som anses misslyckade och dessutom är det många organisationer som inte använder 
systemet till fullo. Vi ville skriva en uppsats om ett relevant område där IS och verksamheten 
möts.  

 
1.1 Bakgrund 
 
Att fatta beslut är något vi alla gör varje dag, hela tiden. Vare sig om vi ska besluta om att ta tag i 
disken eller om vi ska besluta om att flytta till en större lägenhet. Människan har i alla dess dagar 
tagit beslut som har varit både för det bättre men även en hel del beslut som har varit till det 
sämre. Vi människor är benägna att ta beslut baserade på erfarenhet, intuition och gott omdöme. 
Det leder till att vi inte alltid tar rätt beslut. Som Borking et al (2009), beskriver det är det största 
problemet med beslutsfattande att intuition sällan räcker till. Det är för svårt för oss människor att 
fatta rationella och väl genomtänkta beslut i många fall. Ett större problem är att de flest av oss 
inte inser det. Vi tror oss vara rationella men egentligen har vi en relativt begränsad kapacitet när 
det gäller rationella beslut, ännu värre är det att vi tror oss kunna fatta kloka beslut utan någon 
hjälp.  
  
När ett viktigt beslut ska fattas i ett större företag räcker det att beslutet är baserat på erfarenhet 
och intuition, eller behövs det en väl grundad analys baserad på information om beslutets 
konsekvenser och möjliga fördelar?  
 
I dagens företagsvärld är tillgången på information en viktig del av verksamheten. Att rätt 
information ges vid rätt tillfälle är av största vikt för att företag och organisationer ska kunna 
hålla eller återta sin konkurrensfördel. Sättet på vilket företag kommunicerar information till 
företagsledningen, exempelvis för att behålla fördelar gentemot konkurrenter, har genomgått en 
fundamental förändring sedan 1960-talet (Gericke, A. & Bucher, T. 2009). Den här typen av 
kommunikation har anammat begrepp som Management Information Systems (MIS), Executive 
Information System (EIS) eller Management Support Systems(MSS). Det var först i mitten på 
1990 talet som begreppet “business intelligence” skapades och har sina rötter i ovannämnda 
begrepp (Turban, E. 2011). Business intelligence eller BI uppstod som följd av den stora 
explosionen inom IT sektorn. Begreppet har sedan dess använts för att beskriva processer och 
system vars mening är att underlätta systematiska analyser av organisationer och dess 
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konkurrenskraft som ett värdefullt stöd till beslutsfattande. BI är primärt riktat mot att tillgodose 
anställda på ledningsnivå med relevant information som underlag för att ta taktiska och 
strategiska beslut (Gericke et al 2009).  
 
BI är väletablerat i olika verksamheter runt om i världen. Men många BI projekt anses 
fortfarande vara misslyckade (Borking et al 2009) och vi undrar varför? 
 
 
1.2 Syfte 
 
Trots att BI system avser att underlätta informationshantering i alla delar av verksamheten, stärka 
företagets konkurrenskraft och att erbjuda användare möjligheten att genomföra systematiska 
analyser så brister BI i användning. Inom BI finns det olika typer av användare inom flera delar 
av verksamheten (Borking et al 2009) och enligt Gartner (2009) så är det endast 20 % av BI 
användare som utnyttjar systemet proaktivt.  

1.3 Frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att sammanställa de nyckelfaktorer som leder till framgångsrik BI 
användning, identifiera de olika användartyperna inom BI och kartlägga de olika delarna av BI 
system. Det genomförs för att kunna förstå och identifiera de problem som användare står inför. 
Vilket problem inom BI- användning anser en specifik typ av användare vara störst?  
Vilken succéfaktor kan avstyra denna typ av problem? 

1.4 Kunskapsklienter 
 
De kunskapsklienter som drar nytta av vår studie är tjänsteleverantörer av BI system och BI 
lösningar, IT-arkitekter inom större företag som genom vår uppsats kan nå en godare förståelse 
för slutanvändarna och de problem de står inför. Företagsledningar med intresset av att investera i 
ett nytt BI system kan med hjälp av uppsatsen, både förutse de problemområden som finns vid 
användning av BI system samt vilka succéfaktorer som bör implementeras för att undvika dessa 
problem. Vi vill fördjupa vår kunskap inom området men har även förhoppningen att identifierar 
lösningar på de olika problemen. 
 

1.5 Disposition 
	  
Dispositionen ger läsaren en övergripande inblick i uppsatsens uppbyggnad och struktur. 
I första kapitlet (Inledning) får läsaren en bild utav varför ämnet intresserat oss och syftet med 
vår uppsats. I kapitel två (Teoretisk referensram), beskrivs Business intelligence detaljerat. Vi tar 
upp dess beståndsdelar, användningsområden och framgångsfaktorer. Kapitel tre (Metod) 
redogörs för den valda metoden som vi använt för att samla in och analysera vårt material. 
Kapitel fyra (Empiri) skildrar den data vi samlat in genom intervjuer. I kapitel fem (Analys) 
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analyserar vi vår insamlade empiri med hjälp vår teoretiska referensram. Det sjätte och sista 
kapitlet behandlar våra slutsatser och förslag på vidare forskning. 
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2 Teoretisk referensram 
 
I följande avsnitt tar vi fram den teoretiska referensram som blir utgångspunkten för vår 
empiriska analys. Genom referensramen går vi djupare in på begreppet BI, dess betydelse med 
syftet att nå en bredare förståelse för området. 
Därefter följer en beskrivning av BI och dess nytta, sedan diskuterar vi de olika beståndsdelarna 
av ett BI system och ger en bild av hur BI praktiskt är uppbyggt. På detta följer en 
begreppsgenomgång av BI som inkluderar olika underbegrepp. Avslutningsvis identifierar vi de 
nyckelfaktorer inom BI, som utgör de kritiska delarna för att BI systemet ska vara framgångsrikt. 
Vi kan på så vis få en god kunskap om dessa faktorer och lätt identifiera dessa i våra intervjuer 
om de uppstår.  
 
 

2.1 Business Intelligence 
 
Business intelligence (BI) är ett begrepp som innefattar kombinationer av arkitektur, verktyg, 
databaser, analytiska verktyg, applikationer och metoder (Turban. E, 2011). Business Intelligence 
defineras på olika sätt i olika litteraturer. Det är ett context-free expression, vilket innebär att de 
betyder olika för olika människor (Turban, E. 2011). När vi tog fram den teoretiska 
referensramen så var det ofta hänvisningar till Turbans, Karims och Borkings definitioner. Vilket 
bidrog till att vi valde att tillämpa dessa i uppsatsen. 
Enligt E. Turban är det primära målet för BI att möjliggöra interaktiv tillgång till data, möjlighet 
till manipulation av data och erbjuda ledning och chefer möjlighet att kunna genomföra 
meningsfulla analyser av data. Genom att analysera både historisk och nuvarande data samt 
företagets prestationer kan beslutsfattare få värdefull insikt som leder till mer välinformerade och 
bättre beslut (Turban, E. 2011).  
Karim, A. J. (2011) talar om BI som en kombination av följande väsentliga delar: ETL (extract, 
transform, load) verktyg som innebär en blandning av att inhämta, tvätta och integrera data från 
olika källor, data lager i form av data warehouses , OLAP verktyg, data mining, rapportering och 
ad hoc frågeställningar samt lager för presentation. Genom dessa verktyg kan man ta fram 
resultat som kan förbättra företagets beslutstagande. Borking med flera (2009) beskriver BI 
system som en integrerad del av organisationens styrmekanism, denna styrmekanism kan liknas 
vid ett roder som styr en båt. Det är alltså ledningens ansvar.  
På så vis har vi fått se att BI är ett verktyg för företag och organisationer att använda som 
underlag för att kunna ta väl grundade beslut, alltså beslut baserade på information snarare än 
intuition.  
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2.2 BI systemets beståndsdelar  
  
BI är således en process som består av två primära aktiviteter, att få data in och att få data ut 
(Watson & Wixom 2007). Ett BI system består av fyra större komponenter enligt Turban. E 
(2011) 

• Ett datalager  
• Business analytics, en samling verktyg för att kunna manipulera, analysera och utvinna 

data från data lagret.  
• Business Performance Management (BPM) för att kunna mäta och övervaka prestandan. 
•  Ett user interface, även kallat för en instrumentbräda (dashboard)  

De olika komponenterna beskrivs närmare nedan och illustreras dessutom i bild 1. 

 
 
2.2.1 Datalager 
 
Datalagret är en grundpelare i varje mellan till stort BI system. Att få in data kallas traditionellt 
för data warehousing och handlar om att flytta data från ett eller flera kärnsystem (tex 
affärssystem) till ett integrerat datalager.(Watson & Wixom 2007) Datalagret användes till en 
början endast till att summera och organisera historisk data, så att slutanvändaren enkelt kunde se 
och förädla data och information. Idag finns det datalager som även kan inkludera aktuell data 
och på så sätt kan beslut tas i realtid “real time”.  
 
 

2.2.2 Business Analytics 
 
Business Analytics verktyg hjälper användaren att utvinna data och information ifrån datalagret 
antingen genom frågeställningar (queries) eller rapporter. Det görs även genom så kallad data 
mining, vilket är ett sätt att hitta okända samband mellan data eller information i mellan till stora 
datalager.(Turban, E. 2011) 
 

 
2.2.3 BPM 
 
BPM används för övervakning, mätning och jämförelser av försäljning, vinst, kostnader m.m, 
genom att införa koncept som management och feedback. BPM sätter processer så som planering 
och prognoser som kärndelar av affärsstrategin.(Turban, E. 2011) 
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2.2.4 User Interface 
 
Instrumentbrädor fungerar i likhet med de som finns i bilar, på så vis att den visa information om 
nyckeltal om bilen, så som hastighet, bensin m.m men även en lampa som börjar lysa vid lågt 
oljetryck. Översatt till företag så tillhandahåller instrumentbrädan en övergripande vy av 
företagets nyckelindikationer, även kallat KPI (key performance indicators). Instrumentbrädan 
visar användaren dessa nyckeltal via grafer och diagram och gör det lätt för ledningen att 
upptäcka problem inom organisationen på ett tidigt stadium.(Turban, E. 2011) 
 

 
Bild 1, BI systemets beståndsdelar (egen komponerad bild) 

 
 

2.3 Användningsområden 
 
För att få lite struktur så kan vi dela upp BI-funktionaliteten i tre olika användningsområden: 
Övervakning/uppföljning, målstyrning och analys, som vart och ett beskrivs nedan och illustreras 
i bild 2.  Dessa tre områden tas upp av flera författare (Shi & Lu, 2010, Turban, E. 2011, Borking 
et all 2009) och därför har vi valt ut dem som underlag för våra frågor till intervjuerna, eftersom 
vi är intresserade av utmaningarna och problemen inom just användningen av BIS.  
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Bild 2, användningsområden av BIS (egenkomponerad bild) 

 
 

2.3.1 Övervakning och Uppföljning 
 
Övervakning och uppföljning ger ledningen inom företaget ett övergripande intryck av hur en 
verksamhet fungerar, vad som skiljer sig mellan ledningens mål och visioner samt var företagets 
nuvarande verksamhet befinner sig. Borking med flera (2009) menar att man bör identifiera 
verksamhetens nyckelindikatorer (KPI) för att sedan kunna använda dessa som en metod för att 
styra verksamheten mot de mål man vill uppnå. Vidare menar Borking med flera (2009) att man 
inte bör ta med för många nyckelindikatorer i den första versionen av ett BI. På grund av 
svårigheten med att hantera för många nyckelindikatorer för att nå framgång med ett projekt. En 
stegvis implementering av KPIer kan ske vid nyare versioner utav BI systemet. 
 
 

2.3.2 Målstyrning 
 

“Målstyrning kan nog i all enkelhet beskriva verktyg för att skapa önskade beteenden i 
verksamheten. (Borking et al 2009, s.8)” 

 
Målstyrning handlar således om att styra mot mål. Genom att definiera tydliga delmål så ges den 
enskilde möjlighet att kontinuerligt följa upp i vilken grad som målet har uppnåtts. Borking och 
hans medarbetare menar att traditionellt har målstyrningen inom företag skett via 
pappersrapporter som har delats ut till berörda anställda med intentionen om att de ska läsas men 
även bidra till en reaktion på innehållet. Ett problem som kan uppstå med den här typen av 
målstyrning är att rapporterna blir knutna till personer och om de personerna lämnar sina uppdrag 

Övervakning/
Uppföljning	  

Målstyrning	  

Analys	  
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så blir målstyrningen undermålig. Borking med flera (2009) hävdar även att det finns en 
förbättringspotential genom BI system. Ett rikt rapportflöde, stor aktivitet samt spontana 
rapporter direkt från det operativa systemet gör det möjligt för varje användare att plocka ut 
relevant information ur systemet. Det ger användaren möjlighet att se vad som förväntas av dem 
och vilka mål de har uppnått samt vilka mål som finns kvar att nå upp till. 
Det är också viktigt att systemet visar klart och tydligt vad som förväntas av användaren t ex, 
nuvarande och historiska utfall. Helst så ska inte mer än tre eller fyra nyckelindikatorer visas för 
att inte förlora tydligheten. Målstyrning är den del av BI systemet som används mest av 
användarna samtidigt är det den del där minst resurser läggs vid införandet av systemet (Borking 
et al 2009). Det viktiga med målstyrning är att skapa önskade beteenden rakt igenom 
organisationen och att användare får ta del av de verktygen som behövs för att för att de ska bli 
medvetna om vad som förväntas av dem, vad de förväntas bidra med och hur de uppfyller 
målsättningen (Borking et al 2009; Shi, Y., & Lu, X. 2010). 
 

2.3.3 Analys 
 
Den enklaste formen av analys är då man utgår ifrån en indikator som visar på något fel, man 
bryter då ner den berörda verksamheten och identifierar den del eller delar som orsakar felet. Om 
felet är lättolkat och består av en enkel struktur är det lätt för användaren att analysera och dra en 
slutsats. Analysen handlar även om att snabbt kunna identifiera vilka de framgångsrika 
affärsprocesserna är (Shi, Y., & Lu, X. 2010). Användaren måste alltid ha tillgång till korrekt 
information som alltid ger samma svar för samma tidsrymd (Borking et al 2009). Det är dock inte 
alltid lätt att förstå vad som ska analyseras och för att kunna analyseras krävs det en hel del utav 
BI systemet. För att kunna utföra en analys krävs det att data är korrekt, tillgänglig, tillräcklig och 
att den finns över tid. Det krävs även att användaren har en analytisk förmåga, att verktygen är i 
nivå med användaren och att användaren förstår den datarymd som representerar informationen. 
(Borking med flera uttrycker det på följande sätt:  
 
“Det finns tämligen väl utvecklade verktyg som bygger på diverse matematiska modeller. Det är 
inte desto mindre farligt att förlita sig på resultatet av dessa analyser om användaren inte förstår 
den matematiska bakgrunden. Gäller alltså att säkerställa detta.”(Borking et al 2009, s.11) 
 

 

2.4 Nycklar till ett framgångsrikt BI 
 
BI anses vara bland topp 3 prioritet för högre chefer (Gartner 2009). Men efter år av investeringar 
och implementationer har BI trots detta misslyckats med att övertala användarna. Gartner (2009) 
uppskattar att endast 20 % av företagens användare faktiskt utnyttjar BI proaktivt. Det betyder i 
sin tur att BI inte används i så stor utsträckning för att hantera prestandan. Gartner (2009) har lyft 
vad som är viktigt för att BI ska bli en framgångsrik lösning i företag. I följande illustration visas 
de fyra olika nycklarna som kan leda till ett framgångsrikt BI (illustreras i bild 3). I vad som 
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definieras som ett framgångsrikt BI kan vi också läsa in vilka problem som uppstår vid 
användning av BI och Performance management (PM). 
 

 
bild 3, Nycklar till Framgång (egenkomponerad bild) 

 
 

2.4.1 Strategi och Arkitektur 
 
Enligt Gartner (2009) bör organisationer ha en överensstämmande och dokumenterad BI och PM 
strategi för att kunna leverera värde från BI investeringen. Det är inte själva formateringen och 
presentationen av strategin som är av största vikt utan det är den samverkande processen av 
skapandet och samtyckande av en BI och PM strategi som är av viktigast. Den identifierar mål 
som är baserade på bedömningen av den nuvarande situationen. I de fall där man har bortsett från 
detta har konsekvenserna blivit negativa, exempelvis genom sämre avkastning från investeringen 
(ROI) (Gartner 2009). Watson & Wixom (2007) menar att om det finns en överensstämmande 
strategi så kan BI möjliggöra en kraftfull affärsstrategi, t.ex. genom att skapa nya affärsplaner 
som kan transformera organisationen. 
 
Vilket sätt är framgångsrikt (best practice) när man bygger en BI och PM arkitektur?  
 
Många organisationer har en definierad arkitektur när det gäller applikationer för dess 
operationella nivå och dess transaktionsnivå. Problemen ligger dock i att organisationer inte alltid 
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har samma tillvägagångssätt när det gäller BI applikationer. BI applikationerna och den IT 
infrastruktur som stödjer dem har ofta krav på sig att tillhandahålla en kapacitet som ska kunna 
tillgodose flera typer utav användares behov. Det ska dessutom möjliggöra för varierande slags 
planering och analytiska funktioner som får sin information från flera olika källor och system. 
(Gartner 2009). Turban med flera (2009) anser att man ska följa en typ av ramverk vid 
införskaffandet av BI system som en nödvändig försiktighetsåtgärd.   
 
Vad säger då litteraturen om hur analysen bör integreras i affärsprocesser och applikationer? 
Inom de flesta BI implementationer sätter man slutanvändaren i fokus för design. Målet är att rätt 
information ska finnas tillgänglig för rätt användare vid rätt tidpunkt. Problemet som följer är att 
BI implementationer kräver att användaren anpassar sitt arbetssätt från en traditionell arbetsplats 
till en ny för att kunna ta del av informationen. De flesta användarna är för upptagna med att 
kortsiktigt lösa problemen d.v.s. “släcka elden” istället för att titta igenom rapporter. BI och PM 
implementationer går alltmer mot att sätta själva processen som fokus för design (Gartner 2009). 
(Turban 2009) menar att det är av stor vikt att identifiera de olika typerna av potentiella 
användare för att ha ett framgångsrikt BI i företaget. Det finns olika användartyper på olika 
nivåer såväl taktiskt som operativ.  
 

”One size does not fit all with BI; different BI tools have different 
capabilities and serve different purposes.” (Isık, Ö.,  Jones, M.C., Sidorova, A. 2013, s 15) 

 
 
 

2.4.2 Teknologi och infrastruktur  
 
PM och BI tekniker är i olika faser av mognad. Det blir därför viktigt för företagen att ställa sig 
frågan om vilka nya kommande tekniker det ska finnas utrymme för i en plan.  
Vissa uppkommande tekniker, så som interaktiv visualisering och in-memory analytics har 
anammats av mängder med kunder och är redo för marknaden. Andra tekniker så som BI 
integrerad sökning, innehållsanalys och BI via “software as a service” har inte integrerats fullt ut 
på marknaden än men behöver medräknas (Gartner 2009). Det tekniska ramverket för BI 
systemet måste inrymma krav för skalbarhet och flexibilitet i linje med dynamiska affärsbehov. 
En skalbar och flexibel infrastruktur möjliggör för enkel expansion av BI systemet vid utökade 
informationsbehov (Yeoh, W. & Koronios, A. 2010). 
 
Vidare bör företagen ställa sig frågan om vilken effekt avancerad teknologi förväntas ha på 
datahantering och integration strategin, arkitektur och praktiken. Datahantering och 
integrationsinitiativ innefattar skapandet av dataintegrations- och kvalitetsförbättrings program, 
en robust datalagringsinfrastruktur och implementering av en omfattande metadata (data om data) 
strategi igenom hela företaget. 
Dessa avancerade teknologier kan påverka eller helt och hållet revidera en strategisk lösning som 
kan ersätta tidigare existerande lösningar. Organisationer bör förstå och planera för påverkan av 
denna typ av förändringar (Gartner 2009). Hållbar datakvalitet och integrering med andra system 
är en kritisk faktor för att ett BI system ska vara framgångsrikt(Isık, Ö.,  Jones, M.C., Sidorova, 
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A. 2013). Framförallt är det kritiskt att data från källsystemen är korrekt. Utan korrekt data finns 
det inget intelligent system (Yeoh, W. & Koronios, A. 2010). 
 
 

2.4.3 Organisatoriska kompetenser 
 
Denna tredje framgångsfaktor handlar om på vilket sätt organisatoriska kompetenser och 
användarnas förmåga bäst kan utvecklas. Gartner (2009) menar att ett av de största problemen 
eller barriärerna för att nå framgång med BI är bristen på färdigheter/kunskap om information, 
och bristen på tillgång till verktyg och applikationer. Vidare menar Gartner (2009) att 
organisationer behöver utveckla och organisera programhanteringen, utvecklingen och 
användarnas färdigheter på ett sådant sätt att BI och PM görs till en viktig kompetens för 
organisationen. Han får medhåll av (Watson, H.J. & Wixom, B.H. 2007) som menar att 
användare bör ha nödvändiga verktyg, utbildning och stöd för ett framgångsrikt BI. Användare 
bör få tillgång till data genom verktyg som är i nivå med deras behov, utbildningar som visar hur 
dessa verktyg ska användas och vilken data som ska erhållas via verktygen, men även stöd från 
experter som kan hjälpa till med användningen.  
 
För att skapa en förändring inom en organisation krävs det av ledning och chefer att förändringen 
leder till en förbättring eller på ett annat sätt är väl motiverad. Då kan det vara viktigt med en 
affärsplan (business case) för BI och PM. En sådan skapas oftast av ledare på IT sidan av 
organisationen som först ser möjligheter och förbättringar med en sådan affärsplan. Dock har inte 
alltid IT delen utav verksamheten den politiska makten inom organisationen för att kunna 
genomföra den här förändringen. Därför är det av stor vikt att vid skapandet av ett s.k. Business 
Case för BI och PM få med ledningens stöd för en sådan förändring (Gartner 2009; Yeoh, W. & 
Koronios, A. 2010). (Watson & Wixom 2007) anser att ledning och högre chefer tror på och 
driver på användandet av BI. För att BI ska kunna vara en tillgång till organisationen krävs det att 
användningen drivs på från toppnivå. Ledningen bör ha en vision för BI, tillhandahålla 
nödvändiga resurser och trycka på för användning av informationsstödjande beslutsfattning. 
 
Ett av de största problemen med BI är då systemet inte blir accepterat och använda i hela 
verksamheten. Det finns en felaktig föreställning om att bara BI systemet byggs så kommer det 
även att användas i organisationen. Det stämmer inte med verkligheten. Att få BI att genomsyra 
hela verksamheten är ett utbrett problem. Gartner (2009) lyfter fram att även om det finns 
lösningar för alla kravställningar, så behöver användare söka förståelse för att rapporter och andra 
fördelar med systemen ingår i deras dagliga arbetsflöden. Användande av information och 
analyser bör vara en del av företagets kultur. Detta är viktigt för att undvika att beslutsfattande 
görs baserat på intuition eller magkänsla (Watson & Wixom 2007). 
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2.4.4 Prestanda Kompetenser 
 
Den fjärde framgångsfaktorn handlar om vilket inflytande information och analys har på 
prestandan i organisationen. BI definieras ofta i organisationer som en leverans av information, 
men det egentliga värdet för BI bör vara att nå uppsatta mål och förbättring av organisationens 
prestanda. Fler och fler analytiska applikationer uppkommer inom BI för att på ett bättre sätt 
förstå och förbättra affärsresultat. Organisationer söker användning för de här applikationerna för 
att kunna använda BI för att nå uppsatta mål och på så vis driva på utvecklingen av företaget 
(Gartner 2009).  
 
Instrumentbrädor är ett enkelt och okomplicerat sätt genom vilka organisationer kan identifiera 
prestationsmått. Genom användandet av instrumentbrädor kan prestationer visas upp grafiskt för 
användaren vilket också gör det lättare att transformera en rapport till instrumentbrädan. Vidare 
menar Gartner (2009) att BI och PM initiativ bör gå steget längre genom att sammanställa 
relationers orsaker och verkan som uppmanar användaren att utföra en så kallad “root cause” 
analys.  
 
Hur styrs BI plattformen och dess analytiska applikationer på bästa sätt? 
 
Styrningen av BI är viktig för dess framgång. Styrningen berör centrala frågor såsom inriktning, 
finansiering, prioritering av projekt, projektledning och data kvalitet.  
Trots detta fokuserar BI projekt sällan på styrning. Det kan bero på att BI projekt ofta uppstår på 
initiativ av avdelningar och arbetsgrupper. I motsats till enterprise resource planning (ERP) 
(affärssystem) applikationer som har en strikt säkerhetskontroll, och en formel process för 
applikationens livscykelhantering som säkerställer en ordentlig utveckling och testning innan 
produkten produceras. Problemet med hur BI plattformen och dess analytiska applikationer ska 
styras på bästa sätt kommer troligtvis att intensifieras när BI projekt når en bredare acceptans från 
användare både inom och utanför företaget(Gartner 2009). Watson & Wixom 2007 hävdar att 
människor, kommittéer och processer måste finnas på plats för att hantera och stödja BI.  
 
 

2.5 Teoribildning 
 
Vi har valt att utifrån de användningsområden som tidigare beskrivits i den teoretiska 
referensramen valt att skapa våra frågor till respondenterna. Vi har delat upp våra frågor inom 
delarna övervakning och uppföljning, målstyrning och analys. De här delarna kommer att utgöra 
våra riktlinjer för uppsatsen. Vi kommer att analysera svaren vi får från våra respondenter 
gentemot de nyckelfaktorer vi tidigare beskrivit i texten.   
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2.6 Sammanfattning av kapitlet 
 
I detta kapitel har vi gått igenom begreppet BI och fått en djupare förståelse om de komponenter 
som ingår i BI system och dess inverkan på helheten samt dess användningsområden. Vi har gått 
igenom vilka nyckelfaktorer som är kritiska för att ett BI system ska vara framgångsrikt. Vi 
använder denna samlade kunskap som ett ramverk genom vilket vi kan ta med oss begrepp och 
faktorer som vi kan använda vid våra intervjuer. Det här gör vi för att bättre kunna förstå våra 
intervjuobjekt och deras syn på BI. Vi använder det teoretiska ramverket för att skapa 
intervjufrågor, analysera intervjuerna och för att dra slutsatser i vår analys. 
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3 Metod 
 
I detta kapitel presenterar vi vår metodansats. Vi förklarar hur vi har gjort vår 
litteraturundersökning där vi går igenom hur vi har gått till väga och hur vi har avgränsat vår 
studie. Vi förklarar det urval vi har genomfört på informanter som intervjuats samt beskriver de 
olika typer av användare som vi har identifierat och deras förhållande till BI. I avsnittet gällande 
insamling av empiri beskrivs hur vi har utformat frågor till intervjuer och vilka intervjustrategier 
vi använt oss av. I senare avsnitt berättar vi för läsaren genom en intervjuguide om hur vi har 
använt oss av teorin för att skapa våra frågor och även vilken typ av intervju som genomfördes 
med berörd informant.  
 
 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
 
Vår vetenskapliga utgångspunkt är interpretativ, eftersom den kvalitativa metoden är tolkande till 
sin karaktär. Vi är intresserade av att tolka olika användares uppfattningar om problemen de 
upplever med BI system. Det gjorde att detta synsätt var bäst lämpat för vår forskning, där 
tolkning och förståelse har en framträdande roll i processen. Målet är att skapa en rik förståelse 
för ett möjligt unikt sammanhang (Oates 2006). 
 
 

3.2 Val av metodansats  
 
För att kunna gå in mer på djupet och få fram ett mer nyanserat och detaljerat resultat, så valde vi 
att använda oss av en kvalitativ metodansats. Genom intervjuer så kan vi få en fördjupad 
förståelse av sambandet mellan problematiken som litteraturen har uppmärksammat och den vi 
fick genom våra intervjuer. Den gav oss också möjligheten till alternativa förklaringar (Oates 
2006), snarare än att komma fram till ett enda korrekt svar på vår frågeställning, något som 
kändes som en nödvändighet för att ta sig an uppgiften och gick hand i hand med den 
interpretivistiska utgångspunkten. 
Ett alternativ hade varit en kvantitativ metodansats för att kunna behandla information från flera 
organisationer på ett mindre tidskrävande sätt än att preskribera intervjuer. Eftersom vi insåg att 
vi inte skulle kunna få fram de svar och den insikt vi behövde genom enbart siffror, så var den 
utesluten. Ett annat sätt hade varit observationer ute på de organisationer vi varit i kontakt med. 
Det skulle också kunnat tolkas utifrån ett interpretativt synsätt, men det skulle ta för mycket tid.   
 
Nackdelar och risker med metodansatsen är att den kvalitativa analysen är mer beroende av 
forskarens förmåga att kunna se samband och mönster i data (Oates, 2006). Det är också lätt att 
som forskare känna sig överhopad av all den kvalitativ data man samlat in. Det är dessutom av 
stor vikt att forskaren eftersträvar att vara så objektiv som möjligt när materialet analyseras. Detta 
har vi försökt uppnå genom att inte färga frågorna till informanterna med våra egna uppfattningar, 
utan gjort dem så neutrala som möjligt. För att informanten skulle förstå frågan korrekt så fann vi 
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det nödvändigt att i de intervjuer som gjordes via mail att nämna några av de vanligare 
problemen. Vi har även eftersträvat att inte lägga in våra egna värderingar när vi transkriberat 
intervjuerna eller analyserat materialet. 
 
 

3.3 Litteraturundersökning 
 
Vi började med att söka igenom vetenskapliga artiklar och dokument som kunde hjälpa oss med 
våra efterforskningar till vår frågeställning. Vi behövde skapa oss en teoretisk referensram för att 
fördjupa oss i ämnet. 
Det fanns omfattande tidigare forskningar på BI-området, men ingen studie direkt relaterad till 
användning utav BI. Vi behövde hitta en modell eller ett ramverk att kunna utgå ifrån.  
Vi har använt kurslitteratur som en introduktion till ämnet. Vi valde de artiklar som ofta fanns 
med som referenser eller var citerade flera gånger i de vetenskaplig dokument vi hittade, eftersom 
deras trovärdighet och kvalitet var hög. Utifrån dem kunde vi fortsätta våra efterforskningar. Vi 
letade efter trender i rapporter, t.ex. Gartner. 
Vi sökte i Uppsala Universitets bibliotek och i databaser som scopus, business source premier, 
som anses ha hög trovärdighet. Vi sökte också en del i google scholar. Vi använde oss även av 
vissa populärvetenskapliga tidskrifter och ledande tidningar i IT-branschen för att få en bild av 
hur ämnet tas upp i den media som förmodligen många av våra respondenter uppdaterar sig med. 
Vi studerade hemsidor för att hitta aktörer på marknaden och får mer information och bakgrund 
om de organisationer som vi skulle intervjua. Allt som allt läste vi igenom drygt 30 st. abstrakt, 
där vi refuserade ett tjugotal för att det inte var tillräckligt relevanta, de resterande tio fortsatte vi 
att fördjupa oss i. Vi letade efter litteratur som beskrev BI och riktade in sig på användning av BI. 
Vi valde att inkludera artiklar som beskrev framgångsfaktorer för BIS men även artiklar som 
identifierat utmaningar inom BI. 
 
Vår avgränsning under sökandet efter artiklar var att de skulle ha publicerats de senaste 10 åren. 
Även om BI har funnits med länge i bilden, så är det på senare tid, som det fått stor 
genomslagskraft och eftersom BI ständigt utvecklas, efterfrågade vi aktuella artiklar. Många 
artiklar behandlade BI inom vissa branscher eller specifika länder och geografiska områden, 
dessa refuserade vi eftersom vi ville få fram en större och generell bild av BI. 
De sökord vi använde oss av var: 
Business Intelligence, BI, utmaningar, problem, framgångsfaktorer (för att se vad som krävs för 
framgång och vad företagen eftersträvar) och användartyper. Alla sökord alternerades med dess 
engelska motsvarighet. 
 

 
3.4 Urval 
 
Vi ville söka svaret på vår fråga ur olika perspektiv. Från ett leverantörsperspektiv, ett analytiker/ 
BI-arkitekts- perspektiv samt från en slutanvändares perspektiv.  
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BI ska kunna förse allas behov baserat på deras kompetens. Därför finns det olika typer av 
användare som alla ska kunna utnyttja BI-systemet, men endast med tillgång till relevant 
information för den specifika användaren, både ur säkerhetssynpunkt och för att användaren inte 
ska behöva förhålla sig till överflödig data. 
Nedan beskrivs de olika typer av användare vi hade kontakt med. 
 
Leverantörer/Partners/Inhouse Leverantörer 
Som leverantör av ett BI system ingår företag som erbjuder både BI tjänster och hårdvara till 
kunder. Leverantörer/partners har goda kunskaper i den tekniska delen av BI verktyg men en 
mindre  kunskap inom den verksamheten som BI verktygen ska implementeras i. Vi har valt att 
intervjua två olika leverantörer för vår uppsats. Leverantörerna erbjuder utöver den tekniska 
delen även utbildning, support, affärsrådgivning och projektledning inom BI. Vi vill genom vår 
uppsats identifiera vilka problem som anses vara störst för dessa leverantörer vid användning 
utav BI. 
Inom stora organisationer finns BI-avdelningar som kan ses som inhouse-leverantörer. De 
utvecklar och tar fram olika BI-system efter olika avdelningars önskemål. De har ofta flera års 
erfarenhet av verksamheten och har stor kunskap om sin organisation. När systemet 
implementerats så har de support och utbildning för användarna. 
 
Analytiker/BI arkitekter 
Som Analytiker/ BI arkitekten av BI system hanterar personer både den tekniska biten utav BI 
beståndsdelar såväl som verksamhetsrelaterade delar utav BI. Delar som ligger nära 
verksamheten i form av kravspecifikationer från användare inom verksamheten. Analytiker/BI 
arkitekter har både en god kunskap om den tekniska biten inom BI såväl som en god kunskap om 
verksamheten och dess begrepp. BI arkitekter agerar som en mellanhand mellan leverantörer och 
slutanvändare. BI arkitekter/ analytiker arbetar med den dagliga driften utav BI system samt 
utvecklingen av densamma och har en nära kontakt med verksamheten. 
 
Slutanvändare 
Slutanvändare är vad vi kallar de personer som använder BI verktyg dagligen för att kunna sköta 
sitt arbete, det kan handla om att ta ut rapporter för att följa försäljning, logistik, finansiering m.m. 
Dessa användare har en mindre kunskap om den tekniska delen utav BI men har en god kunskap 
om verksamheten och dess begrepp. De kan själva inte utföra några större förändringar i 
informationsflödet, utan får förhålla sig till på förhand bestämda rapporter. Användare finns i 
olika delar utav verksamheten i form av ledning, avdelningschefer, butikschefer och 
butikskonsulenter. Användarna interagerar med BI genom olika typer av instrumentbrädor. Vi 
vill genom vår uppsats identifiera de problem som användarna anser vara störst vid användning 
av BI. 
 
Vi hittade inget ramverk eller tidigare forskning över dessa olika användare och fick själva skapa 
en modell av olika typer av användare. Detta gjordes under den inledande insamlingen av empiri 
då vi kom till insikt om att användarna även kan kategoriseras utifrån hur de interagerar med 
systemet och vilken typ/del av BIS de har tillgång till.  Det innebär att vi förutom delat in våra 
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informanter utifrån vilken användartyp de är också klassificerat dem efter hur de arbetar med 
systemet, vilket ni kommer få ta del av längre fram i uppsatsen.  
Hur vi kom fram till dessa kategorier och vad de innebär redogör vi utförligt i kapitel 4 (empirin). 
Kategorierna har till viss del påverkat vårt urval, men främst varit till hjälp när vi analyserat vår 
empiri. 
 

3.5 Urval av informanter 
 
När vi valde ut personer att intervjua ur leverantörens perspektiv, så kontaktade vi flera av de 
stora aktörerna på marknaden och gick sedan vidare med den person vi blev tilldelade att prata 
med. Vi behövde inga ytterligare kriterier, då de som jobbar som leverantörer har en god 
kännedom om BIS.  
 
Då det gällde analytikerns och slutanvändarens perspektiv, så valde vi att rikta in oss på stora 
nationella företag inom dagligvaruhandeln. Ett av skälen är att vi hade kontakter inom handel, 
annars kan det vara svårt att få tillgång till någon som är villig att ställa upp på en intervju, då de 
flesta har en stor arbetsbörda och kan ha svårt att hitta tid för detta (speciellt en månad innan jul). 
Vilket vi märkte när några av de organisationer vi kontaktade avböjde medverkan pga. tidsbrist. 
Det andra skälet är att de är organisationer som samlar in stora mängder data varje dag, som de 
sedan analyserar och använder sig av i olika sammanhang, t.ex. kundlojalitets- program, 
marknadsföring, logistik, inköp mm. Något vi tyckte var intressant. 
Vi valde ut tre stycken organisationer, som har många butiker runt om i Sverige och mer än 1000 
anställda.  
Vi fick intervjua deras BI-arkitekter, en in-houseleverantörer och en analytiker samt butikschefer 
och butikskonsulenter som representanter för slutanvändare. 
 

3.6 Insamling av empiri 
 
Våra kärnfrågor vi ställde var detsamma till alla användartyper, men vi insåg att frågorna ändå 
måste anpassas efter de olika perspektiven som vi utgick ifrån.  Leverantörerna, BI-arkitekterna 
och analytikern fick samma intervjumall medan slutanvändarna (standard rapportering) fick en 
egen med mer konkreta frågor. Vi formulerade och använde olika typer av språk och facktermer 
utifrån informanternas olika roller. 
I de fall vi genomförde personliga intervjuer eller via telefon, så valde vi semi-strukturerade 
intervjuer. Genom dem kunde vi styra intervjuerna och samtidigt låta respondenter ge sina 
synpunkter på BI-systemet. De gav också informanterna möjligheten att utveckla och ge mer 
beskrivande information på sådant som de tyckte var relevant för ämnet (Oates 2006). Vi ville 
helst få till intervjuer ansikte mot ansikte eller via telefon med så många som möjligt för att 
undvika missförstånd och kunna förklara frågorna närmare om det skulle behövas. 
En av intervjuerna med tjänsteleverantörerna skedde dock via mail. Detta för att spara tid, då det i 
slutändan blev ett stort antal intervjuer och dessutom är de så insatta i ämnet att risken för 
missförstånd var mindre än med de andra användartyperna. 
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När det gällde våra intervjuer med slutanvändarna så var vår utgångspunkt att båda skulle ske via 
telefon eller möte, men det var i stort sett omöjligt att få till, vilket ledde till att en genomfördes 
via mail och en via telefon. 
De intervjuer som skedde via mail blev självklart mer strukturerade intervjuer, men med 
möjlighet för respondenten att svara i fritext för att kunna utveckla svaren och göra tillägg efter 
önskemål. 
 
Efter vår pilotintervju upptäckte vi att vår första forskningsfråga var för bred och dessutom 
noterade vi att det fanns vissa utmaningar och problem inom BIS som respondenten återkom till 
gång på gång. De ledde oss till att fördjupa oss i att identifiera de stora utmaningarna inom BIS 
och vår frågeställning justerades. Vi sökte då vidare efter ytterligare litteratur och artiklar på 
området och anpassade intervjufrågorna efter vår nya forskningsfråga. Vi kunde fortfarande 
behålla många delar av våra tidigare efterforskningar, men kunde nu lättare fokusera på vad som 
var relevant i texten och läsandet av forskningslitteraturen blev mer strukturerad. Vi hade redan 
fått de flesta av de svar vi behövde från vår pilotintervju, men mailade ett antal kompletterande 
frågor som vi behövde svar på efter våra korrigeringar. 
 
 
Riktlinjer för våra intervjuer: 
● Vi ville ha minst 2 st. intervjuer utifrån varje perspektiv. 
● Vi bestämde att hålla nere antalet frågor för att inte uppta för mycket av respondentens tid. 
● Vi skulle ha enkelt formulerade frågor som var lätta att förstå för att minska risken för 

missförstånd genom mail och telefonkontakt. 
● Vi insåg att vi måste vara flexibla och kunna ändra våra intervjumetoder beroende på vem 

vi intervjuade och den tid de hade att ge oss. 
 

3.7 Intervjuguide 
 
För att konstruera våra frågor inför intervjuerna, så använde vi oss av det teoretiska ramverk vi 
tagit fram. Vi frågade om vad/vilka som är de största utmaningarna inom de olika 
användningsområdena; översikt och uppföljning, målstyrning och analys. Vi valde dessa 
eftersom vi ville ha svar på vad som var problemenen just vid användning av systemet och utifrån 
olika perspektiv. De olika användartyperna använder sig av systemet på skilda sätt och utnyttjar 
användningsområdena olika mycket.  
Intervjuerna påbörjades med att vi pratade om själva begreppet BI, för att se om vi hade samma 
uppfattning. Vi gick även igenom de olika användningsområdena. Efter det hade vi några 
inledningsfrågor om informantens arbetsuppgifter och dess roll inom organisationen och hur 
organisationen använder sig av BI (frågorna varierade lite beroende på vilken typ av användare vi 
intervjuade), sedan kom vi in på själva kärnfrågorna, som ni kan se i matrisen nedan.  
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Frågor till leverantörer, BI-
arkitekter, analytiker och 
slutanvändare 

koppling till användningsområde  koppling till framgångsnycklar 

Vilka problem/utmaningar finns 
inom övervakning och uppföljning 
område? (tex. Att identifiera KPIer? 
Var fokus ska ligga? osv) 

övervakning är den samlade bilden 
över hur verksamheten fungerar 
(Borking et all 2009) 
 

Värdet för BI bör vara att nå 
uppsatta mål och förbättring av 
organisationens prestanda (Gartner 
2009) 
 
 

Vilka problem finns inom 
målstyrningen? (tex kommer rätt 
information till rätt användare? Blir 
det ofta överflödig information?) 

Rätt information till rätt person 
(Gericke, A. & Bucher, T. 2009) 
 

användare måste söka förståelse för 
att rapporter och andra fördelar med 
systemen ingår i deras dagliga 
arbetsflöden (Gartner 2009) 
 

Vilka problem finns inom analys? 
(t.ex. kvaliteten på data, korrekt 
data, krävs specifik kunskap av 
användaren för att tolka 
informationen) 

Analys kräver av BIS att datan är 
tillgänglig, tillräcklig, korrekt och 
finns över tid (Borking et all 2009) 
 

Framförallt är det kritiskt att data 
från källsystemen är korrekt. Utan 
korrekt data finns det inget 
intelligent system (Yeoh, W. & 
Koronios, A. 2010). 
 

Ytterligare frågor till 
slutanvändarna 

  

Använder du dig av BI-systemets 
dashboard? Är den lätt att förstå? 

Övervakning och uppföljning 
För att tillgodogöra sig 
informationen behöver användaren 
en tydlig dashboard (Turban 2011) 

Instrumentbrädor är ett enkelt och 
okomplicerat sätt genom vilka 
organisationer kan identifiera 
prestationsmått (Gartner 2009) 

Får du lagom mängd av information 
och rapporter?  

Målstyrning 
 Ett verktyg för att skapa önskade 
beteenden i verksamheten. (Borking 
et al 2009). 

användare måste söka förståelse för 
att rapporter och andra fördelar med 
systemen ingår i deras dagliga 
arbetsflöden (Gartner 2009) 

Kan du ta till dig informationen du 
får från BIS? 

Målstyrning måste göras på ett 
tydligt och överblickbart sätt 
(Borking et all 2009) 

Användande av information och 
analyser bör vara en del av 
företagets kultur (Gartner 2009) 

Får du en tydlig bild av vad 
organisationen förväntar sig av dig? 

Målstyrning  
”Individer får de verktyg som 
behövs för att klart och tydligt se 
vad som förväntas av dem”(Borking 
et all 2009) 

Användande av information och 
analyser bör vara en del av 
företagets kultur (Gartner 2009) 

Krävs specifik kunskap för att 
kunna tolka informationen? 

Analysen kräver en analytisk 
förmåga (Borking et all 2009) 

Användare bör ha nödvändiga 
verktyg, utbildning och stöd för ett 
framgångsrikt BI (Watson, H.J. & 
Wixom, B.H. 2007) 
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Behöver du förhålla dig till många 
nyckeltal när du ska avläsa 
informationen? 

 
Analysen måste ha verktyg i nivå 
med användaren (Borking et all 
2009) 

 

(Bild 4, Tabell över frågorna och dess koppling till teorin) 

 
 
3.8 Genomförandet av intervjuerna 
 
Vår pilotintervju genomfördes ansikte mot ansikte på respondentens arbetsplats, vi hade tillåtelse 
att spela in mötet, för att kunna dokumentera och senare transkribera det. Vi hade skickat 
frågorna ett par dagar i förväg för att underlätta för respondenten och vara så tidseffektiva som 
möjligt. Våra planerade semi-strukturerade intervjuer utvecklade sig till mer ostrukturerade 
intervjuer. Respondenten fick tala fritt om ämnen vi tog upp, vilket gav oss mycket kunskap och 
fördjupning om ämnet och hur de arbetar med BI, samtidigt resulterade det i mera jobb för oss 
när vi skulle transkribera intervjun och plocka ut de relevanta svaren på vår frågeställning. 
Våra fysiska intervjuer fortgick mellan 30-60 minuter. 
I matrisen nedan, visas en sammanställning över de olika intervjuerna och tillvägagångssättet. 
 
 

Perspektiv telefon  möte  mail 

tjänsteleverantörer   1 st. 

inhouse leverantör (samt 2 st. inledande 
telefonsamtal) 

1 st.  

BI-arkitekter 
 2 st.  

analytiker/ 
avancerad analys 

 1st. (kompletterande frågor 
via mail) 

slutanvändare/standard 
rapportering 

1 st.  1 st. 

  (Bild 5, tabell över antalet intervjuer och intervjumetod) 
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3.9 Kritisk granskning av metoden 
 
En risk med urvalet av respondenter är att vi kanske hade fått en annan bild över vad det största 
problemet med BIS är om vi hade pratat med ledningen hos organisationerna. Ledningen  ser det 
mer ur ett ekonomiskt perspektiv och förmodligen prioriterar andra saker än leverantörerna och 
analytikerna, som är väl insatta i ämnet och jobbar med att plocka fram informationen och mot 
slutanvändarna som självklart också ser problemen ur sin synvinkel. Dock var det själva 
användandet av systemet vi ville utforska. 
Kritik kan också riktas mot de lika intervjumetoderna, då intervjuer via mail har en större risk för 
missförstånd och att informanten kanske svarar lite väl snabbt på sina frågor utan att riktigt tänka 
efter, kanske är stressad eller tolkar frågan helt fel. Anledningen till att det blev olika 
intervjumetoder var att vi fick lov att anpassa oss efter våra informanter och att det var svårt att 
hitta företag som var villiga att erbjuda sin tid. 
 
 

3.10 Sammanfattning av kapitlet 
 
I detta kapitel har vi gått igenom vilken metod vi har använt oss av för vår studie, vi har beskrivit 
för läsaren hur vi har gått till väga för att söka information om ämnet genom vår litteratursökning. 
Vi har även identifierat våra informanter och deras användning av BI system. Dessutom har vi 
gått igenom hur vi har genomfört intervjuerna och från vilken utgångspunkt de genomfördes. Vi 
visar även hur frågorna till intervjuerna är kopplade till teorin. 
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4. Empiri 
 
Vi kommer nu att presentera de olika företagen och personerna som deltog i vår studie. Vi 
kommer att dela upp dessa i olika typer utav användare som vi har identifierat tidigare.  
För att ge en tydlig bild av de olika personerna och dess användarroll så har vi valt att summera 
intervjuerna med dessa samtidigt som vi identifierar de problem som har anmärkts på.  
 

4.1 Information om företagen 
 
Coop är en av Sveriges största dagligvaruhandlare, med butiker i hela landet 
Coop Sverige AB ansvarar för utveckling och inköp, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till 
de cirka 700 Coop-butikerna i Sverige. 2012 omsatte KFs dagligvarugrupp 34 miljarder kronor 
och antalet anställda var runt 6 900 personer. För Coops marknadsbolag är det viktigt att ha bra 
tillgång till bra analyser, delvis för att hantera återbäring men även för att kunna jobba med sin 
lojalitetsinformation och kunna komma med bra erbjudanden. Coop har nyligen investerat i ett 
nytt BIS. Dock har BI använts inom organisationen i många år på ett eller annat sätt. Statistik och 
rapportering har alltid funnits. BI används inom alla nivåer och även centralt och lokalt, vilket 
innebär att det finns flera BI system och flera typer av användare. Det finns ca 700-800 personer 
som aktivt använder BI systemet för att få tillgång till rapporter m.m. utöver det tillkommer även 
automatgenererade informations spridning i form av mailrapporter 
 
ICA har 21 000 anställda och 2 400 egna och handlarägda butiker på fem geografiska marknader. 
ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag där dagligvaror utgör kärnan i 
verksamheten. 2012 års omsättning var 99 535 MSEK. BI är en viktig möjliggörare för 
affärsutveckling på ICA.  ICAs BI-avdelning är leverantör för verksamheten och säljer sina 
tjänster till ICA -handlarna. De hyr in specialkompetens vid behov.  
BI-avdelningen ser sig som självförsörjande. Data som exempelvis samlas in, kan vara 
information om kortkunder, på så vis kan leverantörer till ICA köpa denna data för användning 
vid lansering av en ny produkt, för att ta reda på om produkten ska säljas som tvåpack eller 
dylikt. BI används också vid prisstrategier. ICA ska kännas lika i alla butiker. Bi finns för 
priskorgar så att prissättningen blir lika för butikerna.  
ICA samlar in runt 40 -100 miljoner kvittorader per dygn. De har tre års historik och runt 18 
miljarder rader sparade i datalagret.  
 
Den Svenska Matrebellen består av ett 70-tal butiker med stark lokal förankring som gått 
samman i en gemensam inköpsorganisation.  Många av dem var de tidigare vi-butikerna. De är 
alla enskilda handlare med ett gemensamt BI-system. Eftersom alla butiker är fristående 
köpmannaägada, så har vi tyvärr inga siffror eller mer samlad information att gå på. 
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4.2 Inledande samtal 
 
Innan vår första intervju så hade vi ett par inledande samtal med en av leverantörerna, Ken 
Hultberg (som vi senare intervjuade). Där vi diskuterade BI i allmänhet för att på så sätt få en bild 
av BI i praktiken och inte bara från den vetenskapliga litteraturen. Samtalen gav oss lite mer kött 
på benen och hjälpte oss att så småningom börja närma oss vår frågeställning. 
Under samtalen insåg vi att användarna även kan kategoriseras utifrån hur de arbetar med 
systemet och vilken typ av BIS de har tillgång till. Vi har tidigare nämnt att BI ska tillgodose 
allas behov inom organisationens olika nivåer, därför finns de olika delar av systemet som är 
anpassat för olika användartyper. Vilken information de ska ha tillgång till och hur mycket det 
ska kunna påverka rapporterna.  
 
I bild 6 illustreras kategorier av användare efter hur de interagerar med BIS 
Pyramiden ger en övergripande bild över vilken interaktion som är mest förekommande. Basen i 
pyramiden utgörs av den största användargruppen med begränsad kunskap. Det innebär att de 
inte kan eller behöver bygga egna rapporter, de ska endast läsa/filtrera färdiga rapporter. Högre 
upp i pyramiden krävs en ökad kunskap och analytisk förmåga och det är användarna på toppen 
som bygger rapporterna med all komplex data som samlats in. 
 

 
  (Bild 6 Bilden visar de olika typer av användare vi identifierat och dess användarbas) 
 
Förklaring till bildens olika delar: 

• Standard rapportering har den största användarbasen och nyttjas av användare med de 
mest grundläggande behoven, internt, budget och med möjlighet att kunna titta i 
backspegel. Dessa användare behöver inte någon specifik kunskap. Rapporterna ges i 
form av utskrifter eller via dashboards. 

 

Avancerad	  
Analys	  

What	  If/Ad	  Hoc	  

Vägledd	  Analys	  

Standard	  rapportering	  
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• Vägledd analys- användarna har samma behov som standard rapportering. Dock utgår 
vägledd analys från en datamodell som kan brytas ner i olika nivåer. Antingen 
organisationen som helhet, butik, avdelning eller år, månad, vecka, dag eller regioner. 
Användaren behöver ej förstå modellen. Chefer är ofta användare av vägledd analys, de 
kan välja olika delar och drilla sig vidare o leta efter avvikelser. 
 

• What if/ad hoc användarna behöver en viss kunskap om ämnet, men behöver bara vara 
insatta i den förenklade modellen. De kan dock gå in och skapa egna rapporter. 

 
• Analytikerna är de som använder sig av avancerad analys, där krävs specifik kunskap om 

datamining m.m. De måste kunna den bakomliggande datamodellen och verksamheten 
och veta vad de kan få fram från systemet. I en stor organisation med flera tusen anställda, 
så är det endast ett fåtal med denna arbetsuppgift. 

 

4.3 Intervjuer  
För att ge en klarare bild på de problem som uppstår har vi valt att dela in de olika personerna i 
form av den typ av användare de är identifierade som. 
 

4.3.1 Leverantörer 
 
Vi har valt att ställa frågor till leverantörer av BI system med inriktning på de tre 
användningsområdena som vi har identifierat tidigare i vår studie, övervakning/ uppföljning, 
målstyrning och analys Vi inledde våra intervjuer med inledande frågor om informanten och 
företaget som var representerat. Vidare följde frågor kring övervakning och uppföljning, 
målstyrning, analys och slutsats för att få en insikt i vilka problem som uppstår i de olika delarna 
och vilket av de olika problemen som utmärkte sig mest. 
 
Jimmy Nilsson Comparex Sweden AB 
Comparex Sweden AB har lång erfarenhet av Business Intelligence. De är en del av Comparex 
group vars huvudkontor ligger i Tyskland. 
De hjälper sina kunder genom alla stadier av ett beslutsstödsprojekt - genom konsulting, support 
och utbildning. 
Informanten Jimmy Nilsson har arbetat på Comparex Sweden AB i 2,5 år. Han arbetar som 
senior BI- konsult. Han anser att det vanligaste kunder efterfrågar är i regel enkla och intuitiva 
lösningar. 
Vad gäller användningsområdet, övervakning och uppföljning identifierar Jimmy att problemen 
ligger i att kunden har för mycket teknikfokus istället för verksamhetsfokus. De har ofta en 
otydlig kravbild (svårt att veta vad de vill ha) ett annat problem kan också vara otillräcklig 
ledarskap från beställaren. Jimmy pekar ut kundens alltför stora teknikfokus som det största 
problemet inom ovan nämnda användningsområde. 
Ser man till utmaningarna inom målstyrning så har kunden otydliga projekt- och effektmål. 
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Andra problem är att få rätt information till rätt person och brist på utbildning eller att 
utbildningen inte lever upp till rätt nivå. Största problemet är dock kundens otydliga projekt- och 
effektmål. 
Inom analysens användningsområde så är det stora problemet bristfälliga informationsmodeller, 
även dålig datakvalitet, brist på förankring av BI-systemet och utbildning är problem som Jimmy 
tar upp. 
Han pekar ut bristen på en väldokumenterad informationsmodell som det största problemet inom 
denna del. 
Jimmy anser att det största problemet han stöter på överlag är att rätt information når rätt 
användare vid rätt tidpunkt. 
 
 
Ken Hultberg ICA 
Intervju och samtal med Ken Hultberg, inhouse-leverantör av BI till alla organisationen. 
Ken anser att BI ska kunna förse allas behov baserat på deras kompetens. På så vis att rätt 
information ska finnas tillgänglig för användaren, men även att användaren ska inneha rätt 
kunskap om informationen.  
Om användning av BIS i allmänhet framför Ken att om inte ledningen använder sig av BI, så 
kommer inte resten av verksamheten göra det heller. Han påpekar vikten av att få chefer att titta 
och avläsa BI-systemet själva, inte bara invänta rapporter från controllern. Han förklarar att det är 
mycket svårt att få folk att förändra arbetssätt och släppa gamla idéer. 
 
Ser man till övervakning och uppföljning så pekar Ken ut otydliga kravbilder som ett problem.  
“Tänk dig att bygga ett hus och driva projektet utan kunskap om husbygget.” 
Kunden vet inte vad de vill ha förrän de har ett system att jobba med. Det är en stor fördel att 
vara in-house och insatt i verksamheten anser Ken. 
Ken pekar ut datakvalitet som det stora problemet inom analys. Fritext är mycket svårt att tolka, 
t.ex. datum kan skrivas på många olika sätt. Det är av stor vikt att kunden vet exakt vad som 
gäller i för att hålla kvalitén på data hög. De saknas också ofta gemensamma begrepp och 
definitioner, t.ex. vad innebär försäljning, vad ska ingå i det begreppet? anser Ken. 
Ser man till utmaningar inom BI-system till sin helhet så menar Ken att i allt större organisationer, 
uppstår fler lösa delar att se till. Organisationens mognad inom BI avgör också hur den hanterar 
BI. Det är viktigt att skapa och enas om en modell/struktur hur organisationen behandlar och går 
till väga när det uppkommer önskemål och krav från användarna. 
Han bedömer att det ofta är samma problem inom BI, det spelar ingen roll vilken bransch man är 
i. 
 

4.3.2 BI-Arkitekteter  
 
Vi har valt att intervjua två IT-arkitekter/analytiker från två av de största dagligvaruhandlarna i 
Norden. Vi har även här baserat våra frågor på de olika användningsområdena som vi har 
definierat i bakgrunden. Vi vill genom de här intervjuerna få en inblick i vilka 
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problem/utmaningar som uppstår vid användning för våra respondenter. Intervjuerna har skett på 
ett semi-strukturerat sätt så att respondenten får tala fritt om problembilden. Frågorna var 
presenterade på nedanstående sätt. 
 
Claes Larsen COOP (avancerad analys) 
Claes Larsen arbetar som applikationsledare på COOP data warehouse (datalager), han har 
arbetat för Coop sedan 2008. 
Claes definierar BI som att information ska finnas lättillgängligt till alla olika roller och 
användare inom verksamheten, för att de ska kunna utföra sitt jobb så väl som möjligt. Då han 
inledde sin tjänst började företaget att använda COOP data warehouse. Målet med detta data 
warehouse, var att samla all information om verksamheten på ett och samma ställe för att nå en 
effektiv uppföljning av alla verksamhetens processer. Ett problem som hade uppstått var att data 
lagrades på mer än ett ställe och på så vis gav upphov till redundant data, alltså liknande data på 
mer än ett ställe. Claes ansåg att detta var ett stort problem. Vidare identifierades en stor 
utmaning/problem med att hålla en bra modell över masterdata, eftersom Coop som 
dagligvaruhandelsföretag säljer många olika artiklar i flera olika butiker. Det gör att det blir ett 
stort problem att hålla en bra modell över artiklar, artikelhierarkin, organisationen, strukturen och 
kundmedlemmar över en längre tid. Claes anser även att det finns en stor problematik med att få 
BI att fungera så bra som möjligt och samtidigt orsaka så få frågor som möjligt från olika delar av 
verksamheten. Han ansåg att det största problemet som han stod inför var att hålla kvalitén på 
data, eftersom det inte fanns någon dokumenterad process för att kvaliteten på data ska förbli 
hållbar. 
 
 
Olof Granberg ICA (avancerad analys) 
Olof Granberg arbetar som IB-arkitekt på ICA Sverige. Han har arbetat på företaget sedan 2011. 
ICA jobbar idag med väldigt stora mängder data. På grund av den här stora mängden data anser 
Olof att ett stort tekniskt problem för verksamheten är att hantera mängden data. Olof anser att BI 
bör ligga nära verksamheten på grund av de olika strategiska initiativ som ständigt förändras. 
Genom dessa strategiska initiativ förändras de nyckelindikatorer som användare behöver förhålla 
sig till och kräver genom det ett flexibelt BI. 
ICA använder sig idag av 3 stycken skilda data lager, som lagrar olika typer av information, för 
att undvika problemet med redundant data i flera system (undvika ”flera sanningar”). Olof 
berättar att skilda datalager bättre håller kvalitén på data i de olika systemen men ger upphov till 
nya problem då data från de skilda datalagren ska sammanfogas. 
Han menar att det enskilt största problemet/utmaningen är att hålla kvalitén på data. 
“som jag ser det är den enskilt största utmaningen att få en version av sanningen.” 
Olof berättar hur det är en stor utmaning för företag att ha en informationsmodell och verkligen 
följa den. Att sätta definitioner för vad som är en artikel, bestämma hela artikelhierarkin, det är en 
långgående process som tar en hel del tid från de mest värdefulla personerna inom verksamheten, 
eftersom det är de som sitter på den kunskapen. Olof anser att vid modellering så bör man vara 
mer specifik än generell då saker tenderar att förändras över tid. Om definitioner förändras 
gällande artiklar bör uppföljningen som bygger på den även förändras, på så vis förändras även 
BI i takt med informationsmodellen och processer likaså. 
Olof berättar att de problem han stöter på från användarna är att tolka informationen som finns 



	   	   28	  

tillgänglig på rätt sätt. Vad informationen betyder, och vad som ingår i informationen. 
 
 

4.3.3 Användare 
 
Oskar Röös Coop (avancerad analys) 
Vi genomförde en intervju med Oskar Röös som är anställd som Manager CRM Strategy & 
Analytics på Coop Sverige AB sedan augusti 2012. Han är en användare av avancerad analys. 
Intervjun blev mer av ett samtal om BI, vi mailade därför några kompletterande frågor efter 
intervjun för att få in de svar vi saknade. 
Oskar anser att om man ser på BI historiskt så har användningen bytt från pappersform till en 
digital skepnad. 
“Det är oundvikligt att prata om BI utan att prata om data warehousing. Utan datawarehousing 
finns inget BI” 
“BI är för mig att lägga upp alla sakerna på rad och sedan titta på tvären.” 
Data lagras i ett datalager, som sedan vid behov ska framföras på en presentabel nivå, det är det 
som är BI anser Oskar. 
Beslut som baseras på erfarenheter eller på BI, går inte att definiera. Jag kan ta ut vilken data som 
stöder vilken tes som helst. Precis som med erfarenhet, så kan man välja att plocka fram det som 
talar för sin sak menar Oskar. 
 
“Det finns ingen sanning bara för att vi har mer data.” 
Oskar identifierar ett antal utmaningar inom övervakning och uppföljning. Avsaknad av en 
datalagrings strategi och sämre förvaltningsrutiner leder till undermålig data kvalitet, som i sin 
tur leder till att beslut fattas på felaktig information.  
Oskar anser att det största problemet inom övervakning och uppföljning är att det tar lång tid att 
utveckla artefakter, från idé till realitet d.v.s. svårt att beställa utveckling. Han benämner det som 
låg agilitet/time to market. 
 
Utmaningarna inom analysdelen är att hålla kvalitet på data och saknad av gemensamma 
definitioner, vad som ska ingå i begreppet försäljning? Påpekar Oskar. Det största av de nämnda 
problemen inom analysområdet är att det är svårt att beställa utveckling.  
 
Slutsatsen är att de största utmaningarna gällande BI-system är avsaknaden av en data warehouse 
strategi och att det är svårt att beställa utveckling. Oskar fick också nämna det största problemet 
inom BI-system utan att behöva förhålla sig till det tre användningsområdena, hans svar blev då 
“att få till en fungerande förvaltning”  
En annan stor utmaning är hur en organisation klarar att hantera data warehousing.  
Oskar säger att det är väldigt svårt att outsourca datavaruhus för man måste ha kunskap om vad 
tabellerna innehåller. Där har de flesta företag har ett problem idag menar han. 
Han förklarar att en outsourcingpartner läser bara in en massa filer med värden, de vet inte om 
det är inklusive moms eller exklusive moms. Vilket leder till felaktiga rapporter. 
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Håkan Borgenby, ICA (vägledd analys) 
Håkan är butikskonsulent på ICA. Han är en standard rapportering/vägledd analys-användare. 
Hans roll är att hjälpa nystartade butiker under den första tiden, bl.a. med data från BI-systemet. 
Intervjun genomfördes via telefon. 
 
Han påpekar fördelen med ett centralt system, där allt finns samlat och enhetligt. Tidigare har de 
arbetat med lokala varianter som rapporter genom Excel. 
Han använder systemet dagligen, men gör ingen uppföljning själv. Han visar butikerna hur de 
kan dra nytta av systemet innan de har egen data att analysera. 
 
Han anser att dashboarden är lätt att tolka och ser inga direkta utmaningar inom 
användningsområdena övervakning och uppföljning. 
Butikerna som han arbetar med använder dashboards för att följa upp den budgeterade 
försäljningen och dess mål. 
 
Han använder sig inte av målstyrning själv, men butikerna gör för sina budgeterade måltavlor. 
Inte heller här kan han identifiera några problem, då han inte använder sig av det på det viset. 
Håkan anser heller inte att det krävs någon specifik kunskap av honom för att kunna tolka 
analysen. Han var delaktig i att välja ut de data som bearbetas. Det har varit en ömsesidig process 
där han har förklarat hur ICA jobbar och ser på saker. Samtidigt har han fått en inblick i hur 
systemet fungerar och vad det levererar. 
Antalet nyckeltal att förhålla sig till kändes rimlig enligt Håkan och återigen så var det han och 
hans kollegor som gjorde avgränsningen för vilka nyckeltal (KPI) de ville ha presenterade. 
 
Problemet han identifierar är att man inte kan jobba med systemet själv (så som det ofta är med 
informations system). Jämför man med Excel, så har användaren större möjlighet att ta ut de data 
man vill se och välja hur man vill presentera den. Nu blir man låst till på förhand bestämda 
rapporter.(De bör dock nämnas att Håkan fick en kort utbildning i hur man gör egna rapporter, 
men har inte använt sig av det, då det inte är hans roll.)  
 
Det är fortfarande för tidigt att förutse hur mycket butikerna Håkan arbetat med använder sig av 
BI-systemet, då det befinner sig i implementationsstadiet av systemet. Det är inte så många som 
fått tagit del av det än, men det är på gång. 
 
Andreas Rosensparr, Matrebellerna (vägledd analys/standard rapportering) 
Intervju med Andreas Rosensparr. Vice talesman på Matrebellerna och ägare av matboden i 
Ektorp och standard rapportering/vägledd analys-användare. Han använder BI dagligen i sitt 
arbete. Intervjun genomfördes 131210 via mailkontakt. 
 
Andreas anser att fördelarna med BI är att lönsamhet och försäljning kan mätas löpande. 
Problemet inom övervakning är att historiska data saknas på så vis att statistik inte alltid finns 
tillgängligt tillräckligt långt bak i tiden. Att få en tydlig målbild av vad organisationen förväntar 
sig av användaren är inte applicerbart på deras system, vilket han också anser är ett problem.  
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Det största problemet (ej kopplat till användningsområden) är att fånga upp så många aspekter 
som möjligt av verksamheten utan att göra systemet för avancerat menar Andreas. 
 
4.4 Slutsats Intervjuer 
 
I bilden nedan beskrivs de problemen som framkommit under intervjuerna. Vi har delat upp 
problemformuleringen i de tre användningsområdena vi tog upp i det teoretiska ramverket, 
eftersom det var dem vi baserade frågorna på. Övervakning/uppföljning, Målstyrning och Analys 
samt Slutsats. Vi gör detta för att skapa en bild för läsaren om de identifierade problemen. 
 

Typ av användare/ 
leverantör 

Övervakning och 
uppföljning 

Målstyrning 
 

Analys Slutsats 

Jimmy Nilsson 
Leverantör 

Kunden har för 
mycket teknikfokus 

otydliga projekt- 
och effektmål. 

Bristfälliga 
informations- 
modeller 

rätt information till 
rätt person 

Ken Hultberg 
Leverantör 

Otydlig kravbild - Data kvalitet Data Kvalitet 

Olof Granberg 
BI-arkitekt, 
avancerad analys 

- Användare har 
problem med att 
tolka siffror. 

Ha och följa 
informationsmodell
en, Hållbar data 
kvalitet  

Data kvalitet 

Claes Larsen 
BI-arkitekt 
Avancerad analys 

- Frågor från 
verksamheten 

Ha en bra 
masterdata modell, 
Hållbar data kvalitet 

Data kvalitet 

Oscar Röös 
Analytiker 
Avancerad analys 

låg agilitet och 
TTM 

- svårt att beställa 
utveckling 

avsaknad av dw-
strategi o 
utvecklingsmöjlighe
ter 

Håkan Borgenby 
Slutanvändare 
Vägledd analys 

- - - Låst till på förhand 
bestämda rapporter 

Andreas Rosensparr 
Slutanvändare 
Standard 
rapportering/vägled
d analys 

Historiska data 
saknas 

saknar vissa 
applikationer inom 
målstyrningen 

 att fånga upp så 
många aspekter som 
möjligt av 
verksamheten utan 
att göra systemet för 
avancerat. 

 
 

  (Bild 7, tabell över svaren på de största problemen inom de olika användningsområdena) 
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5 Analys 
 
I analysen så har vi analyserat intervjuerna efter vilken typ av användare vi intervjuat, för att 
försöka hitta minsta gemensamma nämnare och likheter i deras problembild. 
 
 
5.1 Analys av intervjuerna 
 
Under våra intervjuer och samtal fick vi in stora mängder data, som vi sedan gått igenom flera 
gånger, för att plocka ut det som varit relevant för vår frågeställning. Det skedde genom en 
iterativ process, där vi för varje varv mer och mer kunde ringa in den data som var viktig. Vi 
ägnade många timmar åt att transkribera och analysera. Ämnet och den information vi fick var så 
intressant att det kändes tungt att behöva sålla bort vissa delar som inte behövdes för 
frågeställningen. I bild 8, så har vi skapat en tabell över de gemensamma nämnarna för de olika 
användartypernas problembild. 
 
 

5.1.1 Analys av Leverantörer 
 
Båda leverantörerna anser att kunden ofta har en otydlig kravbild. För att få ett lyckat BI-system 
så behövs en definierad arkitektur och ett ramverk att följa. Svårigheten verkar vara för 
organisationer att veta vad de vill ha innan de har ett system att jobba med. Det är en 
mognadsprocess för organisationen. Genom prototyper kan man underlätta processen. 
Gartner (2009) menar på att en tydlig strategi runt BI implementering krävs för att investeringen 
ska kunna leverera ett värde. Watson & Wixom (2007) beskriver att om det finns en 
överensstämmande strategi, så kan BI möjliggöra en kraftfull affärsstrategi. 
 
Båda pekar även ut datakvaliteten som ett stort problem. De nämner att de ofta förekommer 
bristfälliga informationsmodeller och avsaknad av gemensamma begrepp. 
Gartner (2009) påpekar att det krävs en datahantering och integrations strategi, en strategi som 
innefattar skapandet av kvalitetsförbättringsprogram, informationsmodeller och en robust 
datalagringsinfrastruktur för att nå ett framgångsrikt BI. 
Det krävs att kunder har en gemensam struktur för hela organisationen för att få fram en 
väldokumenterad informationsmodell och tillsammans se över och definiera kritiska begrepp, så 
inga tolkningsfrågor uppstår. 
  
Ser man till nyckelfaktorn organisatoriska kompetenser så nämner Jimmy att användarna saknar 
nödvändig utbildning för att kunna använda systemet på ett framgångsrikt sätt. Ken påpekar att 
ledningen måste använda sig av systemet för att de anställda ska göra det. Allt detta kan leda till 
att systemet inte utnyttjas. (Watsom & Wixom 2007) säger att ledningen behöver tro på och driva 
användandet av BI och att användande av information och analyser bör vara en del av företagets 
kultur. För att få bort beslutsfattande baserat på intuition eller magkänslan. 
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Jimmy tar också upp att en utmaning är att få rätt information till rätt person. Får en användare 
för mycket information, så kan det både vara en säkerhetsrisk om det visar sig att det inte är på 
den användarens behörighetsnivå, men kan också leda till att användaren till slut ignorerar 
informationen och rapporten. Nyckelfaktorn som berör det här problemet ligger under 
organisatoriska kompetenser där (Gartner 2009), (Watson, H.J. & Wixom, B.H. 2007) påpekar 
vikten av att ha rätt verktyg, utbildning och stöd från ledning för att nå ett framgångsrikt BI. 
Användaren behöver dessa samlade verktyg i nivå med deras kompetens men även stöd från 
experter inom området för att verksamheten ska nå framgång inom BI. 
 
 
5.1.2 Analys av BI-arkitekter 
 
Båda av de tillfrågade respondenterna ansåg att hålla kvaliteten på data var det enskilt största 
problemet, På grund av den stora mängden data som fanns tillgänglig för företagen var det ett 
problem att få en version av sanningen 
Den nyckelfaktorn som spelar in i denna del är under teknologi och infrastruktur. Genom att 
skapa dataintegration och kvalitetsförbättringsprogram som ger en robust datalagrings 
infrastruktur och en omfattande metadata strategi igenom hela företaget, så kan företagen 
systematiskt arbeta med att hålla datakvaliteten hög. Det är av kritisk betydelse att data som 
lagras i källsystem är kvalitativ eftersom det är grundelementet i ett fungerande BI system, för 
utan korrekt data är inte systemet intelligent och uppfyller på så vis inte sin funktion.  
Företagen arbetade på olika sätt för att hålla data kvaliteten på en hög nivå. ICA delar upp data på 
tre olika system och undviker på så vis liknande data i olika system. Denna uppdelning leder till 
ett annat problem som att sammanfoga data från de olika systemen. För att säkerställa att data blir 
kvalitativ använder ICA en informationsmodell och en process för att korrigera misstag som kan 
leda till redundant data lagring. Coop arbetar även dem med en masterdata modell för att hålla 
kvaliteten på data, men det finns ingen dokumenterad process för att korrigera misstag som kan 
försämra data kvaliteten. Båda företagen hanterar en stor mängd data, för att på bästa vis hålla en 
god data kvalitet anser vi som tidigare nyckelfaktorer har identifierat skapande av 
kvalitetsförbättring och data integrationsprogram och övergång mot ett centralt data lager.  
 
Ytterligare problem som identifierades av respondenter var att hålla en bra 
masterdatamodell/informationsmodell, på grund av data mängden som företagen innehar så har vi 
förstått att sätta rätt definitioner på artiklar är en långtgående process som även förändras över tid 
då strategiska initiativ ständigt ändras. Olof identifierade ytterligare en utmaning då det krävs ett 
flexibelt BI då strategiska initiativ inom verksamheten ständigt förändras. Det är en stor utmaning 
med tanke på den data mängd verksamheten hanterar. Han ansåg då att BI behöver ligga väldigt 
nära verksamheten. Nyckelfaktorerna identifierar att det tekniska ramverket för BI systemet 
måste inrymma krav för skalbarhet och flexibilitet. Det måste göras i linje med dynamiska 
affärsbehov. Genom att bryta upp BI och förutse vilken information användaren kommer att 
behöva, så har ICA kunnat hålla flexibiliteten på BI systemet trots en stor mängd data. På så vis 
möjliggör en skalbar och flexibel infrastruktur för en enkel expansion av BI systemet vid utökade 
informationsbehov. 
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5.1.3 Analys av Användare 
 
Det var svårt att hitta användare som använder sig av systemet på samma sätt, något som var 
svårt att veta på förhand. Hur en användare utnyttjar ett BI-system har till viss del att göra med 
deras personlighet, bakgrund och erfarenhet samt hur ledningen uppmuntrar användandet. Det 
gjorde det mer problematiskt att hitta gemensamma nämnare bland deras svar. En annan 
svårighet med intervjuerna och frågorna var användandet av olika språk, de begrepp som vi 
hittade i litteraturen var det inte säkert att användarna brukade. Vi inledde intervjun med vår 
definition av BI och beskrev de olika användningsområdena, men det kändes ändå som att risken 
för missförstånd var påtaglig.  
 
Det är en påtaglig skillnad mellan Oskars (analytiker) svar och de båda andra användarna. Det 
var dock rätt väntat då de är helt olika typer av användare, hör till olika kategorier och har olika 
bakgrund och kunskap och möjligtvis olika mål med systemet. 
Dock fanns de en gemensam faktor som de tog upp, att de känner sig lite låsta vid systemet. 
Oskar tycker att det tar tid att ändra och utveckla systemet, medan Håkan säger att man är bunden 
till på förhand bestämda rapporter som finns att tillgå samt hur man vill presentera dem. Man blir 
alltså beroende av andra och mindre flexibel. Håkan har dock gått en kurs i hur man bygger egna 
rapporter, men använder sig inte av det. Det kan ju vara så att det ändå känns för tekniskt 
avancerat att jobba med BIS om man jämför med t.ex. Excel som är vana att arbeta med. Detta 
problemet har sin lösning inom delen strategi och arkitektur, där framgångsfaktorerna påpekar 
vikten av att sätta processen i fokus för design. På så vis kan man förändra de anställdas 
arbetssätt och förbättra BI användningen. Även faktorn inom organisatoriska kompetenser där 
Gartner (2009) beskriver vikten av att ha rätt utbildning, verktyg och stöd för ett framgångsrikt 
BI. 
 
Oskar påpekar precis som leverantörerna och BI-arkitekterna att kvaliteten på data och saknad av 
gemensamma definitioner är ett stort problem. Saknas en strategi för hur man lagrar data och hur 
den samlas in, så blir kvaliteten sämre. Har man inte utvecklat denna strategi från början så kan 
det både bli svårt och dyrt att ändra på det senare. Återigen, så krävs det tydliga definitioner över 
vad begreppen står för och hur den samlas in. 
Det Håkan och Andreas har gemensamt att de inte ser några större problem inom analys området. 
De kan ju vara så att de inte använder sig av detta användningsområde, kanske de helt enkelt inte 
ser på dem så som vi definierat och förklarat dem under intervjuerna eller så uppfyller BIS deras 
krav och förväntningar. 
 
Håkan som varit väldigt delaktig i utformningen av BIS har lätt för att tolka och förstå den 
information han får ut. Han var med att ta fram vilka nyckeltal som ska användas och fått förklara 
hur det jobbar för leverantörerna. Där ser man tydlig vilken fördel det är involvera användarna 
vid skapandet av ett system.  
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Ett par intressanta användartyper som vi saknar i studien är controllers och ledning. Det hade 
varit intressant att höra vad de anser vara utmaningar inom användandet av BI. Skulle de skilja 
sig mycket från de användare vi har studerat eller skulle de ha liknande problem? 
 
 
 
 

Typ av 
användare 

Strategi och 
arkitektur 

Teknologi och 
Infrastruktur 

Organisa- 
toriska 
kompetenser 

Prestanda 
kompetenser 

Övrigt 

Leverantörer/ 
Inhouse 
Leverantörer 

  kunden har för 
mycket teknik 
fokus 

  

BI 
Arkitekter/analy
tiker 
(avancerad 
analys) 

- Kvalitativ Data, 
Hållbar 
informationsmo
dell/master data 
modell. 

- -  

Användare 
(vägledd analys, 
standard 
rapportering) 

    Saknad av 
flexibilitet 

(Bild 8, tabell över de gemensamma nämnarna för de olika användartypernas problembild) 
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6 Slutsats och svar på vår frågeställning  
 
Vår frågeställning i början av uppsatsen var: 
Vilka problem uppstår vid användning av BI system från olika perspektiv? 
Som grund för våra resultat ligger både den teoretiska delen såväl som den empiriska. 
Vi har ett omfattande material med intervjuerna men samtidigt är det för begränsat för att dra 
definitiva slutsatser. 
Mycket av den information vi fick fram var sådant som överensstämde med teorin.  
 
 

6.1 Resultat från vår empiriska studie 
 
Vi kunde se med vår uppsats att problembilden med BI system varierar beroende på vilken del av 
BI systemet som används. De problem som användarna ansåg vara störst och vad de prioriterade 
varierade också. Vi kunde tydligt se att BI arkitekternas stora utmaningar var i att säkerställa 
kvaliteten på data, vilket i sin tur berodde på den stora mängden data som företagen i fråga 
hanterade. Närmare så kan man titta på vilken fas av mognad som företagens BI-användning 
visar, ICA har delat upp datalagring i olika system och har på så vis minskat risken för att 
redundant data förekommer medan Coop använder flera datalager men strävar mot att gå mot 
användning av ett. Problembilden som uppvisas är styrkt utav att företagen har en stor mängd 
data att hantera och på så sätt kan problembilden hos andra företag med ett stort utbud av artiklar 
se likadan ut. Verksamheter med mindre data att hantera kan på så sätt undvika denna typ av 
problem men bör följa framgångsfaktorer i form av datahantering och integrationsinitiativ. Dessa 
initiativ innefattar skapandet av ett dataintegrations- och kvalitetsförbättrings program, en robust 
datalagringsinfrastruktur och implementering av en omfattande metadata strategi igenom hela 
företaget. Dessa initiativ skapar en väl fungerande informationsmodell och på så vis kan 
företagen i fråga undvika den här typen av problematik, se bild 9. Den här problembilden påpekas 
även utav de leverantörer vi har intervjuat, de ansåg även de att bristfälliga informationsmodeller 
och avsaknaden på gemensamma begrepp ger upphov till ett stort problem med kvaliteten på data 
inom verksamheter. Dock verkar organisationerna vi pratat med väldigt medvetna om problemet 
och jobbar därefter. En utmaning för framtiden är att det kommer att krävas ännu mera jobb för 
att upprätthålla datakvaliteten, nu när data börjar samlas in från flera olika externa källor och 
ostrukturerad data används.  
Leverantörerna identifierade även problem med en otydlig kravbild från kunder, på så vis att de 
ansåg att organisationer har svårt för att veta vad de vill ha innan systemet är byggt. Vi anser att 
genom en definierad arkitektur och användning av ett ramverk så kan kunderna nå ett lyckat BI 
system. Leverantörerna nämner att ett sätt att lösa det här problemet är att kunna visa kunder 
prototyper på system för att de ska få uppleva en bild av det slutgiltiga systemet.  
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(Bild 9, Problembild Hållbar data kvalitet) 

 
Leverantörerna identifierade även problem inom användning av systemet på så vis att användare 
ofta saknar nödvändig utbildning för att kunna använda sig av systemet framgångsrikt. De 
påpekar även vikten av att ledningen föregår med gott exempel genom att använda BI systemet 
för att även de anställda ska göra det. Här kan vi relatera till behovet av organisatoriska 
kompetenser där det framhävs att det är en nyckelfaktor för framgång att ledningen behöver tro 
på och driva på användning av BI och att användningen av information och analyser bör vara en 
del av företagets kultur. Utmaningen är att rätt person får tillgång till rätt information lyftes fram 
som en utmaning av en leverantör med fokus på säkerhetsnivåer och informationsmängd men 
denna uppfattning delades inte utav de BI arkitekter som vi intervjuade. Det kan förklaras med att 
vad som ses som en utmaning beror på vilken organisation som betraktas. 
 
I vår analys av användare är det svårt för oss att se liknande problembilder dels på grund utav att 
arbetsuppgifterna skiljer sig mellan respondenterna samt att de tillhör olika kategorier i hur de 
interagerar med systemet. Det enda gemensamma problemet vi identifierade var att användarna 
kände sig låsta till BI systemet.  
Hur kan man införa större valmöjligheter och flexibilitet för användarna av BIS utan att för den 
skull få längre svarstider? Kan mera utbildning av systemet hjälpa dem att göra mer förändringar 
själva? Är det fortfarande tekniskt mycket mer avancerat än de tidigare Excel-rapporterna vilket 
gör att användaren glömmer bort eller tycker det är för tidskrävande att sätta sig in i det. Precis 
som Gartners rapport talar om så har de flesta anställda fullt upp med att hinna med de vanliga 
uppgifterna på arbetsplatsen så när ska kunna lägga tid på att bli super-users? 
Att utbildning är en nyckelfaktor för ett lyckat BIS är ingen nyhet. Det framkom tydlig i den teori 
vi läst och tagit upp i vårt ramverk, dock verkar det ändå krävas mer tid och utbildning för att 
användarna ska kunna bruka systemet full ut och intuitivt. 
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Det tar tid att utveckla ett nytt system och att få ändringar gjorda.  Även här borde prototyper 
vara ett sätt att ge beställaren/användaren något att kunna arbeta med för att minska otåligheten 
och väntan på ett färdigt system.  
När vi ser på standard rapportering- användarna är svårt att veta om användarna är nöjda med 
systemet eftersom de inte nämner några större eller mer konkreta problem eller om det kan vara 
så att precis som vid införandet av BIS, att de vet kanske inte heller vad som saknas innan de vet 
vad som går att få? Vår slutats är att det har med mognad att göra. Ju mer de använder systemet 
och ju längre det används kommer de upptäcka att de kanske skulle vilja ha det på ett annat sätt 
eller att de saknar något. I de fall där det saknas historiska data för att man inte haft systemet 
tillräckligt lång tid i bruk, så är det självklart svårt att göra vissa bedömningar. 
 
Vi ser i resultatet av vår studie är att problembilderna skiljer sig åt beroende på vilken 
användartyp som åsyftas. Leverantörerna, IB-arkitekterna och även analytikerna hade en mer 
gemensam problembild, medan slutanvändarnas problembild var mer spretig. De tre förstnämnda 
har alla en djupare kunskap och är väl införstådda med den underliggande modellen i BIS. För att 
kunna dra några användbara slutsatser om slutanvändarnas problembild, måste man hitta mer 
gemensamma riktlinjer för att de användartyper som ska undersökas använder sig av systemet på 
liknande sätt och i samma syfte. 
Tidigare i uppsatsen nämnde vi det hade varit intressant att undersöka användandet hos ledningen 
i organisationerna, för att få deras bild över problemen. Urvalet av våra användare påverkar 
självklart resultatet i uppsatsen och ju fler användartyper desto större bredd på problembilden, 
samtidigt som det är troligt att flera av de redan nämnda problemen skulle återkomma. 
Vår farhåga för att de olika intervjumetoderna skulle komma att påverka resultatet stämde. Det 
bidrog till att resultatet blev mera svårtolkat och försvårade vår analys av svaren. 
 
	  
 
6.2 Förslag på vidare forskning 
 
Nöjda slutanvändarnas ses som en stor bidragande faktor till lyckade IS- system och det borde 
vara samma sak gällande denna typ av IS. Många nöjda användare och ett lyckat system, har ett 
positivt samband och den största andelen användare finns i kategorin standard rapportering. Dock 
verkar det saknas forskning på just det området. Det finns en del forskning på användare, men det 
har legat mest fokus på strategiska användare som sitter i ledningen och inte på användare som 
rör sig i den operationella nivån.   
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