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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att undersöka användandet av BI-lösningar inom humanitära 

organisationer och jämföra de skillnader som finns mellan BI-lösningar som bedöms vara 

framgångsrika eller icke framgångsrika enligt Delone and McLean Model of IS Success. Efter 

intervjuer med Läkare Utan Gränser och Rädda Barnen har insikten gällande de behov som 

finns av att införskaffa BI-lösningar i humanitära organisationer samt de svårigheter som kan 

existera vid implementering framkommit. Utifrån detta har betydelsen av rätt kompetens 

inom området uppdagats. 

 

Abstract 

This study aims to investigate the use of BI solutions within humanitarian organizations and 

compare the differences between BI solutions, deemed successful or unsuccessful according 

to the Delone and McLean Model of IS Success. After interviews with organization members 

of Doctors Without Borders and Save the Children, the knowledge regarding the needs of 

acquiring BI solutions in humanitarian organizations, as well as the difficulties that may exist 

in the implementation of them emerged. Based on this study, has the importance of the right 

competence within the organizations regarding BI been discovered. 

 

Nyckelord 

Business Intelligence, Qlikview, humanitära organisationer, DeLone and McLean, Model of 

IS Success.  
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1. Inledning 
  

“In today’s highly competitive and increasingly uncertain world, the quality and timeliness of 

an organization’s “business intelligence” can mean not only the difference between profit and 

loss but even the difference between survival and bankruptcy” - (Yourdon, 2003). 

 

1.1 Bakgrund 
  

Data1 och information kan vara värdefullt om de används på̊ rätt sätt i dagens värld. Allt från 

var du befinner dig till vilka kläder du handlar kan anses vara värdefullt för de som sitter på̊ 

den informationen. (Smolan och Erwitt, 2012) 

 

Det finns flera olika alternativ för organisationer att förbättra sin verksamhet med hjälp av 

data och information. En av dessa är Business Intelligence (BI), vilket är ett begrepp som i 

stort sett kan beskrivas som stödet för styrningen (Borking, Danielson, Ekenberg, Idefeldt & 

Larsson, 2009). BI eller beslutstöd som det heter på svenska, handlar om att både visualisera 

strukturerad data i databaserna, och ostrukturerad data i form av dokument (Stjernstoft, 

2015). Men i dagsläget är det framförallt de vinstdrivande organisationerna som är kända för 

att med hjälp av BI-lösningar använda sig utav all denna data och information och på olika 

sätt generera så stor vinst som möjligt (Smolan & Erwitt, 2012). Även bland de humanitära 

organisationerna har tillgången till data samt analys en väldigt stor innebörd (Qlik, 2015). 

Där finns möjligheterna att förbättra sina verksamheter, förutsäga kommande problem och se 

att deras arbete faktiskt ger resultat (Smolan & Erwitt, 2012). Det är där vi vill observera 

användandet av BI-lösningar inom humanitära organisationer samt vilka skillnader som kan 

existera i användandet av BI-lösningar som bedömts vara framgångsrika eller icke 

framgångsrika. 

 

För att utvärdera framgången av de utvalda humanitära organisationernas BI-lösningar, 

kommer lösningarna att bedömas utifrån The DeLone and McLean Model of IS Success. Detta 

är en modell för hur ett informationssystem (IS) på bästa möjliga sätt kan uppnå den 

framgång som eftersträvas (DeLone & McLean, 2008). Först och främst så gäller det att 

                                                 
1 Data är representation av fakta i den form som är lämpad för tolkning av människor eller maskiner 

(Henriksson, 2015). 
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informationssystemet håller en god kvalitet och producerar den rätta informationen som är 

väl användbar och gör användarna nöjda, när det når detta stadium påverkar detta de anställda 

i organisationen, som i sin tur påverkar hela organisationen i stort (ibid.). 

 

1.2 Problem 
 

Användandet av BI-lösningar är något som ökar markant och blivit en trend bland 

organisationer världen över (Chen, Chiang & Storey, 2012). Fokus från världen ligger dock 

mest på de stora och vinstdrivna företagen (Smolan och Erwitt, 2012). Men i de humanitära 

organisationerna används det allt mer frekvent i hopp om att utveckla verksamheten och se 

resultat, samt utnyttja resurser till fullo (Qlik, 2015).  

 

För att bedöma framgång av informationssystem används DeLone and McLean Model of IS 

Success. Denna modell är väl etablerad och har i stor utsträckning använts i forskning om 

informationssystem (Halonen, 2011), samt bedömning av dess framgång (Hellstén & 

Markova, 2006). 

 

Då BI är ett hett och växande ämne (Chen, Chiang & Storey, 2012), och ett ämne som kräver 

ytterligare forskning (Popovic, Hackney, Coelho & Jaklic, 2012), tycker vi att ämnet för 

undersökningen är väldigt relevant. Det är även intressant för humanitära organisationer då 

BI enligt Qlik (2015) kan förbättra organisationernas arbete. 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 

Denna uppsats syftar till att utifrån intervjuer undersöka användandet av BI-lösningar inom 

humanitära organisationer och jämföra de skillnader som finns mellan BI-lösningar som 

bedöms vara framgångsrika eller icke framgångsrika enligt Delone & McLean Model of IS 

Success. 

 

Detta för att fylla den kunskapslucka som beskrivs i föregående sektion. 

 

 Hur skiljer sig användandet av framgångsrika BI-lösningar gentemot icke 

framgångsrika BI-lösningar inom humanitära organisationer? 
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1.4 Avgränsning 
 

Uppsatsen behandlar inte andra BI-lösningar än Qlikview, som är en produkt från företaget 

Qlik. Den avgränsar sig även från ideella men icke humanitära organisationer, då sambandet 

mellan BI-lösningar och humanitära organisationer i liten utsträckning har undersökts. 

 

1.5 Kunskapsintressenter 
 

Denna uppsats är intressant för humanitära organisationer, då den kan användas som stöd för 

humanitära organisationer som redan valt att implementera BI-lösningar, och kan användas 

för ett förbättrat tillvägagångssätt vid användning. Men även för organisationer som funderar 

men ännu inte tagit steget till att själva göra det. 

Det är även intressant för studenter som kan använda uppsatsen vid framtida forskning inom 

ämnet (detta förklaras vidare i sektion 6.1.2). 

 

1.6 Disposition 
 

Denna uppsats är indelad i sex avsnitt: inledning (1),  forskningsansats och metod (2), teori 

(3), empiri (4) , analys (5) och avslutande del (6) 

 

 I det andra avsnittet beskrivs vilken forskningsansats undersökningen har, samt vilka 

metoder som har valts för utförandet av undersökningen. 

 I det tredje avsnittet redogörs först för definitioner av begrepp som används i 

undersökningen. Därefter det teoriurval som utförts genom att presentera de teorier 

som har varit med i urvalsprocessen, för att sedan beskriva den utvalda modellen.  

 I det fjärde avsnittet presenteras resultatet av datainsamlingen  

 I det femte avsnittet presenteras analysen som har genomförts med de utvalda 

metoderna och teorin. 

 I det sjätte avsnittet knyts analysen till undersökningens frågeställning, framtida 

forskning diskuteras och det sker reflektion över undersökningen och arbetsprocessen. 
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2. Forskningsansats och metod 
 

I denna delen av uppsatsen behandlas de metodval som gjorts. Även den litteraturstudie samt 

de analyser som gjorts av intervjumaterialet beskrivs. 

 

2.1 Bakgrundskunskap 
Detta avsnitt redovisar tillvägagångssättet vid insamlande av bakgrundskunskap till 

uppsatsen. 

 

2.1.1 Sökstrategi 

 

För att beskriva begreppet BI och klargöra problemområdet var det viktigt att söka kunskap 

inom ämnet BI och humanitära organisationer genom relevant litteratur. Litteratursökningen 

gjordes genom att undersöka existerande forskning berörande BI och humanitära 

organisationer. Urvalet av litteratur valdes utifrån hur den givna kunskapen var relevant för 

denna uppsats, de kriterier som utgjorde urvalet beskrivs i sektion 2.1.3 urvalskriterier. 

 

Litteratursökning involverade även sökning efter forskning liknande denna uppsats i 

databaserna, “Basket of Eight”, Scopus och Google Scholar. Det hittades ingen tidigare 

forskning som innefattade både BI och humanitära organisationer, vilket gjorde att sökning 

efter tidigare forskning som behandlade området BI och användning samt forskning som 

behandlar BI och organisationer, utfördes. 

 

2.1.2 Databaser 

 

Det finns mycket att hämta från tidigare forskningar, teorier och modeller inom området BI, 

vilket har blivit grundläggande för uppsatsen. Men för att finna den tänkta kunskapen om 

sambandet BI och humanitärt arbete, gjordes sökning efter närliggande samband. 

 

Det är den främsta listan på journaler inom informationssystem, “Basket of Eight”, som 

ligger till grund för de valda vetenskapliga artiklarna. Komplettering gjordes även med 

ytterligare kunskap från databaserna Scopus och Google Scholar, vilket givit oss ett större 

urval av tidigare forskning inom närliggande samband av BI och humanitära organisationer.  
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För att ytterligare klargöra verktyget Qlikviews roll inom ämnet har information inhämtats 

från tillverkarna Qliks hemsida och konsultfirman Millnet BI. 

 

2.1.3 Urvalskriterier 

 

Genom att utifrån valda urvalskriterier filtrera valet av litteratur, kunde antalet vetenskapliga 

artiklar och hemsidor minskas och tillföra den relevanta kunskapen som söktes för att 

undersöka sambandet av BI och humanitära organisationer. De valda urvalskriterierna är 

artiklar som blivit vetenskapligt granskade samt att information från hemsidor är från 

antingen högt ansedda personer inom området eller väl etablerade sidor. 

 

2.2 Forskningsstrategi 
 

Vi anser att uppsatsens forskningsstrategi bedöms som en fallstudie som utförs som en 

descriptive study, då analysen är om ett specifikt fenomen inom dess kontext (Oates, 2006), 

vilket i detta fall är BI i humanitära organisationer. För att få förståelse om begreppen och 

sambanden förs intervjuer med anställda inom organisationerna som använder BI-

lösningarna. 

 

2.3 Forskningsparadigm 
 

Denna uppsats utgår från det interpretativa paradigmet. Det interpretativa paradigmet har 

utgångspunkten gällande hur människor uppfattar den omringande miljön från verkliga 

situationer. Interpretativ forskning inom informationssystem och databehandling handlar om 

att förstå de sociala sammanhangen i ett informationssystem och de sociala processer genom 

vilka de utvecklas och tolkas av människor, och genom detta påverkar samt påverkas av dess 

sociala miljö. (Oates, 2006) 

 

Uppsatsen ämnar till att bidra med kunskap kring BI och humanitära organisationer och har 

undersökt dessa i dess naturliga kontext. 

 

Insamlingen av data till uppsatsen har skett genom kvalitativ metodik genom intervjuer med 

anställda på Läkare Utan Gränser och Rädda Barnen. Därav leder datainsamlingen till flera 
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subjektiva verkligheter, då de intervjuade kommer med egna åsikter och tankar gällande 

ämnet baserat på deras erfarenheter och kunskap (Oates, 2006). 

 

Därefter har vi analyserat den insamlade datan med hjälp utav en vald teori och med våra 

egna tolkningar och uppfattningar, vilket betyder att vi inte är objektiva. Våra egna 

antaganden, övertygelser, värderingar och handlingar formar oundvikligen 

forskningsprocessen och påverkar situationen (Oates, 2006). Detta beskrivs ytterligare i 

sektion 6.2 Diskussion. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod  
 

Det är den insamlade datan som ligger till grund för empirin i uppsatsen. Datan som 

inhämtats kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ. Datan i denna uppsats är kvalitativ, 

vilket betyder att den är icke-numerisk. Exempel på kvalitativ data är ord, bilder och ljud. 

(Oates, 2006)  

 

Den kvalitativa insamlingsmetoden i denna uppsats består av semi-strukturerade intervjuer 

som beskrivs av Oates (2006). Den anställde som intervjuades försågs med en intervjuguide 

(se bilaga 1) i förskott, för att ha kunskap om vilka frågor vi ville diskutera kring, vid det 

bestämda intervjutillfället.  

 

2.4.1 Urvalsgrupp 

 

Utifrån de avgränsningar som beskrivs i sektion 1.4 Avgränsningar och en lista försedd av 

Qlik, hittades tre potentiella humanitära organisationer som var intressanta för uppsatsens 

undersökande. Av dessa tre, var det två organisationer som hade möjligheten att ställa upp. 

 

Intervjuerna har genomförts med en anställd i vardera organisation som arbetar med analys 

av insamlad data. De anställda besitter rätt kompetens för att kunna besvara frågor gällande 

deras BI-lösningar och verksamheten omkring (t ex. IT-support). Det var viktigt att de 

intervjuade var väl införstådda i ämnet BI och hade goda kunskaper om vad deras 

organisationer använder BI-lösningen till, hur de använder det, vilka förväntningar de har 

gällande vad de kan använda det till samt hur det har påverkat arbetet för dem.  
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Det har gett en överblick hur arbete med BI sker inom Läkare Utan Gränser och Rädda 

Barnen, och bidragit till en djupare teknisk kunskap inom området. Vid behov har 

mailkonversationer ägt rum för att komplettera befintlig data. 

 

2.4.2 Intervjuguide 

 

De intervjufrågor som ställdes delades upp i tre kategorier. Bakgrundsfrågor, 

övergripande/generella frågor samt avslutande frågor. Bakgrundsfrågorna syftade till att ge 

en bild av hur organisationernas arbetsprocesser såg ut innan implementering av BI-lösningar 

och även vilka behov som fanns av BI-lösningar. De övergripande/generella frågorna ställdes 

för att fastställa organisationernas användande av BI-lösningarna, huruvida det har påverkat 

organisationernas arbetsprocesser och ifall Qlikview har de funktioner som önskas. Slutligen 

ställdes avslutande frågor gällande organisationernas framtida planer och projekt för BI-

lösningarna, samt huruvida organisationerna rekommenderar användandet av BI-lösningar i 

humanitära organisationer där BI-lösningar i dagsläget saknas. 

 

2.5 Dataanalysmetod 
 

Den insamlade datan från Läkare Utan Gränser och Rädda Barnen analyserades enligt den 

kvalitativa dataanalysmetoden som beskrivs av Oates (2006). Den insamlade datan i form av 

inspelade intervjuer transkriberades för att separera relevant information från irrelevant 

information och för att på ett enkelt sätt kunna genomföra analysen med hjälp av Delone and 

McLean Model of IS Success. Då modellen ej specificerar en egen skala, eller för den delen 

förklarar hur dess beståndsdelar skall bedömas (Admala & Cidrin, 2011), har vi själva skapat 

en skala för att med hjälp utav modellen, mäta BI-lösningarnas framgång i de humanitära 

organisationerna. 

 

Skalan ser ut som följande: 

Flexiblity, Ease of learning, Relevance, Usability, Amount of use, Frequency of use och 

User’s satisfatction bedöms som hög, medel eller låg. Quality of support bedöms som bra, 

godkänd eller icke bra. Nature of use bedöms som bred eller begränsad. Purpose of use 

bedöms utifrån om det har klart och tydligt, har eller har ej. Improved Decision-Making, 

Improved productivity bedöms om organisationerna fått eller ej fått. 
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Datan som samlades in från intervjuerna med Läkare Utan Gränser och Rädda Barnen 

analyserades som enskilda fall för att komma fram till ett svar på frågeställningen: 

 

Hur skiljer sig användandet av framgångsrika BI-lösningar gentemot icke framgångsrika BI-

lösningar inom humanitära organisationer? 

 

2.6 Forskningsprocess 
 

Följande steg i utförandet var att utifrån litteratur och artiklar inhämta information samt 

utifrån intervjuer inhämta empiriskt material.  

 

Det empiriska materialet väger tungt i denna uppsats då den är i ett område som är outforskat. 

De humanitära organisationerna skiljer sig från de vinstdrivna organisationerna då de 

humanitära till största del förlitar sin inkomst på donationgåvor och bidrag från individer, 

andra organisationer och myndigheter, där vinstdrivna istället förlitar sin inkomst på 

försäljningsintäkter (Ingram, 2015). 

 

Därav kan vi inte förlita oss på endast teori, utan även på materialet har samlats in via 

intervjuer. Intervjuerna har genomförts för att få reda på hur BI-lösningarna används hos 

respektive humanitär organisation. De frågor som användes vid intervjutillfällena 

formulerades utifrån Delone & McLean’s Model of IS Success, för att få rätt information för 

att kunna genomföra analysen.  

 

Intervjuerna och tidigare forskning av BI och organisationer spelar en viktig roll i 

undersökning då sambandet BI och humanitära organisationer i lite utsträckning behandlats 

samt ständigt förändras och utvecklas. Därav har tidigare forskning av BI i organisationer 

inhämtats och det empiriska materialet som inhämtats från de förda intervjuerna har spelat en 

viktig roll för att ge en bild över hur användandet av BI-lösningar i humanitära organisationer 

görs. Detta har tillsammans fastställt undersökningens resultat. Dock menar Oates (2006) att 

svar från intervjuer kan vara begränsade i den mening att uttalanden kan hämmas av 

intervjupersonen, vilket diskuteras i sektion 6.2 Diskussion. 
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Resultatet av litteratursökningen har därefter sammanställts och analyserats för att kunna 

jämföra de skillnader som fanns mellan de humanitära organisationernas med deras BI-

lösningar. 

3. Teori 
 

I denna del av uppsatsen behandlas det teorival som gjorts och vilket används som 

utgångspunkt för de utförda intervjuerna. Uppsatsen syftar till att använda teori för att få en 

djupare akademisk grund och förenkla analysen av insamlad data.  

 

De kriterier som var avgörande för teorivalet var, analys på både organisationell och 

individuell nivå för att ge analysen en komplett bild av BI-lösningarna och dess användande.  

Teorin skall även ha en modell för att avgöra framgången av BI-lösningen. Vilket är viktigt 

för att tydligt kunna analysera och avgöra vilken betydelse systemet har haft för de valda 

humanitära organisationerna. Avsnittet beskriver dessutom de begrepp som används i 

uppsatsen. 

 

3.1 Begreppsdefinitioner 
 

I detta avsnitt klargörs de begrepp som används i denna uppsats. 

 

3.1.1 Informationssystem 

 

Nilsson (2015) beskriver informationssystem som system som samlar in, bearbetar, lagrar 

och distribuerar information. Detta kan ske mellan människor internt i en organisation, samt 

externt med andra organisationer (Beynon-Davies, 2009). Informationssystem bidrar även till 

stöd för handlande i verksamheter och ökad kunskapsbildning individuellt (Goldkuhl, 

Nilsson, Röslinger, 1982). Det är en term som oftast används med innebörden “datorstödda 

informationssystem”, vilket behandlar systemets tekniska funktionalitet och även användares 

aktiviteter och rutiner (Nilsson, 2015). 
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3.1.2 Business Intelligence (BI) 

 

Borking et al. (2009) skriver i boken Bortom business intelligence att begreppet BI handlar 

om att hämta in affärsinformation till verksamheten. Business intelligence har som term ersatt 

beslutstöd, verkställande informationssystem och förvaltande informationssystem (Thomsen, 

2003). Specifikation och implementering en viktig del av Business intelligence. Det gäller att 

få lösningen anpassad utefter sin verksamhet för att få en maximal effekt och vara en 

integrerad del av organisationens styrmekanism. För att närmare beskriva detta begrepp delar 

Borking et al. (2009) in det i fyra olika kategorier: 

 

Övervakning & uppföljning 

Ledningen får en överblick om hur verksamheten fungerar och ifall den skiljer sig från hur de 

vill att den ska fungera. Målet med BI-lösningen är att få den att spegla informationen ur flera 

perspektiv. Ju fler perspektiv det går att få en överblick i från i BI-lösningen, desto lättare är 

det för ledningen i verksamheten att fatta beslut och göra uppföljning. (Borking et al., 2009) 

 

Målstyrning 

Verksamhetens mål beskrivs för att sedan följas upp med resultaten av dessa mål och hur de 

har uppnåtts. Ett BI-system skall därmed stödja verksamheten genom att kontinuerligt visa 

hur de ligger till vad gäller uppsatta mål. Det är då viktigt att det önskade målsättningarna 

följs upp genom hela organisationen och att de verktyg som krävs för att följa upp dessa mål 

finns tillgängliga. (Borking et al., 2009) 

 

Analys 

BI-lösningar utför oftast komplexa och avancerade analyser av data där man använder sig 

utav stjärnstrukturer i relationsdatabaser och kuber där data aggregerats. 

 

 En stjärnstruktur (se figur 1) är en tabell bestående av önskad lagrad data som omfattas av 

dimensionstabeller som representerar aspekter av den data som vederbörande vill söka ut 

eller sammanställa.  

 

Kuberna (se figur 2) är en mer avancerad version av stjärnstrukturen, och består av tre 

dimensioner (som de ej är begränsade till). Datan läggs samman över de tre dimensionerna 

vilket gör att det snabbt går att leverera önskad analys.  
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Att data finns tillgänglig, är tillräcklig, korrekt och finns över tid är ett krav som ställs på BI-

lösningar för att kunna utföra korrekta analyser. Men det krävs även att användaren kan 

analysera datan väl, använda lösningen utan problem och förstå den datarymd som 

representerar informationen. (Borking et al., 2009) 

 

Figur 1. Stjärnstruktur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kub 

 

 

Beslut 

Det ger verksamheten en tydligare bild av deras situation samt underlag för ett effektivt och 

objektivt beslutsfattande. (Borking et al., 2009) 

 

3.1.3 Humanitära organisationer 
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Humanitära organisationer är olika samverkningar mellan individer och grupper som 

tillsammans arbetar med humanitära bistånd och långsiktig utveckling. Humanitära bistånd är 

akut hjälp vid olika nödsituationer, exempelvis vid naturkatastrofer (Hansson, 2015). 

Långsiktig utveckling är arbetet för att ge människor både i Sverige och internationellt en 

bättre värld att leva i med hjälp av långsiktiga program (Rädda Barnen, 2015). 

 

3.1.4 Qlikview  

 

Qlikview är ett BI-verktyg tillverkat av Qlik, vilket etablerats snabbt på marknaden som ett 

användarvänligt analytiskt interface för beslutstöd (Little, 2015). Qlikview är uppdelad i tre 

delar. Qlikview Developer som används för utveckling av applikationer. Qlikview 

Publisher/Server för omladdning, publicering och tillgång av skapade applikationer. 

Qlikview-klienter, där användarna ges olika tillgångar till deras Qlikview-applikation, som 

exempelvis kan vara Windowsbaserat eller mobilbaserat (stöd för t ex iPad, iPhone och 

Android) (se figur 3). Klienterna ger användaren möjligheten att säkert och med centraliserad 

kontroll implementera BI-lösningar som spänner över intranät, extranät och internet. 

Qlikview skiljer sig ifrån traditionell BI då det istället för att baseras på frågor och kuber som 

kan köras i minnet och kräver underhåll av IT-avdelningen, automatiserar detta för enklare 

användning (Qlikview översikt, 2015). Detta ger organisationer som utnyttjar Qlikview en 

bättre helhetsbild av verksamheten då det med hjälp av tabeller och diagram sammanställer 

data som organisationen enkelt kan avläsa och fatta beslut efter (Millnet, 2015).  

 

Figur 3. Qlikview översikt  
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Figur 4. Exempel på hur Qlikview kan se ut när det används 

 

3.2 Teoriurval 
 

Här presenteras de teorier som har varit med i processen för valet av teori för uppsatsen. 

Teorierna förklaras kortfattat med en avslutning där det argumenteras varför den särskilda 

teorin ej är vald. I sektion 3.2 beskrivs den utvalda teorin.  

 

Theories used in IS research Wiki 

 

Presenterar ett urval av teorier som används inom forskning i ämnet IS (Larsen, Allen,Vance, 

Eargle, 2015). För att på ett effektivt sätt filtrera de bland relevanta teorierna, gjordes en 

genomsökning som resulterade i att ett antal teorier, på ett kritiskt sätt summerades närmare 

för att sedan förstärka valet av den teori som speglar uppsatsens resultat. Genomsökningen 

gjordes utifrån de kriterier som beskrivs i inledningen av sektion 3 Teori. 

 

Det har varit flertalet teorier som har varit med i urvalet till den teori som skall användas. 

Alla dessa teorier har en gemensam nämnare, vilket är användning av informationssystem. 

De teorier som har övervägts är: 

 

Technology acceptance model (TAM) 

Är en tillämpning av Theory of Reasoned Action som hänvisar till att upplevd användbarhet 

och användarvänlighet avgör en persons avsikt till att använda ett system, med avsikt att 

använda det som förmedlare av den faktiska systemanvändningen. Där ses även upplevd 

användbarhet som direkt påverkbar av den upplevda användarvänligheten. (Bagizzi, Davis & 

Warshaw, 1992) 
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Figur 5. TAM 

 

Denna teori uteslöts då den endast fokuserar på användning (användbarhet och 

användarvänlighet) av systemen och endast ur ett individuellt perspektiv. Därav applicerar 

denna teori ej väl på uppsatsens frågeställning, som riktar sig mot mer än bara användning 

(hur framgångsrikt systemet är) och även berör det organisatoriska perspektivet.  

 

Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) 

Försöker förklara användarens intentioner att använda ett IS och följande användarbeteende. 

Fyra nyckelkonstruktioner (förväntad prestanda, förväntad insats, social påverkan och 

underlättande förutsättningar) är de direkta faktorerna för avsikt och beteendet i 

användningen. Kön, ålder, erfarenhet och frivillighet att använda är belägna att dämpa 

effekterna av de fyra nyckelkonstruktionerna för avsikt och beteende i användningen. 

(Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003) 

 

 

Figur 6. UTAUT 
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Denna teori uteslöts då den fokuserar mest på användarens intentioner att använda och dess 

användarbeteende. Denna teori är för individbaserad och täcker inte tillräckligt mycket för att 

kunna appliceras på vår frågeställning. 

 

3.3 DeLone and McLean Model of IS Success 
 

Detta är en framgångsmodell för hur ett informationssystem på bästa möjliga sätt kan nå den 

effekt och resultat som eftersträvas. Först och främst gäller det att informationssystemet 

håller en bra kvalitet och producerar den rätta informationen som är väl användbar och gör 

användarna nöjda. När det når detta stadium påverkar detta de anställda i organisationen, som 

i sin tur påverkar hela organisationen i stort. (Delone & McLean, 2008) 

 

Modellen består av tre olika områden, Functionality, Usability och Utility, som tillsammans 

beskriver framgång inom informationssystem (Beynon-Davies, 2009, s. 261). För varje 

beståndsdel i modellen förklaras dess faktorer och vad som bedöms inom det området.  

 

Med dessa beståndsdelar som utgångspunkt går det att bedöma hur framgångsrikt 

informationssystemet är. Om informationssystemet saknar någon eller flera av 

beståndsdelarna, är det inte framgångsrikt. Exempelvis ifall ett informationssystem bara har 

utility och usability, men saknar functionality, är det inte framgångsrikt. (Beynon-Davies, 

2009, s. 262) 

 

Utifrån den genomförda genomsökningen av etablerade teorier för forskning inom IS, 

framgick att The DeLone and McLean Model of IS Success på ett bra sätt kunde användas 

som utgångspunkt för validering av hurvida organisationernas BI-lösning varit framgångsrikt 

eller ej. Då det utifrån både organisatioriskt och inviduellt perspektiv analyserar användandet 

av systemet och avgör dess framgång. 
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3.3.1 Functionality 

 

Functionality består av System quality, Information quality och Service quality (Beynon-

Davies, 2009, s. 261). 

 

System quality utvärderar den övergripande tekniska kvalitén på ett system. Indirekt 

påverkar systemkvalitén i vilken utsträckning systemet kan generera vinst genom relationer 

med medier genom användningsintentioner och den tillfredsställelse som skapas hos 

användaren. Detta mäts utifrån Ease of use, Felxibility och Ease of learning. (Delone & 

McLean, 2008) 

 

 Ease of use: Hur lätt det är att använda sig utav det? 

 Flexibility: Hur skalbart är systemet? 

 Ease of learning: Är det lätt att lära sig att använda det? 

 

Information quality syftar till den kvalitet informationen har som systemet kan lagra, 

leverera eller producera. Informationskvalitén påverkar både användarens tillfredsställelse 

med systemet och användarens intentioner att använda systemet, vilket i sin tur påverkar i 

vilken utsträckning som system kan ge fördelar för användaren eller dess organisation. Detta 

mäts utifrån Relevance, Usability. (DeLone & McLean, 2008)  

 

 Relevance: Hur relevant är informationen?  

 Usability: Hur användbar är informationen? 

 

Service quality utvärderas i förhållande till vilken kvalité det är på de tjänster som 

informationssystemet kan leverera. Servicekvalitén har en direkt påverkan på de 

användningsintentioner och tillfredsställelsen hos användaren som finns med systemet, vilket 

i sin tur påverkar de nettovinster som systemet producerar. Detta mäts utifrån Quality of 

support. (DeLone & McLean, 2008) 

 

 Quality of support: Hur omfattande är den support som de som använder sig utav 

systemet får utav IT-avdelningen och annan IT-support. 
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3.3.2 Usability 

 

Usability består av System use och User satisfaction (Beynon-Davies, 2009, s. 261). 

 

System use behandlar avsikten att använda ett informationssystem påverkas av informations-

, system- och servicekvalitet. Användning är benägen att påverka en användares 

tillfredsställelse med informationssystemet, vilket i sin tur är benägen att påverka 

användarens intentioner till användningen. I samband med nöjda användare, påverkar 

systemets användning direkt nettovinsterna som systemet är i stånd att ge. Detta mäts utifrån 

Amount of use, Frequency, Naturte of use samt Purpose of use. (DeLone & McLean, 2008). 

 

 Amount of use: Hur många använder sig utav systemet? 

 Frequency of use: Hur frekvent används det? 

 Nature of use: Vad används det till? 

 Purpose of use: Vilka syften har systemanvändarna för att använda systemet? 

 

User satisfaction det handlar om hur nöjd användaren är med informationssystemet och 

påverkas direkt av systemanvändning och genom informations-, system- och servicekvalitet. 

Likt systemanvändning så påverkar användarnas tillfredsställelse direkt de nettovinster 

informationssystemet genererar. Detta mäts utifrån User´s level of satisfaction (DeLone & 

McLean, 2008). 

 

 User’s level of satisfaction: Hur nöjda är de med lösningen? 
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3.3.3 Utility 

 

Utility består av Net benefits (Delone & McLean, 2008). 

 

Net benefits är en viktig aspekt av det totala värdet av informationssystemet till sina 

användare eller till den underliggande organisationen. Påverkas av system use och user 

satisfaction med systemet. Net benefits i sig påverkar usability. Detta mäts utifrån Improved 

Decision-Making och Improved Productivity. (DeLone & McLean, 2008) 

 

 Improved Decision-Making: Har beslutsfattandet förbättrats? 

 Improved Productivity: Har produktiviteten förbättrats? 

 

 

 

Figur 7. DeLone and McLean Model of IS Success 
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4. Resultat 
 

Här presenteras resultatet av den insamlade data. 

 

4.1 Intervjuerna   
 

I detta avsnitt presenteras intervjuerna som fördes med organisationerna, Läkare Utan 

Gränser och Rädda Barnen. 

 

4.1.1 Intervju med Läkare Utan Gränser 

 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som hjälper utsatta människor 

vid kriser, krig och naturkatastrofer. De är politiskt, religiöst och etniskt obundna och arbetar 

globalt i över 70 länder i världen. De arbetar utifrån medicinsk-etiska principer och ger vård 

utan att orsaka skada för någon människa eller grupp. 1999 mottog de Nobels fredspris. 

(Läkare utan gränser, 2015) 

 

Kontakt på Läkare Utan Gränser skedde med en anställd på marknadsföringsavdelningen där 

arbetsuppgiften är segmentering men även analyser för olika målgrupper. 

 

4.1.1.1 Bakgrund till implementering 

 

Läkare Utan Gränser påbörjade projektet 2013, och med hjälp av konsultfirman Bisnode 

implementerades en ny databas integrerat med “Marketviewer” som Bisnodes Qlikview-

lösning heter. 

 

Den nya BI-lösningen införskaffades då de tidigare använde en oflexibel databas som var 

svår att arbeta med. Det fanns mycket data som Läkare Utan Gränser ville använda, men som 

var svårtillgängligt för dem i databasen.  
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4.1.1.2 Användande 

 

Läkare Utan Gränser har inte den interna kompetensen för att sköta implementering och 

justeringar, därav förlitar de sig på ett externt IT-företag i Bisnode, som sköter det hela åt 

dem. De tror sig inte ha påbörjat projektet om extern hjälp icke fanns tillgängligt. 

 

Läkare Utan Gränser bibehåller fortfarande en god kontakt med Bisnode. Vid eventuella 

problem med BI-lösningen eller databasen eller om det är nya funktioner som ska läggas till, 

hanteras detta av Bisnode, kostnadsfritt eller till ett rabatterat pris. Utbildning av användare 

sköttes tidigare utav Bisnode, men utförs i dagsläget av intern personal med erfarenhet utav 

Marketviewer på Läkare Utan Gränser och anpassas utefter de behov som finns. Vilket 

underlättar användarnas inlärningsstadie. 

 

Det är 15 till 20 personer inom Läkare Utan Gränser som använder sig utav Marketviewer i 

en varierande utsträckning. Sex till sju stycken av dessa använder det minst två till tre gånger 

i veckan och är experter inom området. Utöver det används Marketviewer månadsvis vid 

rapportering, samt halvårsvis av ekonomiavdelningen för att kontrollera organisationens 

större konton.  

 

Marketviewer används framförallt för segmentering av givaruppgifter som uppfyller en viss 

profil. Exempelvis kan de komma i kontakt med rätt givare eller skicka kontakter till den 

interna avdelningen för telemarketing. Givarsegmenten analyseras för att att hitta olika 

trender, exempelvis varför givare faller bort, och målgrupper.  

 

Även allmänna analyser förekommer, som exempelvis kan vara ålder på givare, vad de 

donerar till och hur de reagerar på olika kampanjer. Marketviewer ger Läkare Utan Gränser 

en god insikt i hur givarna beter sig, vilket är grundläggande för fortsatta gåvor, som i sin tur 

leder till att de kan utföra det humanitära arbete de eftersträvar. 

 

Marketviewer används dessutom till att uppföljning av givarkommunikation och kampanjer. 

Det har tidigare varit möjligt, men istället för flera timmar av genomsökningar, utförs 

uppgiften med ett fåtal knapptryck.  
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Det ger en översikt av öppna givarärenden. Exempelvis då givare väljer att skänka framtida 

inkomst av såld fastighet. Detta är då en gåva vilket Läkare Utan Gränser anser vara 

inkommande, och Marketviewer används för att överse ärendet. Då många ärenden är öppna 

samtidigt underlättar Marketviewer att få en bra översikt över gåvoinkomsten. 

 

Även processflöden som finns i databasen speglas upp i Marketviewer och används för 

djupdykning och fastställa de givare som uppfyller de processkrav som ställs. 

 

Läkare Utan Gränser gör även ekonomisk uppföljning med Marketviewer, där inkomster och 

inkomstkällor följs. Marketviewer används inte bara för segmentering och analys, även 

givarservice använder det för att hitta och korrigera fel bland givaruppgifter i databasen. 

 

4.1.1.3 Resultat av användande 

 

Läkare Utan Gränser upplever att Marketviewer givit dem insikten att möjligheten finns att 

arbeta mer kostnadseffektivt. Det har underlättat segmentering och att få fram givaradresser, 

vilket tidigare har varit tidskrävande uppgifter då det tidigare krävde SQL-förfrågningar av 

användaren. Det har även dragit ner på antalet manuella uppgifter, till exempel undgå att 

utföra korrigeringar direkt i databasen. Lösningen speglar upp databasen på ett enkelt sätt 

vilket öppnar upp möjligheten för filtrering.  

 

Användarna av Marketviewer är nöjda med de förändringar som uppstått, men förklarar även 

att de användare med mindre erfarenhet av Marketviewer ser problem vad gäller 

användarvänligheten.  

 

I nuläget anser intervjupersonen på Läkare Utan Gränser att de får ut all relevant information 

de behöver för att kunna använda Marketviewer till de ändamål de vill..  

Läkare Utan Gränser är mycket nöjda med BI-lösningen och om problem uppstår, finns 

fortfarande kontakten med Bisnode som löser det. De anser sig inte sakna funktionalitet i 

nuvarande version av Marketviewer, dock är projektet fortfarande i ett tidigt stadie vilket gör 

att Marketviewers eventuella begränsningar kan visa sig senare. 

 

Läkare Utan Gränser rekommenderar andra humanitära organisationer att införskaffa en BI-

lösning. De föreslår att avsätta tillräckliga resurser då problem kan framkomma under 
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utvecklingen samt ha en mellanhand mellan IT och övriga organisationen eftersom språket 

kan betraktas som ett hinder. De rekommenderar även att de tänkta slutanvändarna avsätter 

tid att lära sig systemets funktionalitet. 

 

4.1.2 Intervju med Rädda Barnen  

 

Rädda Barnen är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation. Allt arbete 

utgår ifrån FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen, som säger att alla 

människor har lika värde men att barn har särskilda rättigheter. Arbetet är globalt och 

omfattar barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar 

och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. I Sverige hjälper de med 

läxläsning, insamling samt försöker påverka politiskt. I resten av världen arbetar de med 

långsiktiga program för att för att utsatta barn ska få en bättre framtid. I katastrof- och 

krigssituationer går de både in med akuta livräddande insatser och arbetar långsiktigt. (Rädda 

Barnen, 2015) 

 

Intervju genomfördes med en analytiker på Rädda Barnens insamlingsavdelning, där 

huvudsakliga arbetsuppgiften är omvärldsanalyser och arbete med databasen för 

organisationens givare.  

 

4.1.2.1 Bakgrund till implementering 

 

Rädda Barnen införskaffade Qlikview december 2013 för att behovet av ett bättre 

analysverktyg fanns. Den gemensamma åsikten var att analytikerna behövde ett 

analyssystem, då arbetsprocessen innan var för komplicerat och tidskrävande. Databasen som 

Qlikview är integrerad med grundar sig på en äldre databas som är byggd av IT-företaget 

Adir. Implementeringen av det sköttes internt, efter att projektet med extern kompetens ej 

fullbordades. I höst finns det avsikter att starta upp detta projekt igen. 

 

Rädda Barnen beskriver att det har varit svårt att sköta implementeringen internt, då de 

hävdar att de hade behövt mer kompetens för att genomföra det, att tydliga behov saknats 

samt att det förekommer kommunikationsproblem med IT-avdelningen på grund av 

annorlunda terminologi inom dem. För att lösa det söktes extern kompetens med förståelse 
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för båda terminologierna som skulle agera förmedlare mellan de två avdelningarna, men det 

uppnådde inte förväntad effekt.  

 

Rädda Barnen beskriver att projektet än är i ett tidigt stadie. Dock finns delade mening om 

huruvida Qlikview är färdigimplementerat eller ej. Enligt IT-avdelningen är projektet 

nästintill färdigt, vilket skiljer sig från analytikernas åsikt. De anser att Qlikview inte används 

i tillräckligt stor utsträckning i organisationen, för att bedömas som färdigimplementerat.  

 

4.1.2.2 Användande 

 

I dagsläget är det i liten utsträckning som Qlikview-lösningen används på Rädda Barnen. Av 

de två analytikerna som har tillgång till Qlikview-lösningen inom organisationen, är det 

endast en av dem som använder sig utav det, och det är dagligen (fyra till fem gånger i 

veckan). Att det bara är en som använder det beror på att det har skett en omstrukturering av 

organisationen, vilket har gjort att den ena analytikern inte arbetar med den information som 

Qlikview-lösningen genererar.  

 

De uppgifter som Qlikview-lösningen används till i nuläget är analys av givare och 

kampanjer, där Rädda Barnen får ut relevant information på sina ställda frågor.  

 

Syftet med givaranalysen är att kunna via addressuttag se på vilka katastrofutskick som 

givarna har svarat på för att sedan kunna följa de för att se mönster och anpassa utskick 

utefter det. Kampanjanalysen handlar om att följa upp kampanjer huruvida de har varit 

framgångsrika eller ej.  

 

Men det är endast för givar- och kampanjanalyser de i dagsläget kan använda samt få ut 

information från deras BI-lösning. Andra tilltänkta användningsområden kräver fortfarande 

utveckling, men i nuläget har Rädda Barnen inget vetskap om systemets exakta framtida 

användningsområden. De strävar efter att integrera ekonomisystem i Qlikview-lösningen, 

men då krävs det att databasen modifieras, då den i dagsläget bara innehåller intäkter och inte 

kostnader för organisationen. 
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Ett problem för Rädda Barnen är att de inte kan göra två urval av samma framtagna 

information. Exempelvis existerar inte möjligheten i deras nuvarande Qlikview-lösning att få 

fram kandidater som uppfyller samt inte uppfyller satta krav ur en urvalsgrupp.  

 

För tillfället håller Rädda Barnen på att ta fram ett visuellt gränssnitt för att kunna följa 

månadsgivare, vilket ska vara klart enligt dem slutet av våren 2015. Det ska ersätta de 

månadsrapporter de gör med statistisk analys, som sedan redovisas i powerpoint.  

Men de strävar även efter att Qlikview-lösningen skall nå ut i organisationen i större 

utsträckning, framförallt till ledningen och projektledarna. 

 

En önskad funktion de vill ha men som ännu inte har integrerats i Qlikview-lösningen är att 

spara framtagen information. Det de nuvarande kan göra är att spara den framtagna 

informationen som ett bokmärke. Det hela är problematiskt då flertalet uttag av information 

görs för varje analys och det är endast små skillnader mellan dem. En lista av bokmärken gör 

det svårt att ta fram ett uttag som gjordes för ett år sedan och som måste användas igen. 

Denna struktur är inte Rädda Barnen nöjda med.  

 

Rädda Barnen efterfrågade i tidigt planeringsstadie en BI-lösning som var flexibel och 

lättanvänd. Flexibiliteten upplevs ännu inte riktigt existera, vilket tros vara resultatet av 

bristande kravställning. Trots detta upplevs den nuvarande versionen av Qlikview-lösningen 

som mycket logisk och Rädda Barnen kan enkelt få svar på deras ställda frågor (Ex. Hur 

många givare Rädda Barnen hade 2014). Detta ger möjligheten att ta sig an fler frågor och 

ger mer tid över för själva analysen, vilket gör att användarna kan utföra ett bättre arbete.  

Nuvarande användare av Qlikview-lösningen saknar tidigare erfarenhet av BI-lösningar, 

vilket tros medfört till en högre inlärningskurva bland nya användare. 

 

Qlik har under tidens gång erbjudit utbildningar för både design och utveckling men 

förväntar kunskap av inom programmeringsspråket SQL, bland deltagarna. Efter att 

genomgått den tillgängliga utbildningen är det möjligt för användarna att använda Qlikview-

lösningen och även utveckla Qlikview-lösningen vid behov. Då användarnas kunskap inom 

SQL är begränsad, förlitar sig Rädda Barnen på den interna IT-avdelningen för utveckling av 

Qlikview-lösningen. 
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4.1.2.3 Resultat av användande 

 

Rädda Barnen beskriver att det går fort att få svar på en enkel fråga i Qlikview-lösningen (Ex. 

Hur många givare hade Rädda Barnen 2014?). Vad som annars tar flera timmar, kan nu ta 

några minuter. Detta gör att de kan ta sig an fler frågor, har mer tid över för analys och inte 

tappar energi på att i timmar ta fram svar på enkla frågor, vilket gör att det kan utföra ett 

bättre arbete.  

 

De rekommenderar andra humanitära organisationer att införskaffa sig en BI-lösning. Men de 

påpekar att det är viktigt att ha en tanke bakom vad de vill använda det till och varför, att ha 

en god plan och kravspecifikation, samt ha någon som kan kommunicera mellan analytikerna 

och IT-support.  

 

5 Analys 
 

I detta avsnitt av uppsatsen analyseras det empiriska materialet. Analysen sker utifrån The 

DeLone and McLean Model of IS Success och BI-lösningarna bedöms utefter vår egna skala, 

vilket beskrivs i sektion 2.5 Dataanalysmetod. 

 

5.1 System quality 
 

Läkare Utan Gränsers BI-lösning ses som användarvänlig utav erfarna användare, medan det 

inte gör det för ej erfarna och frekventa användare. BI-lösningen underlättar segmentering 

och att få fram givaradresser. Det är mer tidseffektivt än den tidigare arbetsprocessen och de 

slipper nu att skriva SQL-förfrågningar till databasen själva samt göra manuella uppgifter 

som att hårdkoda i databasen. BI-lösningen speglar databasen, vilket möjliggör filtrering av 

datan. Ease of use anser vi god här. 

 

Även i Rädda Barnens BI-lösning ser användarna det som användarvänligt och logiskt. De 

har även sett förändringar som att SQL-förfrågningarna ej längre är nödvändiga vid enkla 

frågor, något som sparar tid. Även i detta fall anser vi detta visar på god Ease of use.  

 

Läkare Utan Gränser kan använda BI-lösningen till flertalet funktioner inom olika områden. 

De använder BI-lösningen till allt från allmänna analyser och segmentering, till översikt av 
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processflöden och databasunderhåll. Läkare Utan Gränser ser även att BI-lösningen ständigt 

utvecklas för att möta kommande behov. Flexibility anser vi är hög för Läkare Utan Gränsers 

lösning. 

 

Rädda Barnen beskriver själva sin BI-lösning som oflexibel och i nuläget används det endast 

för givar- och kampanjanalys, samt har en svag koppling till övrig organisation. Detta kan 

enligt dem själva bero på att de inte har kravställt ordentligt. Med dessa faktorer i åtanke 

måste vi anse flexibility som låg här.  

 

För Läkare Utan Gränser är inlärningskurvan hög för nya användare. Men för användare som 

har tidigare erfarenhet av BI-lösningar är den låg. Utvecklingar för lösningen är inte svåra för 

erfarna användare att behärska. Utbildningar förs för användare för att underlätta denna 

inlärningskurva och dessa anpassas utifrån behov och synpunkter som lyfts av användarna. 

Vi bedömer ease of learning som medel här.  

 

Vad gäller Rädda Barnen har användarna ingen tidigare erfarenhet BI, vilket har gjort att 

inlärningskurvan varit hög men med hjälp av externa utbildningar har det underlättat 

inlärningen av lösningens användande och användarna ser nu lösningen som väldigt enkelt 

och logiskt. Även här anser vi att ease of learning är medel. 

 

5.2 Information quality 
 

Läkare Utan Gränser har information för att tydligt kunna fylla de syften de har för sitt 

system, och kunna genomföra de analyser som syftena kräver. Här anser vi att Relevance är 

hög. 

 

Informationen Rädda Barnen har är om givare och de kampanjer som Rädda Barnen driver, 

och det är inom dessa områden de i dagsläget använder sitt system för att analysera. I detta 

tidiga stadie ser de inte saknad funktionalitet i lösningen och kan utföra analyser som tänkt.  

Därför anser vi att Rädda Barnens information har hög Relevance. 

 

Den information Läkare Utan Gränser har tillgång till i sin BI-lösning går att använda till 

flertalet olika funktioner. Exempelvis kan de med information om givare som donerar 

gåvor  se deras ålder och vad de donerar till för att bland annat skapa målgrupper och se hur 
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de reagerar på de kampanjer som Läkare Utan Gränser har. Vi bedömer deras Information 

Usability som hög.  

 

Rädda Barnen kan i dagsläget bara använda sin information till de områden de än så länge 

bara kan använda sin lösning till, analys av givare och kampanjer. Den ekonomiska 

informationen de har nu är deras intäkter, men inte deras utgifter. Detta begränsar de 

möjligheter de har i framtiden att göra ekonomiska analyser med systemet. Information 

Usability hos dem bedömer vi som medel. 

 

5.3 Service quality  
 

Som synes finns det en nuvarande etablerad kontakt mellan Läkare Utan Gränser och 

Bisnode, vilket gjort att underhåll av BI-lösningen kan ske snabbt och enkelt. Vid behov tar 

även Läkare Utan Gränser kontakt med Bisnode för att utöka BI-lösningens funktionalitet, 

vilket gör att den får möjligheten att växa utefter att projektets stadie och ökade behov. Då 

BI-lösningen växer finns även nödvändighet av att utbilda användarna, vilket även Läkare 

Utan Gränser har möjligheten att vända sig internt eller till Bisnode som erbjuder 

utbildningar. Dessa aspekter anser vi, visar på att quality of support är bra då Läkare Utan 

Gränser har möjligheten att vända sig till externa källor, i detta fall Bisnode, om 

internkompetens saknas.  

 

Då extern hjälp uteblivit spelar den interna kompetensen inom Rädda Barnen, stor roll i BI-

lösningens användning och utveckling. Mycket av projektet ansvar hamnar på analytikern 

och IT-avdelningen, vilket gör att de behov som finns endast kan fyllas till den grad som 

kompetensen tillåter. Vid behov har Rädda Barnen möjligheten att komplettera denna 

kompetens med utbildning, erbjudna av externa källor. Då de behov som existerar endast kan 

fyllas av Rädda Barnen är inte att quality of support är icke bra i detta fall, då den i stor grad 

begrännsasa av den interna kompetensen. 
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5.4 System use 
 

Inom Läkare Utan Gränsers organisation används BI-lösningen i en stor utsträckning, då 15 

till 20 anställda använder sig utav den inom olika avdelningar. Vi bedömer Amount of use 

som högt hos Läkare Utan Gränser.  

 

Det bara en anställd som använder BI-lösningen för tillfället hos Rädda Barnen. Det är fler 

som har tillgång till det, men i dagsläget använder de inte den då de sitter med uppgifter som 

inte innefattar de uppgifter som är möjliga att arbeta med i deras lösning. Amount of use i 

deras organisation bedömer vi som låg.  

 

Det är sex till sju av de anställda som använder BI-lösningen minst två till tre gånger i veckan 

hos Läkare Utan Gränser. Därefter använder de övriga anställda som arbetar med det i en 

varierande utsträckning (veckovis, månadsvis, och en gång i halvåret). Frequency of use här 

är enligt oss hög. 

 

Inom Rädda Barnen använder sig den anställda analytikern som använder sig utav lösningen 

det dagligen. Vi bedömer därför Frequency of use här som hög. 

 

Antalet funktioner som Läkare Utan Gränser använder sin lösning är åtskilliga. Segmentering 

av givaruppgifter, översikt av öppna givarärenden, allmänna analyser, följa upp 

givarkommunikation och kampanjer, spegla upp processflöden som finns i databasen samt 

ekonomisk uppföljning. Detta tyder på att Nature of use är bred.  

 

I dagsläget använder Rädda Barnen bara sin BI-lösning för givar och kampanjanalyser. 

Därför bedömer vi Nature of use är begränsat här.  

 

Läkare Utan Gränser har flera syften till varför de använder sig utav en BI-lösning. De 

använder sig utav det för att kunna analysera olika trender som uppstår. Likaledes till att 

analysera målgrupper för att kunna ta reda på givares ålder, vad de donerar till samt hur de 

reagerar på Läkare Utan Gränsers olika kampanjer. Det används dessutom till att kunna 

beräkna med de gåvor de räknar med att få in men som de ännu inte har fått (som dödsbon 

exempelvis), vilket ger dem en god översikt. Även för att ställa olika processkrav och se vilka 

givare som uppfyller dem, följa inkomster och dess källor samt upptäcka fel i databasen för 
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att ha en databas innehållande av korrekt information och med felfri funktionalitet. Detta 

tyder på att Läkare Utan Gränser har ett klart och tydligt Purpose of use. 

 

Rädda Barnen använder sig utav sin BI-lösning för att kunna se olika givares mönster i vilka 

katastrofutskick det har svarat på och givit pengar för att anpassa framtida utskick till dem. 

De vill även följa upp kampanjer, för att bedöma ifall de var framgångsrika. Därav har de ett 

Purpose of use till de uppgifter de använder sitt system till, men det skulle kunna vara mer 

omfattande. 

 

5.5 User satisfaction 
 

Läkare Utan Gränser är i nuläget väldigt nöjda med BI-lösningens prestation och 

funktionalitet och ser även att i framtiden, använda sig utav BI-lösningens resultat för att föra 

djupare analyser och bygga vidare strategier med det som utgångspunkt. De är även nöjda 

med den quality of support som finns tillgänglig för både underhåll och utveckling.  

 

Med de förändringar som BI-lösningen har givit ser Rädda Barnen väldigt positivt till den 

och dess potential och de arbetar nu för att sprida användandet i organisationen och där med 

även utveckla BI-lösningens funktionalitet. Dock ser de inte att den interna kompetensen i 

alla fall räcker till, därför har diskussion kring extern hjälp återigen blivit aktuellt.  

 

5.6 Net benefits 
 

Läkare Utan Gränsers BI-lösning har givit analytikerna mer tid att analysera. BI-lösningen 

har underlättat arbetet med olika sorters segmentering, något som tidigare krävde att SQL-

förfrågningar gjordes. Allt fler uppgifter som varit manuella har nu automatiserats. Läkare 

Utan Gränser har även fått insikt att de har möjligheten att arbeta mer kostnadseffektivt. 

Detta tyder på de har fått Improved Producitivy.  

 

Rädda Barnen ser att BI-lösningen gjort att mer tid och energi kan läggas på att föra analyser, 

vilket även har lett till att relationen mellan ledning, som ställer frågor, och analytikerna, som 

tar fram svar, har blivit bättre då frågor som tidigare ifrågasatts pågrund av tid, nu kan 

besvaras snabbt och enkelt. Detta tyder på att de har fått Improved Producitivy. 
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Trender och målgrupper gör att Läkare Utan Gränser kan anpassa utskick. Att kunna 

analysera i hur givare reagerar på deras kampanjer underlättar arbetet att besluta gällande hur 

kampanjer ska marknadsföras, vilka de ska nå ut till och hur de är formulerade. Att få med 

väntade gåvor som inte har givits än (tex. dödsbon) när Läkare Utan Gränser följer sina 

inkomster, bidrar till en bättre grund vid beslutsfattande. Att hitta fel i databasen leder till att 

dessa fel korrigeras och därav kan förhindra sämre beslut som görs på tex. felaktig 

information. Läkare Utan Gränser har fått Improved Decision-Making. 

 

Med hjälp av BI-lösningen kan Rädda Barnen på ett djupare sätt analysera givares reaktioner 

på olika sorters utskick, för att effektivt anpassa utskick beroende på givarprofil. Den 

underlättar även uppföljning av kampanjer som resulterar i att framtida kampanjer utvecklas 

för att bli alltmer framgångsrika. Vilket gör att Rädda Barnen har bredare utgångspunkter för 

beslutsfattning. Även Rädda Barnen har fått Improved Decision-Making. 
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5.7 Analys av tabell 
 

Functionality 

 Läkare Utan Gränser Rädda Barnen 

System Quality  

Ease of use Hög  Hög 

Flexibility Hög  Låg 

Ease of learning Medel  Medel 

Information Quality  

Relevance Hög  Hög 

Usability Hög  Medel 

Service Quality  

Quality of support Bra Icke Bra 

Usability 

 Läkare Utan Gränser Rädda Barnen 

System Use  

Amount of use  Hög Låg 

Frequency of use  Hög Hög 

Nature of use Brett  Begränsad 

Purpose of use Har klart och tydligt Har  

User Satisfaction  

User’s level of satisfaction  Hög Hög 

Utility 

 Läkare Utan Gränser Rädda Barnen 

Net Benefits  

Improved Decision-Making Fått Fått 

Improved Productivity Fått  Fått 
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Sammanfattningsvis visar resultatet att Läkare Utan Gränser har höga nivåer i alla de 

områden som utvärderas. De har god funtctionality, usability och utility, vilket gör att BI-

lösningen bedöms som framgångsrik utifrån DeLone and McLean Model of IS Success. 

Nedan diskuteras båda BI-lösningarnas användande utifrån modellen och dess beståndsdelar. 

 

5.7.1 Functionality 

 

Mellan Läkare Utan Gränser och Rädda Barnen kan vi se tydliga skillnader i flexibility, där 

den avgörande faktorn är Rädda Barnens BI-lösning endast kan användas inom ett begränsat 

område och begränsade funktioner. Något som är viktigt för en humanitär organisation då 

projektledare självständigt kan utföra uppföljning av projekt, samt att ledning får tillgång till 

information, vilket avlastar övrig insamlingspersonal.  

 

Även i information usability finns det skillnader då Läkare Utan Gränser kan utföra flertalet 

funktioner med sin information medan Rädda Barnen endast kan utföra ett fåtal. Information 

usability är viktig eftersom att informationen som finns till förfogande måste vara möjlig att 

använda på ett eller flera vis, för att kunna utföra de analyser som efterfrågas och kunna 

nyttja fler faktorer att ha som grund vid beslutsfattande. 

 

Vad gäller quality of support har Läkare Utan Gränser en mer tillgänglig form av hjälp och 

Rädda Barnen får endast hjälp i den mån som den interna kompetensen tillåter. Vilket 

resulterat i att utvecklingen i vissa fall lidit. Det är viktigt med god quality of support för en 

humanitär organisation då existerande personal kan ägna sig åt de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna, och att lösningen skall ses som ett hjälpande verktyg och inte ses som en 

ytterligare arbetsbörda. 

 

Utifrån dessa skillnader ser vi att Rädda Barnen i viss mån saknar Functionality, som i högsta 

grad beror på den bristande kompetensen inom organisationen. 

 

5.7.2 Usability 

 

Amount of use hos Rädda Barnen anses i dagsläget vara lågt. Detta är ett tydligt tecken på att 

systemet inte har kommit ut i organisationen, vilket är nära kopplat till flexibility och dess 

viktiga aspekter. 
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Purpose of use och nature of use är viktiga för en humanitär organisation vid implementering 

av BI-lösningar. Att ha klara riktlinjer för vad lösningen skall hantera. När de klara 

riktlinjerna finns där, kan man se till att BI-lösningen får funktionaliteter som behandlar dem. 

Det är en stor skillnad mellan Läkare Utan Gränser och Rädda Barnen vad gäller dessa 

aspekter. I nuläget använder  Läkare Utan Gränser sin BI-lösning i större utsträckning än 

Rädda Barnen, som endast använder det i givar- och kampanjanalys. Läkare Utan Gränser har 

även fler syften som berör olika områden inom organisationen än Rädda Barnen. 

 

Som dessa skillnader visar på, så ser vi att Rädda Barnen har en Usability som är avgränsat 

till de få områden som lösningen är tänkt att hantera i dagsläget. Väl där är det använt i en 

hög frekvens, har ett syfte och är tillfredsställande för användaren.  

 

5.7.3 Utility 

 

Både Läkare Utan Gränser och Rädda Barnens BI-lösningar har hjälpt till med att underlätta 

arbetet med analysering och uppföljning av organisationens arbete. De har förbättrat 

produktiviteten och tidseffektiviteten i de berörda arbetsprocesserna. Skillnaderna vi kan se är 

att Läkare Utan Gränser i större omfattning sett förändringar i produktivitet och 

beslutsfattning, men detta tar inte ifrån att båda organisationerna sett stor förbättring i arbetet 

där lösningen utnyttjas. 

 

Att BI-lösningen bevisligen gör förbättringar gällande produktivitet i arbetsprocesserna och 

förenklar förutsättningarna för gott beslutsfattande är viktigt för humanitära organisationer, 

eftersom resurser kan effektiviseras genom att synliggöra information detalj samt i ett bredare 

perspektiv för ledningen.  
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6 Avslutande del 
 

Detta avsnitt redovisar uppsatsens slutsatser, framtida forskning och diskussion där det sker 

reflektion över undersökningen och arbetsprocessen 

 

6.1 Slutsatser och framtida forskning 
 

I detta avsnitt knyts analysen till undersökningens frågeställning samt diskuteras framtida 

forskning. 

 

6.1.1 Slutsats 

 

Uppsatsens mål var att besvara en frågeställning. Slutsatsen för frågeställningen presenteras 

nedan.        

 

Hur skiljer sig användandet av framgångsrika BI-lösningar gentemot icke framgångsrika BI-

lösningar inom humanitära organisationer? 

 

Utifrån DeLone and McLean Model of IS Success kan vi konstatera att Läkare Utan Gränsers 

lösning, “Marketviewer” bedöms som framgångsrik och Rädda Barnens Qlikview-lösning 

bedöms som icke framgångsrik. Detta eftersom att vi anser att Rädda Barnens lösning i viss 

mån saknar Functionality, vilket gör att de saknar en av de tre delarna i modellen (se sektion 

3.3 Delone and McLean Model of IS Success) som krävs för att informationssystemet kan 

bedömas som framgångsrikt.  

 

Vår analys visar att i organisationen som bedömts använda en framgångsrik BI-lösning, 

användes BI-lösningen mer omfattande inom flera områden. De hade även tillgång till en 

bättre support som avlastade underhållet av BI-lösningen samt att den genererade 

informationen var mer användbar för organisationen. BI-lösningen visade även på ett 

tydligare syfte av användning.  

 

Båda lösningarnas grad av usability visar att de används i hög frekvens av nöjda användare 

och har bidragit till utility i form av en ökad produktivitet och förbättrad beslutsfattning. 

Vilket är viktigt för humanitära organisationer, då de kan utföra mer arbete inom insamling 

av data, analys, rapportering och uppföljning som gör att de kan göra bättre kampanjer, nå ut 
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till rätta målgrupper och anpassa utskick efter det, ha en bättre struktur i administrationen, 

och ha en tydlig kontroll på ekonomin.  

 

Vi observerade även att det var stora skillnaderna i hur de båda organisationerna hade valt att 

implementera BI-lösningarna, vilket i sin tur varit avgörande för hur kompletta de båda BI-

lösningarna blivit. 

 

Den interna kompetensen är något som både Läkare Utan Gränser och Rädda Barnen har 

betonat som viktig för att det ska gå bra. I och med att Rädda Barnen implementerat BI-

lösningen utan externa källor, har BI-lösningen inte nått ut i organisationen och Rädda 

Barnen har i nuläget svårt att fastställa saknad funktionalitet. Bristen på rätt kompetens inom 

organisationen är anledningen till att Rädda Barnens BI-lösning saknar System Quality samt 

Service Quality inom delen av functionality i The Delone and McLean Model of IS Success.  

 

Läkare Utan Gränser förlitar sig istället på extern hjälp där kompetensen inom området är 

högt. Därav har de undkommit de begränsningar som finns i den interna kompetensen. 

Läkare Utan Gränser anser sig inte besitta den kompetens som krävs för BI-lösningen, de 

nämner att implementation ej skulle skett utan externa källor. Vilket även Rädda Barnen 

pekar på då planering med externa källor skall ske till hösten. 

 

Vi kan utifrån detta betona hur viktigt det är med rätt kompetens vid implementering av BI-

lösningar och även för att driva utvecklingen av det. 

 

6.1.2 Framtida forskning 

 

Då vi har gjort en analys av hur det ser ut i dagsläget kan det vara intressant att se situationen 

för organisationerna om ett par år då båda organisationernas lösningar konstant utvecklas. 

Det är en hög sannolikhet att situationen är helt annorlunda då, vilket skulle ge en framtida 

forskning ett annat resultat än det som presenteras i denna uppsats. Det är flera frågor som 

kan ställas då. Exempelvis gällande om hur pass lösningen har kommit ut i organisationerna, 

om supporten har förbättrats och vilka skillnader det finns mellan lösningarna då. Men även 

om Rädda Barnen har fått externa hjälp för att kunna utveckla och förbättra sin BI-lösning, 

och därav ha kunnat få en framgångsrik BI-lösning. Det skulle även vara intressant att få med 
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den tredje humanitära organisationen, den som ej kunde delta i denna uppsats, för att få fler 

perspektiv och få möjligheten att kunna generalisera.  

 

Det kan även vara intressant att redogöra de effekter som uppstått från de djupare analyser 

som organisationerna upplever. Då vår uppsats endast redovisar användandet av BI-lösningar 

inom organisationerna, kan ytterligare djupdykning göras. Uppsats i hur uppföljning och 

analys av kampanjer har gjorts och huruvida det resulterat i utvecklandet av dessa kampanjer. 

 

Även en jämförande analys mellan humanitära organisationer och vanliga organisationer 

skulle enligt oss vara intressant. Vi anser att det finns skillnader hur BI-lösningar används 

mellan dem. 

 

6.2 Diskussion     
 

Data och information kan bli värdefullt för dess innehavare vid användandet av BI-lösningar, 

och det är något som har ökat markant och blivit en trend bland organisationer världen över. 

Det är ett alternativ för humanitära organisationer att förbättra sin verksamhet, förutsäga 

kommande problem och se att deras arbete faktiskt ger resultat. Vår undersökning visade att 

skillnader fanns i användandet av framgångsrika och icke framgångsrika, men att dessa 

skillnader inte nödvändigtvis påverkade användarna negativt. Det finns dock brister i 

undersökningen vi har gjort, dessa diskuteras i detta avsnitt.  

 

Uppsatsens frågeställning syftar till att utifrån intervjuer undersöka omständigheter inom 

humanitära organisationer. Dessa omständigheter som existerar i humanitära organisationer 

kan observeras djupare med observation av verkligt arbete på plats, och mätas i teorin. En 

sådan undersökning skulle dock kräva ytterligare tid och resurser. Vad som istället gjordes 

var att intervjua utvalda personer inom organisationerna, och på plats låta dessa personer 

besvara frågor om hur omständigheterna upplevs i organisationen. De utvalda personerna får 

i detta fall, rollen som förmedlare mellan organisationen och oss. Vilket kan ses som att 

undersökningen har gjorts på hur dessa personer upplever omständigheterna, inte hur 

omständigheterna för sig i verkligheten. 

 

Kritik kan även ställas mot valet av intervjupersoner som mer eller mindre gjordes av 

organisationerna. Organisationerna fick friheten att själva göra bedömningen om vem i 
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organisationen som ansågs besitta rätt kompetens inom området och på bästa sätt kunde 

besvara frågorna om problemområdet, vilket är ett risktagande som gjorts utifrån uppsatsens 

tidsram. Då intervjuerna endast fördes med personen vald av organisationen, kan även frågan 

ställas om denna person är tillräckligt medveten om problemområdet som undersökts och om 

de svar som givits, varit färgade av personens egna tankar och åsikter, eller ej. 

 

Troligen är fallet så, men i vilken utsträckning som personen påverkat de givna svaren är 

svårt att veta. Det vi med hög sannolikhet kan säga är att om intervjuerna förts med två 

personer av liknande position i organisationen, hade svaret ej varit densamma. Slutligen kan 

vi konstatera att de intervjuade personerna har påverkat undersökningens resultat. 

 

Det kan även ses som ett problem att vi betraktar BI-lösningar som ännu inte anses av 

organisationerna som färdiga i implementerandet. Undersökningen speglar inte BI-

lösningarnas fulla potential, utan bedömdes och analyserades utifrån det nuvarande stadiet. 

Vilket troligtvis givit ett resultat som i stor utsträckning kan skilja sig från om 

undersökningen gjorts då BI-lösningarna befunnit sig i ett senare implementeringsstadie. Vi 

bedömer ändå att undersökningen givit ett resultat som speglar ett unikt tillfälle i 

organisationernas utveckling. Detta ger en intressant utgångspunkt för framtida 

undersökningar inom området. 

 

Vi kan inte generalisera i denna undersökning utifrån de resultat som har framkommit, då det 

saknas en av de tre organisationer som var i målgruppen och kunde användas. Resultatet från 

den tredje organisationen skulle kunna förändra vår slutsats helt då vi inte vet någonting om 

den. Därav har vi fokuserat särskilt på Läkare Utan Gränser och Rädda Barnen och dragit en 

slutsats utifrån det. Ännu en anledning till att vi ej kan generalisera i denna undersökning är 

att resultatet i den är subjektivt. De intervjuade personerna uttrycker sina egna uppfattningar 

av BI-lösningen och därför kan det vara mindre eller större skillnader mellan BI-lösningarna i 

verkligheten. Den insamlade datan därifrån har dessutom analyserats subjektivt utav oss när 

vi har tolkat och bedömt vilken nivå de humanitära organisationerna ligger på i olika 

områden i teorin, för att kunna avgöra ifall de är framgångsrika eller ej. Detta gör att vi inte 

kan vara helt säkra på det resultat vi har kommit fram till samt att det kanske inte speglar 

verkligheten.   
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Det går även att ifrågasätta valet av att använda Delone and McLean’s Model of IS Success 

för denna uppsats. Det finns tidigare vetenskapliga artiklar, som diskuteras i slutsatsavsnittet, 

där problem med användandet av modellen för bedömning av BI-lösningar har belysts. Detta 

kan ses som en ytterligare faktor som påverkat resultatet och kan skilja sig från resultat som 

uppnåtts om en annan modell använts. 

 

Slutsatsen visar att användandet av Delone and McLean’s Model of IS Success i bedömning 

av BI-lösningar kan ifrågasättas, då en som synes icke framgångsrik BI-lösning fortfarande 

kan förbättra arbetet i organisationen till viss del, vilket i vårt fall uppmärksammades i BI-

lösningarnas grad av Usability och Utility. Admala & Cidrin(2011)  diskuterar även denna 

synpunkt. 

 

Admala & Cidrin(2011) menar att framgången i en BI-lösning snarare bygger på ett stort 

antal organisationella faktorer än tekniska faktorer. Även om Delone and McLean’s Model of 

IS Success har varit tillämplig på många specifika informationssystem, tillika de som har varit 

oförutsedda när ramverket ursprungligen konstruerats, tror de inte att modellen kan tillämpas 

på BI-lösningar utan anpassning av modellen sker (Admala & Cidrin, 2011). Vidare påpekar 

de att Delone and McLean’s Model of IS Success ej föreslår någon metod för mätning av de 

olika delarna av modellen och undviker specificerade definitioner av dess variabler. Detta gör 

att variablerna konkretiseras vid tillämpning av modellen beroende på det särskilda 

sammanhanget(ibid.). 

 

Denna slutsats kan även visa på att situationen före implementeringen av BI-lösningen varit 

undermålig i den grad, att även en icke framgångsrik BI-lösning till en viss del, ledde till 

förbättringar inom organisationen. 

 

Vi har haft möjlighet till fortsatt kontakt och feedback med både Läkare Utan Gränser och 

Rädda Barnen. De har varit positiva till ämnet för uppsatsen och har visat intresse av att ta del 

av den slutgiltiga versionen av uppsatsen. Detta är ett gott tecken på att detta problemområde 

är intressant för dem. 
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8 Figurförteckning 
 

figur 1. Stjärnstruktur 

Källa(http://docs.oracle.com/html/B16378_01/img/global_star.gif) 

 

figur 2. Kub 

källa(http://www.lucanet.com/uploads/pics/LucaNet_BI_cube.png) 

 

figur 3. Qlikview översikt 

Källa (http://www.qlik.com/se/explore/products/qlikview ) 

 

figur 4. Exempel på hur Qlikview kan se ut när det används 

Källa (http://www.qlik.com/us/explore/products/qlikview#) 

 

figur 5. TAM   

Källa(http://www.westga.edu/~distance/ojdla/spring61/Image98.gif) 

 

figur 6. UTAUT 

Källa(http://d223wx6eb72vcz.cloudfront.net/content/spsgo/3/4/2158244013503837/F8.large.j

pg) 

 

figur 7.  DeLone and McLean Model of Success 

Källa(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Information_systems_success_m

odel.png) 
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9 Bilagor 
 

9.1 Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad fick er att införskaffa Qlikview? 

(Här vill vi få reda på varför behovet finns att införskaffa BIlösningar för eran verksamhet) 

 

2. Varför just Qlikview? 

(Vad är det som har fått er att välja just Qlikview?) 

 

3. Hur har ni gått tillväga för att implementera Qlikview? (Var det lätt? Var det svårt?) 

(Har ni implementerat Qlikview själva, eller har ni outsourcat det? Var implementeringen en 

enkel process eller fanns det olika hinder?) 

 

Generella/Övergripande frågor 

4. Inom vilka arbetsprocesser används Qlikview? 

(Inom vilka arbetsområden använder de sig av Qlikview och vad används det till specifikt i 

varje område) 

 

5. Hur har Qlikview förändrat era arbetsprocesser? 

(Har det blivit till det bättre/sämre? Vad har ändrats i arbetet? Har processerna förenklats 

eller försvårats?) 

 

6. Vad för resultat har denna förändring givit? 

(Kortsiktiga resultat och långsiktiga resultat. Har organisationen i sig uppnått något nytt?) 

 

7. Finns det något som ni saknar med själva verktyget Qlikview? 

(Finns det någon funktion som Qlikview i dagsläget saknar?) 

 

8. Hur många i organisationen tror ni kommer i kontakt med detta system? 

(Hur många använder inom er organisation i Sverige använder BIlösningarna? Om ni 

implementerar själva, vilka är det som gör det och hur många är det?) 
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Avslutande frågor 

9. Finns det något i ert nuvarande system som ni tycks sakna? 

(Kommer detta att bli ett framtida projekt som kommer att implementeras?) 

 

10. Tror ni att andra HIorganisationer kan dra nytta av att använda sig utav 

Qlikview/beslutstöd? 

(Skulle ni rekommendera Qlikview till andra humanitära organisationer?) 

 


