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Sammandrag  

Denna studie studerar Business Intelligence Sytem som huvudsakligen används av 

organisationer för att stödja beslutsfattandet. Det som undersöks är vilka effekter ett BI-

system har på en organisation och hur det skapar ett ökat affärsvärde. Utöver detta 

studeras de fördelar och nackdelar det medför att använda Excel vid beslutsfattande. För att 

kartlägga detta användes en elektronisk enkät som besvarades av 70 stycken organisationer. 

Tre stycken organisationer intervjuades även: HK Scan, Södersjukhuset & SAAB. Resultatet 

visade på att ett BI-system har flertalet positiva effekter på en organisations, 

beslutsfattande, kommunikation och den operativa verksamheten.  

Nyckelord: Beslutsstöd, Business Intelligence System, Microsoft Excel, Beslutsunderlag, 

Affärsvärde. 
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1.0 Inledning 
Data flödar så fort att den totala ackumulationen under de senaste tre åren överstiger all 
tidigare samlad data under mänsklighetens historia. Det sker en ”big data revolution”, fast 
det revolutionerande är inte den exponentiella tillväxten av mängden data utan att 
handlingskraftiga beslut kan tas utifrån datan (Harvard, 2014). Det senaste strategiska 
vapnet för organisationer är analytisk beslutsfattning, där beslut tas utifrån den värdefulla 
kunskap som erhållits ur den lagrade datan (Davenport, 2006). Den absoluta majoriteten av 
organisationer har förstått betydelsen av Business intelligence system, för att de ska kunna 

ta korrekta och strategiska beslut som bygger på välunderbyggd information (Sallam et al., 
2015). Business intelligence tillhandahåller beslutsfattare tillgång till data, möjlighet att 

analysera data, och utföra en lämplig analys och ta ett välunderbyggt beslut. BI-systemet 
kan förbättra det operationella men även det taktiska och strategiska beslutsfattandet inom 

organisationer (IBM, 2014; Raskino, 2015).  
 

Den fortskridande teknologiska utvecklingen och de föränderliga marknaderna gör att 

företag måste vara flexibla och innovativa i fall de ska överleva. De flesta beslutsfattare har 

förstått att ett BI-system är strategiskt viktigt för deras organisation (IBM, 2014). Enligt 

Gartners forskning är IT det området som har högst prioritet inom organisationer bortsett 

från tillväxt. Vidare det område som organisationer kommer investera mest inom de 

kommande åren. Användningen av BI-system kommer där med bara att fortsätta öka och 

utvecklas (IBM, 2014; Sallam et al., 2015). 

Trots detta och att de flesta organisationer har tillgång till BI-system och avancerade 

applikationer används fortfarande Microsoft Excel som det primära budgetering, planering 

och prognosverktyget (Chandler, 2008). Tidigare forskning har däremot påvisat att det ofta 

förekommer fel i kalkylbladen. Enligt en undersökning av en grupp företag utförd av Gartner 

uppskattas felaktigheterna ha resulterat i en årlig förlust på i genomsnitt $8,2 miljoner för 

företagen, en del estimerade årliga förluster så höga som $100 miljoner. (Friedman, 2009). 

Få studier har gjorts på vilka risker användningen av Excel medför, de få studier som är 

genomförda har fokuserat på klassificeringen av vilka fel som uppstår men ej de effekter och 

inverkan det har på organisationer (Baskarada, 2010). 

Forskningen om vilket affärsvärde ett BI-system kan medföra en organisation är begränsad 

där enbart ett fåtal studier genomförts. Flera studier har istället fokuserat på 

implementeringsfasen och de faktorer som avgör om implementeringen blir framgångsrik 

eller ej (Van Stijn, 2001). Detta är förvånande sett till hur betydelsefullt ett BI-system är för 

organisationers beslutsfattande. Det är där med ett outforskat fält där forskningen bör 

utökas. För företag som är verksamma i dynamiska och snabbt föränderliga marknader är 

framför allt de immateriella faktorerna av betydelse: strategi, kommunikation, en ökad 

förståelse av verksamheten och det intellektuella kapitalet av stor betydelse (Tomblin, 

2010). Det problematiska är att organisationer har svårigheter att utvärdera det affärsvärdet 

ett BI-system kan resultera i. Detta för att de effekter ett BI-system kan medföra på en 
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organisation inte på ett enkelt sätt går att utvärdera med traditionella kostnads -

nyttoanalyser (Turban, 2011). Det kan vara så att de immateriella fördelarna som uppstår av 

ett BI-system är signifikanta men att misslyckandet att identifiera och mäta dessa inom 

organisationer gör att de inte blir uppmärksammade på ett rättfärdigt sätt. Denna studie 

utökar forskningen inom ett begränsat men oerhört viktigt område och är även av praktisk 

betydelse, för att organisationer ska kunna utnyttja sitt BI-system till dess fulla potential.  

Denna studie ämnar att undersöka vad för effekter ett implementerat BI-system medför på 

en organisation. Användningen av Excel som beslutsunderlag studeras även då det är det 

vanligaste beslutsstödet och används i studien som ett jämförelse objekt mot användandet 

av ett BI-system. Syftet med studien är att medbringa en ökad förståelse i och med 

kartläggningen av de effekter som uppkommer i efterstadiet av en implementering av ett BI-

system. 

Forskningsfrågan lyder enligt följande.  

- Vilka effekter har ett BI-system på en organisation och hur skapar det ett ökat affärsvärde? 

 

Affärsvärdet definieras i denna studie på det sättet den operativa verksamheten resulterar 

till ett ökat kassaflöde för organisationen på kort- och lång sikt.  

  

1.1 Disposition 

Inledningsvis en litteraturgenomgång av tidigare forskning kring BI-systemet. Där det 

redogörs för vad ett BI-system består av och de trender som BI-system går igenom. Följt av 

en genomgång av vilket fördelar ett BI-system kan medföra och även komplikationer med 

BI-systemet. Därefter behandlas användningen av Excel och vilka fördelar och 

komplikationer som medförs när kalkylblad används som beslutsunderlag. Därefter 

presenteras den valde forskningsmetoden. Avslutningsvis redovisas studiens resultat följt av 

en analys och diskussionsdel, där resultatet anknyts till forskningsfrågan och där vidare 

forskning föreslås med hänsyn till studiens upptäckter och begränsningar.  
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2.0 Litteraturgenomgång  

2.1 Business intelligence system  

BI-system definieras i denna studie som ett antal processer, arkitekturer och verktyg som 

integrerar data från olika datakällor till en enhetlig datakälla och därefter omvandlar datan 

till meningsfull och användbar information som kan analyseras och bearbetas, för att 

assistera beslutsfattare i deras beslut. BI-systemet förser där med beslutsfattare på olika 

nivåer i organisationen med relevant och tillförlitligt beslutsunderlag som stödjer dem i 

beslutsfattandet. BI-system har ett brett användningsområde och organisationer kan nyttja 

systemet på det sätt som överensstämmer med deras verksamhet. BI används vid 

framtagandet av rapporter, uppföljning, analysarbete och data-mining. Tidigare forskning 

har visat att BI-system möjliggör ett bättre strategiskt, taktiskt och operationellt 

beslutsfattande. Detta kan resultera i en förbättrad prestation i flertalet affärsprocesser 

genom hela organisationen och en ökad förståelse för organisationens verksamhet både 

strategiskt och operationellt (Turban, 2011).  

Tekniskt så består BI-system av ett data warehouse som insamlar och lagrar data från skilda 

databaser inom organisationen till en enhetlig datakälla. Där med presenteras en 

konsoliderad helhetsbild av situationen. Konceptet data warehouse härstammar från IBMs 

”information warehouse” som presenterades som en lösning för att ha tillgång till data 

(Connolly, 2005, s. 1151). Data warehouse utgör kärnkomponenten i BI-systemet då det 

utgör den data som alla analyser och rapporter är uppbyggda på. Data warehouset är 

utformat så att data är integrerad, stabil, detaljer och strukturerad för att vara tillgänglig för 

BI-verktygen: rapportering, OLAP och data-mining. BI-verktygen kan manipulera och 

extrahera data och presentera resultatet användarvänligt. Användaren kan utrustad med 

dessa verktyg på ett smidigt sätt bearbeta, analysera, filtrera och konsolidera den lagrade 

datan. Uttömmande analyser kan genomföras och framtagandet av rapporter som kan 

användas som beslutsunderlag (Connoly, 2005, s. 1205-1213). Nedanför kommer en 

beskrivning av OLAP och data-mining som är vanligt förekommande verktyg inom BI-system. 

2. 2.1 Online analytical processing (OLAP) 

Användaren kan på ett användarvänligt sätt bearbeta datan lagrad i data warehouset från 

flera olika dimensioner och grupperingar, och där med erhålla en ökad förståelse för 

verksamheten och från flera perspektiv. Nedanför kommer en beskrivning av de vanligt 

förekommande funktionerna inom OLAP: drill down, konsolidering, slice and dice (Connolly, 

2005, s. 1205-1213). 

Drill down är processen att granska data på olika detaljnivåer och att kunna förflytta sig 

mellan de olika nivåerna. Att från en konsoliderad och övergripande sammanställning av 

informationen kunna studera de enstaka variablerna som underligger den konsoliderade 

datan. Detta möjliggör djupgående och detaljerade analyser av enskilda variabler. 

Exempelvis kan en rapport brytas ner för att granska de enskilda transaktionerna. Det som 
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avgör hur detaljerat informationen kan studeras är beroende på datans detaljnivå i data 

warehouset (Turban, 2011).  

Konsolidering är att aggregera datan så att all data för en eller flera dimensioner summeras 

ihop för att erhålla en konsoliderad bild. Exempelvis att försäljningen per produkt adderas 

ihop för att erhålla en total försäljningssiffra. Detta är det motsatta jämfört med drill down 

(Connolly, 2005, s. 1211).  

Slice and dicing även kallat pivoting är förmågan att studera data från olika perspektiv. 

Exempelvis kan en slice av datan angående intäkterna presentera alla intäkter per 

produktgrupp inom städer. En annan slice kan visa intäkterna genererade av kontoren inom 

varje stad. Slice and dice används ofta längst en tidsaxel för att kunna analysera trender och 

för att identifiera mönster. (Connolly, 2005, s. 1211). 

2.2.2 Data mining  

Ursprungligen användes termen data mining för att beskriva processen med vilket tidigare 

okända mönster i data identifieras. Flertalet olika programvaruutvecklare har däremot tagit 

fram egna definitioner, vilka varierar i hur breda eller snäva de är i sin definition. I denna 

studie används en någorlunda snäv definition av data mining framtagen av Simoudis (1996). 

Data mining definieras som processen att utvinna tidigare okänd och användbar information 

från stora mängder data för att fatta kritiska affärsbeslut. Tekniskt så kännetecknas 

processen av statistiska- och matematiska verktyg som kan identifiera trender, 

korrelationer, och regressioner.  Data mining används på det sättet att användaren är 

utrustad med verktyg för att effektivt få fram svar på de ställda frågorna. Där av krävs inte 

några nämnvärda programmerings färdigheter. Innan data mining så utvanns värdefull 

kunskap ur den lagrade datan manuellt. Där ett antal dedikerade anställda lade ner stor 

ansträngning för att extrahera kunskapen från datan. (Turban, et.al, 2011).  

2.3 Business intelligence trender   

De komponenter av ett BI-system som ovanför redogjordes för är de främsta 

huvudkomponenterna. Däremot är BI-system ett område som hela tiden är under 

utveckling. Enligt Gartner (2015) genomgår BI-system ett markant skifte. Under de senaste 

10 åren var BI-system mest storskaliga system för informations rapportering. Rapporter med 

information utsändes till analytiker, det hela var IT-konsoliderat och centraliserat. Nu vill 

flera användare ha åtkomst till interaktiva analysverktyg som går att använda utan att de 

besitter någon nämnvärd IT-kompetens. Företag har ett alltmer decentraliserad perspektiv 

på ett BI-systems användande.  

Detta har resulterat i att tillverkare av BI-system inkorporerar fler analytiska verktyg i sina 

BI-system. Intentionen är att expandera användandet av analytiska verktyg till icke 

traditionella BI-användare. Även att genomföra en förflyttning till att det blir mer moln 

baserat och även tillgängligt för mobila plattformar. De flesta leverantörer av BI-system 
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erbjuder en molntjänst. Den kategori av data som växer fortast är real-tid data som 

distribueras via realdata från sensorer kopplade till människor, maskiner, transaktions -

system. Enligt Gartner kommer marknaden för BI-system att fortsätta vara en av de 

snabbaste växande bland programvarumarknaderna. Enligt Gartners undersökning så 

fokuserar organisationer nu främst på BI-systemets analytiska funktioner och förmågor 

kopplade till att analysera deras kunder och hur företagets kundservice kan förbättras 

(Sallam et al., 2015).  Trots BI-systemets snabba utveckling så är det fortfarande så att 

majoriteten av organisationer forfarande är beroende av de värden som tas fram av Excel, 

och som används som underlag vid beslutsfattande (McGill & Klobas, 2005). Nästa avsnitt 

kommer där av behandla användningen av Excel vid beslutsattande.  

2.4 Användningen av Microsoft Excel vid beslutsfattande  

Kalkylblad är en av de mest använda datorapplikationerna, de har de senaste åren bara 

blivit frånsprungna av email-program och webbläsare (Cervesato, 2013). Kalkylblad är en 

kollektion celler som kan innehålla antingen ett värde (”234”, ”7,34”, ”total”) eller en 

formula (ex. ”E11*H3/L4”). Utifrån ett programmerings vokabulär är kalkylbladet ett 

funktionellt programmeringsspråk utan rekursion med det menas att en cell inte kan 

referera till sig själv (Cervesato, 2013). 

Majoriteten av organisationer är beroende av de värden som tas fram av Excel då kalkylerna 

används som underliggande beslutsunderlag vid processer och beslutsfattande inom 

flertalet områden.  Med en stor andel som är kopplat till budgetering, och finansiell analys. 

De producerade kalkylbladen är därmed av stor betydelse för organisationer (McGill & 

Klobas, 2005). Excel är även det populäraste verktyget inom organisationer för finansiella 

analyser (Decker & John 2008). Detta kan förklaras av att det traditionella kalkylbladet 

föddes som en digitaliserad version av redovisningsböcker och där av har bra förmågor 

kopplat till numeriska beräkningar (Cervesato, 2013). Även inom större organisationer som 

har tillgång till sofistikerade applikationer används kalkylblad. Gartner estimerar att mellan 

50 % - 60 % fortfarande använder Microsoft Excel som deras primära budgetering, planering 

och prognosverktyg (Chandler, 2008). En anledning kan vara att utvecklandet av nya 

funktionaliteter i BI-systemet som nya typer av rapporter ofta uppfattas som en kapitalutgift 

och att det kan ta lång tid att implementera nya funktionaliteter. Där av föredras det att 

använda Excel vid ad-hoc rapporter (Baskarada, 2011).   

Ad-hoc rapporter är det som Excel främst används för och många chefer och analytiker 

föredrar att importera data in i kalkylbladet från BI-systemet. De flesta BI-system tillåter 

även interaktionen med Excel. En del organisationer använder även Excel som deras främsta 

BI-system. Då det har pivot tabeller som används för multidimensionella analyser då 

funktionerna: konsolidering, drill down och slice and dice finns tillgängliga. Kalkylblad är där 

av den mest använda slutanvändarapplikationen för OLAP. (Chaudhuri, et al. 1997). Excel är 

ett väldigt flexibelt verktyg där olika analyser och rapporter kan framtas. Det tillåter även 
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användaren att fritt utforma egna uppbyggda modeller. Vilket är ett resultat av Excels layout 

och struktur som möjliggör en hög grad av autonomi (Cervesato, 2013).  

Däremot är de flesta som använder Excel huvudsakligen inte utbildade programmerare utan 

individer med kunskap inom företagsekonomi. Trots detta kan de utföra analytiska 

beräkningar över stora mängder av data. Excels intuitiva layout och smarta design av 

kalkylbladet har gjort att användarna kan sätta ihop komplexa beräkningar med några 

musklick. Omedvetet har de blivit programmerare (Cervesato, 2013). 

 

Tidigare forskning har även påvisat att användningen av Excel är ett intensivt manuellt 

arbete med en hög grad av felaktigheter. Ett väl citerat estimat om frekvensen av 

felaktigheter är framtaget av Panko (1998) där resultatet av sju fältstudier av kalkylblad 

granskades. Det visade att 94 % av alla kalkylblad har felaktigheter och att den 

genomsnittliga andelen felaktigheter i celler är 5,2 %. De olika typer av fel som förekommer 

i kalkylblad är bland annat: felaktig data, modellfel, funktionsfel, skrivfel, fel som 

uppkommer vid copy-paste mellan olika kalkylblad, felaktiga formler. Vilket påverkar 

informationens tillförlitlighet och kvalitet.  

Det finns åtskilliga exempel i praktiken där ett fel i kalkylbladet fått förödande konsekvenser 

för organisationer. Ett exempel på detta är affärsbanken JP Morgan Chase som gjorde en 

enorm förlust, det var under en implementation av en Value at risk modell som 

genomfördes i början av 2012. Modellen drevs av en serie Excel-kalkylblad som var tvungen 

att färdigställas manuellt genom processen att kopiera och klistra in data från ett kalkylblad 

till ett annat. Detta resulterade i att instrument med olika likviditet presenterades till 

samma pris flera dagar efter varandra vilket gav en brist på volatilitet. Detta resulterade 

sammantagnings vis i en förlust på 400 miljoner dollar. (Report of JPMorgan Chase & Co. 

Management Task Force Regarding 2012 CIO Losses)  

De risker och felaktigheter som uppstått kan delvis vara en förklaring till att intresset för 

säkerställandet av informationskvalitet växer globalt bland organisationer. Många 

organisationer har börjat förstå att det kan bidra till en ökad konkurrenskraft (Friedman, 

2008; Friedman 2009). Nedanför kommer en beskrivning av de olika typerna av risker som 

kan uppkomma vid användningen av Excel inom organisationer.   

 

 

 

 

 



7 

 

2.4.1 En slumpartad process  

De felaktigheter som uppstår i kalkylbladen är sällan identifierade på grund av saknaden av 

en rigorös och etablerad metod för att kontrollera och testa kalkylbladen. Kvalitetssäkrande 

aktiviteter som strukturerade genomgångar av kalkylbladen genomförs sällan. De flesta 

modellerna utvecklas för ad hoc uppgifter och följer ingen strukturerad metodik för 

framtagandet av kalkylblad (Baskarada, 2011). Relevant kunskap inom användning av Excel 

förväntas oftast av arbetsgivaren, och många användare har tillskansat kunskapen 

självständigt. Det har dock visats att användare som besitter större kunskap inom Excel, 

producerar kalkylblad med en högre kvalitet (McGill & Klobas, 2005).  

2.4.2 Spreadsheet silos - flera versioner av verkligheten  

När data från BI-system importeras in i kalkylbladet så separeras data från sin ursprungliga 

källa och kontext. Det resulterar i en osäkerhet kring var datan kommer ifrån, och kan 

negativt påverka tilltron och trovärdigheten för kalkylbladet (Baskarada, 2011). 

Användningen av Excel resulterar ofta i uppkomsten av “spreadsheet silos”. Då det är 

förhållandevis enkelt att importera data in i ett kalkylblad. Men det är betydligt svårare för 

data att flöda i motsatt riktning. Detta leder till att spreadsheet silos uppstår, vilket 

försämrar tillgängligheten. Då data inte på ett enkelt sätt kan nås av alla i organisationen 

utan frekvent delas mellan användare. Detta leder till dupliceringar som lagras på olika 

ställen inom organisationen. Då en del användare kommer göra förändringar till det 

ursprungliga kalkylbladet resulterar detta till att flera olika versioner existerar. Vilket skulle 

kunna resultera i olika uppfattningar om verkligheten. Det kan även bli problematiskt när 

datan i källsystemet uppdateras men inte kalkylbladet. Den data som modellen är uppbyggd 

på kan där av vara föråldrad (Baskarada, 2011).  

Trots de välkända riskerna kommer användningen av Excel fortsätta. Då Excel är ett väldigt 

flexibelt verktyg och förmedlar en känsla av kontroll och autonomi då det tillåter 

användaren att utforma egna rapporter och modeller (Baskarada, 2011). Det är däremot 

många företag som implementerar ett BI-system som ett alternativ till användningen av 

Excel och dess kalkylblad (Wieder et al., 2012). Där med kommer nu en redovisning av de 

fördelar användningen av ett BI-system skulle kunna medföra om det är implementerat på 

ett korrekt sätt, och vilka faktorer som påverkar dess sannolikhet för att implementeringen 

blir framgångsrik.  

2.5 Fördelar med Business intelligence system  

Den främsta fördelen ett BI-system medför åt en organisation är förmågan att förse 

beslutsfattare med relevant och tillförlitlig information. Dess huvudsakliga syfte är att stödja 

beslutsfattandet vilket resulterar i att bättre beslut fattas. Tidigare forskning har 

samstämmigt visat på att BI-system resulterar i riktiga affärsfördelar och tillför viktig 

information till beslutsfattare så de kan fatta effektiva och välgrundade beslut (Aerfin et al., 

2015; Wider et al., 2012; Elbashir et al., 2013). Användandet av ett BI-system förbättrar 
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företagets organisatoriska effektivitet genom att de förser beslutsfattare med ett 

handlingskraftigt beslutsunderlag vilket påverkar de operativa affärsprocesserna, vilket i sin 

tur leder till att organisationen blir mer effektiv (Elbashir et al., 2013).  

BI-systemets användning vid beslutsfattande är utbrett inom flertalet skilda områden inom 

företag (Arefin et al., 2015). Det hjälper företaget att förutse beteendet av deras kunder, 

leverantörer, konkurrenter, produkter och den marknad företaget verkar inom (Arefin et al., 

2015). BI användningen är väl utbrett inom flertalet olika industrier såsom banker, 

försäkringsbolag, sjukvården, tillverkning, detaljhandeln. Det kan där med konstateras att 

BI-system har ett brett användningsområde och tillämpning.  

Enligt en gedigen enkätundersökning där enkätsvar samlades in från 1047 organisationer i 

48 olika länder. Så är de främsta fördelarna ett BI-system medför; Snabbare och mer exakt 

rapportering (81 %), förbättrat beslutsfattande (78 %), förbättrad kundservice (56 %), och 

(49 %) ökade intäkter (Turban, 2011).  

Ett BI-system består som tidigare nämnt av ett antal huvudkomponenter. För att förstå hur 

ett BI-system tar fram de informationsunderlag som kan användas för att stödja 

beslutsfattandet, och hur det uppnår de nämnda fördelarna. Så är det viktigt att grans ka hur 

de olika komponenternas funktioner bidrar vid framtagandet av den värdeful la 

informationen för att uppnå en ökad förståelse. Nedanför kommer där med en beskrivning 

av de fördelar som de olika komponenterna bistår med i och med dess inneboende 

funktioner.  

Data warehouset möjliggör en ökad konkurrenskraft i och med att beslutsfattare har tillgång 

till en stor mängd data som kan avslöja tidigare okänd och oupptäckt information. Vilket kan 

innehålla värdefull kunskap om exempelvis kunder, trender, efterfrågan.  

Den integrering av olika datakällor och den konsoliderade sammansättningen, ökar 

produktiviteten hos beslutsfattarna då de kan utföra mer träffsäkra och utförliga analyser. 

(Connolly et al., 2005, s.1152).  

Fast att enbart lagra information i ett data warehouse är inte tillräckligt för att resultera i de 

fördelar en organisation är ute efter. För att realisera ett data warehouse inneboende 

potential så är det nödvändigt att extrahera den kunskap som finns I data warehouset. Data 

mining är ett av de bästa sätten för att kunna se meningsfulla trender och mönster från den 

stora mängden lagrade datan. (Connolly et al., s.1233).  Data mining möjliggör analytiskt 

beslutsfattande vilket enligt Davenport (2006) är det senaste strategiska vapnet bland 

organisationer. Data mining kan även hjälpa till att identifiera hot och affärsmöjligheter och 

om det används framgångsrikt att utmanövrera konkurrenterna 

OLAP möjliggör att slutanvändare genom hela organisationen kan använda BI-systemet som 

ett stöd i deras beslutsfattande. OLAP kan segmentera kundgrupper och undersöka vilka 

kundgrupperingar som är mest värdefulla, kan även rikta marknadsföringen mer exakt. BI-
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systemet gör även organisationer mer lyhörda till vad marknaden efterfrågar, även 

användas för att analysera vad kunderna efterfrågar. (Connolly et, al. 2005, s.1208; Williams 

& Williams, 2006). De operativa affärsprocesserna inom områden som försäljning, 

marknadsföring, tillverkning, inköp kan där med förbättras i och med den analysförmåga  BI-

systemet besitter. BI-systemet kan även förbättra ledningsprocesserna som planeringen, 

budgetering, utvärderandet och kontrollen på verksamheten.   

Att undersöka de fördelar som de inneboende funktionerna i ett BI-system medför direkt på 

den operativa verksamheten är betydligt enklare att kartlägga. Än de många av BI-systemets 

effekter som enligt tidigare forskning ofta består av intellektuellt kapital. Med det menas de 

immateriella fördelarna som ett BI-system kan medföra, exempelvis förbättrad kvalitet på 

informationen och att de anställa arbetar mer i linje med organisationens övergripande 

strategi. BI-system kan vidare även resultera i en ökad konkurrenskraft och strategiska 

övertag gentemot konkurrenter då det kan resultera i ett analytiskt beslutsfattande 

(Hannula & Pirttimaki, 2003; Davenport 2006).  

Resultatet av BI-systemets inverkan på beslutsfattandet påverkar där med organisationens 

verksamhet. BI-systemet används för att övervaka, analysera, rapportera och förbättra 

effektiviteten av organisationens affärsprocesser. Det förser även organisationens 

leverantörer, partners och anställda med lättillgänglig information och förmågan att 

analysera men även att kunna dela informationen med andra. BI-systemet stödjer 

beslutsfattare och gör att de kan fatta relevanta och välunderbyggda beslut inom 

organisationen vilket i sin tur resulterar i en ökad produktivitet och en ökad vinst inom en 

organisation. Det kan avslutningsvis konstateras att BI-system förbättrar en organisations 

effektivitet och skapar ett ökat affärsvärde.  

Detta är i linje med en studie genomförd av Elbashir (2008) vars resultat bekräftade att en 

förbättrad effektivitet på de operativa processerna resulterar i en ökad organisatorisk effekt 

och prestation i form av ökad lönsamhet. Vidare att ett BI-system effektiviserar och 

förbättrar prestationen i de operativa affärsprocesserna, studien delade up de operativa 

processerna i tre skilda kategorier; interna affärsprocesser vilket var relaterat till bland 

annat operativa kostnader, produktivitet per anställd, den andra kategorin var förståelse av 

kundbeteende och den sista kategorin består av koordinationen och samarbetet med 

externa affärspartners exempelvis leverantörer. Studiens resultat visade på att BI-systemet 

hade en positiv inverkan på samtliga kategorier vilket i sin tur resulterade i en ökad 

organisatorisk effektivitet. (Elbashir et al., 2008).  

Organisationer bör där med ha ordentliga utvärderingar av hur deras implementering av ett 

BI-system kommer resultera ett ökad affärsvärde, så att de operativa affärsprocesserna 

resulterar i en ökad organisatorisk effektivitet. Då BI-systemet i sig självt inte utgör ett 

värdefullt verktyg för en organisation, om dess kapacitet och funktionalitet inte utnyttjas 

korrekt (Turban, 2007; Aerfin et al., 2015).  
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Med det i åtanke så kommer nästa avsnitt behandla implementationen av ett BI-system och 

vilka komplikationer som kan uppstå. Det kommer även undersökas vilka faktorer som är 

betydelsefulla för att implementeringen av ett BI-system ska bli framgångsrikt och att dess 

fördelar där med ska kunna realiseras.   

 

2.6  Implementering av ett BI-system 

Kostnaden för att implementera ett BI-system i en organisation är höga (Steven et al., 2010). 

Detta för att BI-systemet kräver en hög grad av IT-infrastruktur vilket ökar 

underhållningskostnaderna (Aruldoss et al., 2014). Trots att investeringar i BI-system har 

ökat de senaste åren, så misslyckas de flesta BI-projekt att uppfylla de förväntningar 

organisationer har på BI-systemet (Elbashir et al., 2013).  

Tidigare forskning betonar vikten av en samstämmighet mellan de interna processerna. Det 

framhålls att det är organisatoriska faktorer som påverkar hur effektivt BI-systemet är, och 

att BI-systemets effektivitet i sin tur organisationens effektivitet. En nyligen genomförd 

studie på 154 organisationer granskade hur de organisatoriska faktorerna: strategi, struktur, 

process och kultur påverkade BI-systemets effektivitet och hur det i sin tur påverkade 

organisationens effektivitet. Det undersöktes även vilken medierade roll BI-system har 

mellan de organisatoriska faktorerna och organisationens effektivitet (Arefin et al., 2015).   

Den organisatoriska faktorn, strategi i studien var uppbyggt av de fyra dimensionerna; 

analysis, defensivness, futurity och pro-activness. Analysis känneteckas av analysförmågan 

att lösa problem genom gedigen sökning och identifiering av orsaker och att ta fram det 

potentiellt sätt bästa resultatet. Defensivness kännetecknas av effektivitet inom 

organisationen och kostnadsreduktion. Futurity betonar betydelsen av att fattade beslut ska 

även ta i åtanke vad för effekter beslutet medför på långsikt. Pro-activness syftar på att 

organisationen ska vara ett steg före sina konkurrenter och att ta tillvara på nya möjligheter 

som uppkommer exempelvis nya marknader. (Arefin et al., 2015)    

Studiens resultat påvisade ett positivt samband mellan organisationens strategi och BI-

systemets effektivitet och att det har en medierande roll mellan organisationens strategi 

och effektivitet. Detta är ett väntat resultat då kopplingen mellan strategi och BI-systemets 

effektivitet är någorlunda självklar, då ett av BI-systemets huvudsyften är att assistera 

beslutsfattare i deras beslutsfattande. Detta bekräftas av andra genomförda studier som 

kommer fram till samma resultat att strategin har en påverkan på BI-systemets effektivitet 

(Borkovich, 2011). Vidare att organisationer bör ha en vision av hur BI-systemet ska 

användas och att de fokuserar på att använda sig av informationsbaserat beslutsfattande 

(Watson et al., 2007).   

Organisationens struktur är en av de fyra viktiga faktorerna för att skapa en bra grogrund för 

BI-systemets effektivitet. Organisatorisk struktur definieras i studien som det mönster av 
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relationer, auktoritet och intern kommunikation som finns mellan de olika personerna 

(Arefin et al., 2015). Resultatet av studien visade att en decentraliserad organisations 

struktur har ett positivt samband på BI-systemets effektivitet och att BI-systemet har en 

medierande roll mellan strukturen och organisationens effektivitet. Detta skulle kunna 

förklaras av att när ett BI-system används i en decentraliserad organisation så kan 

informationen kommuniceras direkt till toppen utan något hinder.  

Den tredje faktorn, organisatoriska processer består av de olika delarna av den operativa 

verksamheten såsom marknadsföring, försäljning, tillverkning etcetera. Det var ett positivt 

samband till BI-systemets effektivitet och att BI-systemet även här har en medierande roll. 

Detta kan intuitivt förstås i och med att ett BI-system lagrar information om företagets 

kunder, leverantörer, tillverkning och ofta används inom dessa avdelningar.  

 

Organisationens kultur påverkar även hur effektivt ett BI-system är, vilket bekräftades av 

studiens resultat. Organisationens kultur utgör de gemensamma värderingar och 

övertygelser som hjälper individer att förstå hur organisationen fungerar och där med förser 

dem med de normer som finns inom organisationen. Organisationens kultur är tätt 

sammanlänkat med hur stark målkongruensen är, det vill säga hur väl de anställdas 

handlingar är i linje med företagets mål. Det är väl känt att en organisations kultur är 

relaterat till hur framgångsrik och effektiv en organisation kan vara, och att en starkt 

förankrad kultur kan motivera de anställda. Resultatet Aerfin studie visade på att det var ett 

positivt samband mellan organisationens kultur och ett BI-systems effektivitet. Då ett BI-

system möjliggör att information snabbt och fritt kan flöda mellan olika hierarkier och 

avdelningar, så är det viktigt att organisations kulturen tillåter det. Resultatet visade även 

att BI-systemet har en medierande roll mellan kulturen och organisationens effektivitet.  

Andra studier bekräftar betydelsen organisationskulturen innehar, att det är viktigt att 

användningen av information för att fatta välunderbyggda analytiska beslut är en del av 

organisations DNA (Watson et al., 2007). Organisationskulturen inverkar även på den grad 

av acceptans och framgång ett BI-system har. Vilken kan utgöra en av huvudanledningarna 

till att implementationer av BI-system misslyckas (Raskino, 2015 ceo).  

Det kan konstateras att hur effektivt och framgångsrikt en implementering av ett BI-system 

blir. Är beroende av hur väl det är en överensstämmelse mellan BI-systemet och 

organisationens strategi, struktur, kultur och processer. En bra överensstämmelse mellan 

dessa ökar chansen att BI-systemet kommer öka organisationens effektivitet och prestation. 

Studien visade även på att en organisations strategi har den största inverkan på ett BI-

systems effektivitet i jämförelse med de övriga organisatoriska faktorerna. Detta är 

förståeligt då ett BI-system ska assistera i beslutsfattandet och om BI-systemet inte 

överensstämmer med strategin är det inte förvånande att BI-systemet inte lyckas uppnå sin 

maximala potential i form av effektivitet.  
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Att ha förstått betydelsen de organisatoriska faktorerna har för ett BI-systems framgång, 

tyder verkligen på att ett BI-system kan förändra en organisation på flertalet olika nivåer och 

områden. Ett misslyckande att utnyttja ett BI-system till sin fulla potential visar på att felet 

inte enbart behöver ligga på den operationella nivån utan kan beröra organisationens 

grundläggande värderingar och de organisatoriska faktorerna (Arefin et al., 2015).  

 

Enligt en annan studie av Wieder som undersökte de faktorer som påverkade ett BI-systems 

effektivitet (Wieder et al., 2012). Så är en viktig faktor på hur effektivit ett BI-system är, 

kvaliteten på den lagrade datan. Då det är avgörande för kvaliteten på de beslut som fattas 

med hjälp av BI-systemet. Detta kan förklaras av att den lagrade datan som BI-systemet 

använder sig av, ligger som underlag vid framtagandet av analyser och rapporter. Kvaliteten 

på de fattade besluten påverkas där av direkt av kvaliteten på den lagrade datan i data 

warehouset. (Wieder et al., 2012). Undermålig kvalité på den lagrade datan leder också till 

högre kostnader vid implementeringen (Kascelan, 2011). Är BI-systemet baserat på 

undermålig data så kan det även vara så att användarna av BI-systemet inte har en hög 

tilltro till de rapporter och beslutsunderlag som BI-systemet framtar. 

Studien visade även på att ett BI-systems effektivitet påverkas av hur väl själva 

implementeringen av ett BI-system genomförs på, om det hela sker på ett välgenomtänkt 

sätt och implementeringen får de resurser och hjälp som det behöver av organisationen 

(Wieder et al., 2012). Studiens resultat visade även på att ett BI-systems effektivitet och hur 

stora fördelar det resulterar i påverkas av vad för funktioner själva BI-systemet har då det är 

avgörande för hur brett dess användningsområde är. Det räcker däremot inte att ett BI-

system har flertalet funktioner och brett användningsområde. Enligt studien påverkas de 

även av vad för ambitioner gällande användningsområdet med BI-systemet som 

organisationen och användarna har (Wieder et al., 2012). Det kan vara så att användarna 

inte utnyttjar den stora datamängd som finns tillgänglig för bearbetning. Ett annat 

intressant och intuitivt motstridigt fynd av studien var att resultatet visade på en negativ 

korrelation mellan nöjdhet med BI-systemet och användningen av BI-systemet och även 

kvaliteten på beslutsfattandet. Detta skulle enligt studien kunna bero på att avancerade BI-

system användare är mer benägna att utforska systemet och där med till  slut upptäcka dess 

begränsningar, där med indikerar det på att tillfredsställelse med BI-systemet inte 

nödvändigtvis är något bra och att nöjda användare kanske enbart är mindre 

krävande(Wieder et al., 2012). För att ett BI-system ska kunna användas till sin fulla 

potential är det däremot viktigt med användare som nyttjar hela BI-systemets funktioner 

och utforskar dess användningsområden.   

Att användare inte utnyttjar ett BI-systems fulla potential och den stora mängd data som 

finns lagrad är enligt en studie genomförd av Elbazhir på grund av att IT-chefer är ineffektiva 

i att kommunicera hur ett BI-system effektivt kan användas för att stödja beslutsfattandet. 
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Detta bristande samarbete mellan IT-chefer och företagets övriga chefer resulterar i ett 

sämre beslutsfattande och en mindre nyttjandegrad av BI-systemets fulla potential. För att 

ett BI-system ska kunna realisera sin fulla potential behöver användarna inneha en 

förståelse av vad ett BI-system är kapabelt till. Hur det går att utnyttja funktionerna för att 

förbättra och stödja beslutsprocessen. (Elbazhir et al., 2013; Wieder et al., 2012). Elbazhir 

studie undersöker faktorer som påverkar assimilationen av BI-systemet och BI-systemets 

påverkan på organisationens effektivitet vilket mäts med mått som tillväxt, omsättning, 

vinst, konkurrenskraft. Med assimilation åsyftades utsträckningen av användandet av BI-

systemet för att stödja aktiviteter och processer inom organisationen. Det som påverkar hur 

väl assimilerat BI-systemet blir är beroende av hur väl samarbetet ser ut mellan IT-chefer 

och de övriga cheferna och hur väl samarbetet är mellan chefer som är positionerade på 

olika hierarkiska nivåer inom organisationen. Detta möjliggör att de kan skapa effektiva 

partnerskap och att de kan lära sig om organisationens strategi och de potentiella 

användnigsområden BI-systemet medför. Detta gör också att operativa chefer kan utveckla 

kontext-specifika mätetal och en rapporterings struktur i BI-systemet. Så att användningen 

och funktionerna av BI-systemet matchar det verksamhetsområdet det används inom, 

vidare att det överensstämmer med företagets strategi. (Elbazhir et al., 2013) 

Resultatet från studie bekräftar där med de tidigare redovisade resultat från Arfins studie, 

det vill säga att BI-assimilation påverkar vilket affärsvärde ett BI-system skapar och att det är 

viktigt med att BI-systemet stämmer väl överens med en organisations strategi, kultur, 

struktur och processer.  

Detta för att användandet av ett BI-system beror på vilken kontext och affärsprocess det 

används inom. De sättet som ett BI-system ska skapa ett affärsvärde för organisation måste 

där av bestämmas av organisationen själv. Det är det enda sättet att skapa den bästa 

möjliga avkastningen på investeringen i BI-systemet (Wagner et al., 2012; Williams & 

Williams 2006).  

Det kan avslutningsvis konstateras att i fall en implementering av ett BI-system sker på ett 

korrekt och genomtänkt sätt och överensstämmer med organisationens struktur, strategi, 

kultur och processer. Vidare att det är en bra och öppen dialog och förståelse mellan IT-

cheferna och de operativa cheferna men även en öppen dialog mellan de olika hierarkierna. 

Detta för att BI-systemets användning på de operativa nivåerna ska överensstämma med de 

mål och strategier som framtas för organisationen. I Ifall implementeringen sker på rätt sätt 

och överensstämmer väl med de övriga organisatoriska faktorerna så kan BI-systemet 

resultera i betydande fördelar (Elbazhir et al., 2013). 
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2.7 Sammanfattning 

BI-system handlar om att omvandla information till värdefull kunskap. Vilket resulterar i ett 

förbättrat beslutsfattande som ökar en organisations prestation både operationellt och 

strategiskt. Ett BI-system består av de huvudsakliga komponenterna; data warehouse, OLAP 

och data mining. Användningen av Excel är utbrett bland organisationer och är ett väldigt 

flexibelt verktyg vid ad-hoc rapporter. Däremot förekommer det ofta felaktigheter i 

kalkylbladen och det uppstår komplikationer när flera användare är involverade. Det kan 

slutligen konstateras att det är en utmaning för en organisation att implementera et BI-

system, då det är viktigt att BI-systemet överensstämmer med organisationens strategi, 

struktur, kultur och processer. Vidare att det är ett bra samarbete mellan de olika 

avdelningarna och chefer inom en organisation, detta då implementeringen av ett BI-system 

ofta berör hela organisationen. Det finns där emot en stor potential att ett BI-system kan 

resultera i stora fördelar. Den tidigare forskning är samstämmiga i att ett BI-system har en 

stor potential och kan skapa ett ökat affärsvärde för organisationer.    

 

3.0 Metod 

3.1 Forskningsmetod  

 

Denna studie använder organisationer som använder sig av BI-leverantören Mercur 

solutions BI-system som studieobjekt. BI-systemet har benämningen: Mercur Business 

Control. Kontaktuppgifter till företagen som inkluderades i studien erhölls  från Mercur. Data 

samlades in genom en kombinerad forskningsmetod bestående av en kvantitativ och en 

kvalitativ metod. Den kvantitativa bestod av en elektronisk enkät med ett frågeformulär 

som sändes ut till utvalda organisationer. Tre företag intervjuades  över telefon, detta för att 

få en djupare förståelse kring BI-systemets effekter. En kombinerade forskningsmetod har 

flertalet förtjänster jämfört mot att enbart använda en forskningsmetod. Då det kan 

resultera i en ökad förståelse om resultaten, vilket är viktigt i denna studie då flertalet av BI-

systemets fördelar är av immateriell och strategisk natur. Vidare att det går att bekräfta om 

resultaten från enkäten stämmer överens med de genomförda intervjuerna (Sanders, 2012). 

Detta tillvägagång sätt anses där med vara en lämplig forskningsmetod för denna studie för 

att erhålla en detaljerad och djupgående förståelse om vilka effekter BI-systemet har på 

organisationer.  

Uppfattnings baserade mått användes både i den kvalitativa och den kvantitativa metoden. 

Användandet av uppfattnings baserade mått ger möjligheten att studera de "mjuka 

värdena", de immateriella faktorerna.  Tidigare forskning har påvisat att mellanchefers  

uppskattningar är en god approximation om organisationens faktiska prestations effekt av IT 

investeringar. Även att det föreligger en stark korrelation mellan de objektiva 

prestationsmåtten och de uppfattnings baserade datan som insamlas via intervjuer av 
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mellanchefer inom företag (Venkatraman et al., 1989). Nedanför kommer en beskrivning av 

BI-systemet Mercur Business Control. Detta för att de effekter BI-systemet har på de 

organisationerna som studeras påverkas av vilka funktionaliteter BI-systemet har.  

Information om detta inhämtades med hjälp av sekundär data bestående av interna 

dokument från Mercur. En dialog fördes även med Mercurs produktutvecklare för att 

säkerställa att kartläggningen av Mercurs BI-system var korrekt.   

3.2 Mercur Business Control  

Mercur Solutions AB är ett företag med egen programvaruutveckling som etablerades 1976. 

Mercur har cirka 250 kunder i skilda branscher. Mercurs BI-system benämns: Mercur 

Business Control. BI-systemet levererar lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd 

med fokus på; budgetering, prognostisering, rapportering och analys. BI-systemet har även 

integration med Microsoft Office, där rapporter kan exporteras till Excel. Nedanför kommer 

en beskrivning av de funktioner Mercur Business Control tillhandahåller (Mercur, 2015). 

 

3.2.1 Budgetering & konsolidering  

Transaktioner kan ligga till grund för automatiskt framräknade budget- eller prognosförslag. 

Direkt efter inmatning sker en konsolidering av siffrorna helt automatiskt så att de 

omedelbart är tillgängliga för analys på alla nivåer inom organisationen.  Mercur har 

simulerings funktioner där användaren snabbt kan analysera vilka effekter som ändrade 

förutsättningar och skeenden resulterar i. Ändras förutsättningarna för exempelvis en 

produkt gör systemet en omedelbar omräkning och visar utfallet (Mercur, 2015). 

3.2.2 Rapportering & Analys 

Mercur har analys och planering i ett och samma system. Drill down funktional itet så att 

varje användare snabbt och enkelt kan analysera verksamheten. Valfri rapport kan markeras 

och brytas upp på t.ex. kostnad per produkt, underenhet, konto eller enskild transaktion. 

Det går även att göra spontana grafiska analyser i rapporterna. Genom att markera ett urval 

i en visad rapport och trycka på systemets grafknapp kan användaren växla till olika 

diagramtyper för att få en bättre överblick. Användare med behörighet kan skapa helt egna 

rapporter. Det går att översiktligt granska affärskritisk information och styra mot olika mål. 

Avvikelser i styrkorten kan visualiseras med exempelvis hastighetsmätare, trafikljus och 

liknande. På samma sätt som i rapporter kan man analysera vidare med drill down 

funktionen och se detaljer bakom avvikelserna (Mercur, 2015).  

3.2.3 Målstyrning 

En överblick ges över hur organisationen presterar i förhållande till målen och hur trenden 

ser ut. Målen kan brytas ner, och aktiviteterna kan definieras centralt eller på lägre nivåer i 

organisationen. Analys av målstyrningsprocessen sker med ett flödesschema som ger en 

grafisk överblick över processen. Uppföljning av mål och mätetal sker i rapporter, 

dashboards eller scorecards som visar status och trender, nyckeltal kan själva definieras i 
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systemet. Mercur tillhandahåller en startsida med dashboard funktionalitet. Där varje 

användare kan definiera sin layout om vad som ska visas; tabeller, grafer, nyckeltal (Mercur, 

2015).   

3.3 Kvalitativ datainsamling  

Telefonintervjuer användes då företagens huvudkontor var geografiskt kraftigt utspridda. 

Även för att telefonintervjuer är ett väldigt effektivt sätt att samla in data på (Dahmström, 

2005). En nackdel är däremot att kroppsspråk inte kan avläsas. En semi-struktur på 

intervjuerna användes vilket gör att följdfrågor kan ställas. Vilket möjliggör att man kan 

vidareutveckla intressanta detaljer, även att frågorna i en större utsträckning kan anpassas 

till den specifika organisationen som intervjuas. Detta stärkte där med undersökningens 

validitet. Det anses även vara ett bra sätt för att erhålla en djupare förståelse av det som 

studeras (Saunders, 2012). Vilket passade denna studie, då BI-systemet och dess effekter är 

ett komplext ämne.  

För att säkerställa kvaliteten på svaren så tillfrågades respondenterna i början av varje 

intervju om den ville vara anonym i studien. Detta för att den intervjuade ska ha 

trovärdighet för intervjuaren och vara mer villig att före en diskussion. Detta minskar där 

med risken att svaren snedvrids. (Saunders, 2012). En lista på de frågor och teman intervjun 

behandlar skickades ut 3 dygn innan intervjun till respondenterna. Detta för att stärka 

kvaliteten på svaren. Då de intervjuade är mer välinformerade om vad intervjun kommer 

behandla och ges även möjlighet att förbereda sina svar (Saunders, 2012). Inledningsvis i 

varje intervju säkerställdes även att respondentens uppfattning om vad ett BI-system består 

utav överensstämde med denna studies definition. Detta för att öka sannolikheten att den 

intervjuade förstår vad som åsyftas i intervjun. Detta är speciellt viktigt i denna studie då BI-

system är ett komplext område med flertalet begrepp och definitioner (Turban, 2011).   

3.3.1 Val av företag  

Företagen som intervjuades kontaktades med hjälp av kontaktuppgifter från Mercur. Valet 

av företag att kontakta gjordes utifrån följande kriterier, antalet användare inom företaget 

som har tillgång till BI-systemet och det tidsförlopp som gått sedan implementering. Detta 

för att en stor användargrupp och ett längre användande ansågs öka sannolikheten att de 

effekter ett BI-system kan medföra på en organisation har framträtt. Den person som 

intervjuades på varje företag hade god kunskap och erfarenhet inom BI-system. Nedanför 

kommer en beskrivning av de intervjuade personerna och tillhörande företag.  

 

Företaget HK Scan grundades 1899 och är det största företaget i Sverige inom kött- och 

chark. Verksamheten i Sverige omsätter 9,4 miljarder kronor och har 2,500 medarbetare (HK 

Scan, 2015). Den intervjuade heter Johan Birath och har 15 år av erfarenhet inom BI-system. 

Johan arbetar som head of controller det vill säga controller chef på HK Scan i Sverige. HK 

Scan införskaffade Mercur Business Control år 2009 och har cirka 25 användare av BI-

systemet vilka främst utgörs av ekonomer och controllers.  
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Södersjukhuset, även kallat SÖS är ett akutsjukhus i Stockholm. Sjukhuset omsätter 3,9 

miljarder kronor och har 4,382 medarbetare (Södersjukhuset, 2015).  Den intervjuade heter 

Tor Simonsson och har över 20 år av erfarenhet inom BI-system. Tor arbetar som 

systemförvaltare av BI-systemet på controller avdelningen. Södersjukhuset införskaffade 

Mercur Business Control år 2011 och har cirka 240 användare vilka utgörs av allt från 

controllers och ekonomipersonal till 200 chefer till läkare och sjuksköterskor.  

SAAB utvecklar världsledande produkter inom militärt försvar och civil säkerhet, till den 

globala marknaden, och omsätter cirka 23.5 miljarder kronor och har I Sverige runt 14 700 

medarbetare (SAAB Group, 2015). Den intervjuade heter Cecilia Wilhelmsson och har 2 år av 

erfarenhet inom BI-system. Cecilia arbetar inom affärsområdet Aeronautics som linjechef 

och har ansvaret för den interna styrningen och rapporteringen. SAAB införskaffade Mercur 

Business Control år 2013 och har cirka 50 användare av BI-systemet vilka främst utgörs av 

ekonomer och controllers.  

3.4 Kvantitativt datainsamlande  

Den webbaserade enkäten skickades ut till 150 personer tillhörande varsitt företag utifrån 

kontaktlistan Mercur tillhandahöll. Personerna på kontaktlistan hade ansvar för företagets 

BI-system som de införskaffat från Mercur. Webbenkät användes för att det är ett effektivt 

sätt att snabbt samla in en stor mängd data på (Dahmström, 2005). Av de 150 företag som 

mottog enkäten var det 70 stycken som besvarade enkäten. Detta resulterade i en 

svarsfrekvens på 46,7 %, vilket är acceptabelt för denna studie. Bortfallet utgörs av de 

personer som inte besvarade enkäten. Då enkäten skickades till personer där samtliga var 

ansvariga för företagets BI-system. Så anses risken att individer med mindre datorvana 

skulle utgöra bortfallet vara låg. Vilket annars är ett förekommande bortfall vid 

webbenkäter (Dahmström, 2005).  

 

Enkäten konstruerades som en interaktiv webbenkät med inlagda kontroller. Där 

respondenterna måste besvara en fråga för att kunna gå vidare och se nästa fråga. Detta för 

att reducera bortfallet på enstaka frågor (Dahmström, 2005). Enkäten besvarades genom att 

respondenterna angav på en likert-style skala på 1-7 hur mycket de instämde i det 

presenterade påståendet. 1 stod för att de starkt inte höll med och 7 att de starkt höll med. 

Denna skala valdes för att det inte är för många alternativ och heller inte för få 

svarsalternativ, detta för att respondenterna ska kunna svara träffsäkert. Vidare att skalan 

har ett neutralt alternativ som utgörs av det fjärde, mittersta alternativet. (Dahmström, 

2005).   

 

Enkäten tog cirka 5-10 minuter att besvara utifrån ett pilottest av enkäten, vilket är lämpligt 

för att öka sannolikheten att enkäten fullbordas (Dahmström, 2005). Webbenkäten innehöll 

18 frågor och fyra kontrollfrågor användes för att kartlägga respondenternas attribut. Detta 

för att säkerställa kvaliteten på den insamlade datan. En sammanställning av resultatet från 
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kontrollfrågorna visar att samtliga respondenter hade flera års erfarenhet inom BI-system, 

och anses där av ha god kunskap inom ämnet. Den externa validiteten förstärks  av att det är 

en god spridning inom urvalet av de branscher som respondenterna tillhör (Saunders, 2012). 

I nedanstående figur 1 redovisas sammanställningen av respondenternas attribut.  

Sammanställning av webbenkätens kontrollfrågor  

Ålder 
                    20 – 29 år: 
                    30 – 39 år: 
                    40 – 49 år:  
                    50+ år:   

Antal 
25 st 
24 st 
15 st 
11 st   

 År av erfarenhet inom BI-system 
                    1 – 5 år:  
                    6 – 10 år:  
                    11 – 15 år:  
                    16+ år: 

 
1 st 
17 st 
23 st  
5 st 

Bransch  
                    Fastigheter:  
                    Tjänsteföretag: 
                    Handel:  
                    Industri & tillverkning:  
                    Offentlig sektor:  
                    Bank & finans:  
                    Vård & omsorg:  
                    Energi:  
                    Media:  
                    Hotell & turism:  

 
10 st  
15 st 
7 st  
16 st 
5 st  
5 st   
2 st 
5 st 
4 st  
1 st  

Yrkesroll   
                   Business Controller: 
                   CFO: 
                   Controller: 
                   Ekonom: 
                   Ekonomichef: 
                   Head of Controlling: 
                   Systemförvaltare:                                                 

 
9 st 
6 st 
25 st 
3 st 
15 st 
4 st 
8 st 

Figur 1: Redovisning av enkätens respondenter.   

Ett-chi2 test (se bilaga 5) utfördes även för att säkerställa kvaliteten på den insamlade datan (Dahmström, 

2005). Vilket påvisade att det rådde ett oberoende mellan de olika attributen av respondenterna.  

 

 

 

 



19 

 

3.5 Utformandet av intervju- och enkätfrågorna  

I utformandet av intervju- och enkätfrågorna följdes en strukturerad process. Först 

granskades tidigare forskning och dess resultat vilket framfördes i litteraturgenomgången 

om BI-systemets fördelar och dess implementering. Vidare hur den tidigare forskningen 

hade utformat enkätfrågor för att undersöka vilka effekter ett BI-system har på en 

organisation (Elbashir et al., 2013; Zhu et al., 2004). Denna kartläggning resulterade i en 

uppdelning bestående av två huvudkategorier: den organisatoriska aspekten och den 

operativa verksamheten, detta är i linje med uppdelningen som användes i studien av 

Elbashir (2013). Detta för att samtliga undersökta studier av tidigare forskning kom fram till 

ett samstämmigt resultat att ett BI-system har effekter på en organisations effektivitet och 

prestation, och att de operativa affärsprocesserna kan resultera i en ökad organisatorisk 

effektivitet och lönsamhet (Aerfin et al., 2015; Wider et al., 2012; Elbashir et al., 2013). 

BI-systemets effekter på en organisation antas där med ske på dessa två olika områden den 

operationella verksamheten och på den organisatoriska aspekten. Den organisatoriska 

aspekten tar även hänsyn till den strategiska biten av ett BI-system (Lönnqvist & Pirttimäki, 

2006). Den organisatoriska aspekten syftar på ökade intäkter och en ökad konkurrenskraft. 

Det uppmätts exempelvis i mätetal som return of investment (ROI) och omsättningstillväxt.  

Enkät och intervjufrågor togs där med fram till denna kategori (se bilaga 1 & 3).   

Den andra huvudkategorin var de operativa affärsprocesserna. Vilket berör hur BI-systemet 

påverkar en organisations aktiviteter och interna affärsprocesser exempelvis 

marknadsföring, tillverkning, försälljning etcetera. Vilket i sin tur ska påverka den 

organisatoriska aspekten. Denna kategori de operativaffärsprocesserna delades upp i ett 

antal underkategorier. Detta för att ett BI-system har ett brett användningsområde och att 

användningen av BI-system är beroende av vilken kontext den används inom och att 

värdeskapandet inom en organisation sker genom flertalet olika processer. Uppdelningen 

skedde i linje med de underkategorier framtagna av (Elbashir et al., 2008), där med togs 

frågor till följande kategorier togs fram; interna affärsprocesser vilket mäts med frågor 

relaterat till reducering av operationella kostnader, effektivisering av den operativa 

verksamheten, ökad produktivitet (se bilaga 1 & 3). I denna kategori ingick även 

kundbeteende, vilket handlar om BI-systemets inverkan på att analysera kunders beteende. 

Vilket är en fördel som ett BI-system kan medföra (Connolly et al., 2005, s. 1208; Williams & 

Williams, 2006). 

Den andra underkategorin där frågor togs fram till är kommunikation där det mäts både BI-

systemets inverkan på den interna kommunikationen och den externa kommunikationen. 

Detta för att tidigare forskning har påvisat att ett BI-system kan medföra effekter på både 

den interna och externa kommunikationen. Studien genomförd av Elbashir 2008 hade ett 

resultat som påvisade att BI-systemet har en positiv inverkan på koordinationen och 

samarbetet med de externa samarbetspartnerna. Frågor om BI-systemets effekt på den 

interna kommunikationen togs fram med hänsyn till resultatet från studien av Arefin 2015 
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som visade på att ett BI-system har en medierande roll mellan en organisations kultur och 

den organisatoriska effektivitet och prestationen, detta kunde förklaras av att ett BI-system 

möjliggör ett snabbt och fritt flöde av information inom organisationen. Detta är även 

förståeligt i åtanke med att ett BI-system integrerar och konsoliderar data så att den är 

lätttillgänglig för alla användare (Turban et al., 2007; Aerfin et al., 2015).   

 

Det togs även fram frågor till kategorin som innehöll frågor om beslutsunderlag och 

beslutsfattande (se bilaga 1 & 3). Detta då ett av de främsta syftena med ett BI-system är att 

det ska resultera i ett bättre beslutsfattande (Aerfin et al., 2015; Wider et al., 2012; Elbashir 

et al., 2013). Utöver detta så framtogs en fristående kategori som innehöll frågor 

relaterande till användningen av Excel som beslutsunderlag. Excel-frågorna togs fram utifrån 

den tidigare forskningen vilket redogjordes tidigare för i  denna studie, där med fokuserade 

frågorna på att Excel är ett flexibelt verktyg men att det däremot kan förekomma 

felaktigheter och främst när flera användare är involverad.   

De framtagna kategorierna för att sammanfatta var: organisatoriska aspekten, de operativa 

affärsprocesserna, beslutsfattande, kommunikationen och Excel.  Dessa kategorier valdes 

för att det täcker in en stor del av ett företagets aktiviteter och BI-systemets användande 

och att det är i linje med tidigare forskning. Vidare att de olika processerna som resulterar i 

ett värde skapandet inom en organisation är inkluderade och att det får med BI-systemets 

inverkan på det operativa men även mäter den strategiska och organisatoriska aspekten.  

Intervju- och enkätfrågorna skiljer sig åt till viss del på grund av att de är två olika typer av 

datainsamlings metoder. De behandlar däremot samma framtagna kategorier. Vidare var 

intervjuerna semi-strukturerade där det förekom följdfrågor och även öppna frågor som inte 

var kopplade direkt till en kategori. Vilket användes för att det skulle kunna resultera i ny 

och dittills okänd kunskap (Saunders, 2012).  

 

För att säkerställa att de tillhörande frågorna inom varje kategori hörde ihop. Så utfördes ett 

Cronbach test (se bilaga 6) då det är ett lämpligt sätt för att undersöka frågors interna 

samhörighet (Saunders, 2012). Resultatet påvisade att det var en hög intern samhörighet 

inom kategorierna: operativa affärsprocesser, organisatoriska aspekten och beslutsfattande. 

Det var en lägre samhörighet inom kategorierna som behandlade Excel och kommunikation. 

Detta kan förklaras av att kategorin om kommunikation behandlade två olika områden den 

interna kommunikationen men även koordinationen och samarbetet med externa partners.  

Ett pilottest av intervju- och enkätfrågorna genomfördes för att kvalitetssäkra kvaliteten på 

frågorna och reducera bortfall vid enkäten. Ett antal chefer på Mercur med professionell 

yrkeskunskap inom BI-system besvarade och granskade intervju- och enkätfrågorna. Detta 

för att säkerställa att enkäten och intervjufrågorna var väl utformade och tydliga, och 

strukturen och själva ordningsföljden. Även för att få feedback om frågorna stämmer 
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överens med de funktioner som BI-systemet Mercur Business Control innehar. Där efter 

gjordes nödvändiga justeringar och revideringar av frågorna utifrån pilottestets resultat. 

Detta för att säkerställa att frågorna mäter det som de ska mäta och att enkätfrågorna 

tolkas på samma sätt för att säkerställa reliabiliteten (Saunders, 2012).  

 3.6 Begränsning 
Populationen av de organisationer som utgjorde urvalet var alla kunder till samma BI-

leverantör. Detta stärker den interna validiteten inom det valda urvalet. Dock kan den 

externa validiteten bli reducerad när man jämför mot andra BI-leverantörer som har 

mjukvara med andra specifikationer och förmågor. De personer som intervjuades hade god 

kunskap och erfarenhet om BI-systemet och dess användning inom organisationen vilket 

stärker studien, däremot skulle det varit intressant för ett ökat helhetsperspektiv om 

användare längre ner i organisationen intervjuades om hur de använde BI-systemet i den 

dagliga operativa verksamheten. De intervjuade personerna har god kunskap och erfarenhet 

om BI-system, däremot är samtliga Excel-beroende användare som använder det i sitt 

arbete. Detta har förtjänsten att det på ett bra sätt går att göra jämförelser mot ett BI-

system, framför allt då ett BI-system till vis del ersätter en tidigare större användning av 

Excel. Begränsningen blir däremot att urvalet blir snedrvridet i den mån att det ej är 

inkluderat chefer som ej är Excel-beroende i sitt arbete. Vidare så är BI-system i ständig 

utveckling där med kan nya användningsområden utvecklas i framtiden med nya 

specialiserade programvaror, där med är denna studie en ögonblicksbild av BI-system när 

studien genomfördes. Företagen som intervjuades hade använt BI-systemet i minst två år 

men det kan fortfarande vara så att en del fördelar med BI-system först framträder efter en 

ännu längre användningstid. 
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3.7 Data analys  

Enkätsvaren kommer att analyserar med statistiska analyser för att hitta intressanta 

samband och erhålla en ökad förståelse om BI-systemets effekter. Enkätsvaren består av 

ordinal data och icke parametriska statistiska metoder kommer användas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figur 2: En sammanställning av enkätsvaren.  

 

Sammanställning av enkätsvaren 

 

N 

Medelvärde Median Std. avvikelse Giltiga Bortfall 

Fråga 1 70 0 4,50 4,50 1,462 

Fråga 2 70 0 5,36 6,00 1,352 

Fråga 3 70 0 4,50 4,00 1,338 

Fråga 4 70 0 4,39 4,00 1,467 

Fråga 5 70 0 5,79 6,00 1,190 

Fråga 6 70 0 4,69 5,00 1,336 

Fråga 7 70 0 5,80 6,00 0,926 

Fråga 8 70 0 6,03 6,00 1,215 

Fråga 9 70 0 5,87 6,00 0,931 

Fråga 10 70 0 6,16 6,00 0,942 

Fråga 11 70 0 6,29 6,00 0,705 

Fråga 12 70 0 5,01 5,00 1,245 

Fråga 13 70 0 4,64 5,00 1,263 

Fråga 14 70 0 5,63 6,00 0,995 

Fråga 15 70 0 4,34 4,00 1,473 

Fråga 16 70 0 4,80 5,00 1,071 

Fråga 17 70 0 6,40 6,00 0,689 

Fråga 18 70 0 6,14 6,00 0,804 
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4.0 Resultat och analys  

 

4.1 - Excel som beslutsunderlag  

Enkätens resultat visar på att Excel är ett flexibelt verktyg men medför en risk när det 

används som underlag vid beslutsfattande (m=5,0 s=1,25, se bilaga 4). Det var även ett 

starkare instämmande i att Excel medför felaktigheter när flera användare är involverade 

(m=6,3 s=0,705, se bilaga 4). Den låga standardavvikelsen visar även att det var en liten 

spridning bland svaren. Att det var ett starkare instämmande i felaktigheter när flera 

användare är involverade är ett förväntat resultat baserat på den tidigare forskningen och 

att det kan ge uppkomst till spreadsheet silos (Baskarada, 2011). De bägge Excel-frågorna är 

vidare ej korrelerade med frågan om att ett stort värde med ett BI-system är den 

gemensamma standardlösningen där all data är integrerad. Det är även en neutral 

korrelation med att ett BI-system har reducerat de manuella processerna. Det finns där med 

ingen signifikant negativ korrelation.  

 

Samtliga intervjuade bekräftar enkätens resultat. De framhöll att det ofta kunde bli fel i 

kalkylbladen och att länkfel kunde förekomma eller att för stora filer kraschade. Den 

intervjuade på SAAB betonade även att hon försöker kontrollera kalkylbladen för 

felaktigheter. Ordvalet “försöker” indikerar dock på att det inte alltid sker en kontroll, och 

att det troligtvis inte existerar uppsatta rutiner för detta. Detta är i linje med den tidigare 

forskningen om att felen sällan identifieras. Vidare att organisationer inte har tydligt 

uppsatta rutiner för att kontrollera kalkylbladens kvalitet (Baskarada, 2011). De intervjuade 

från HK Scan och Södersjukhuset betonade också att de inte hade uppsatta rutiner för det.  

De intervjuade från HK Scan och SAAB påtalade att den som skulle länka ihop alla filer kunde 

sakna vetskap om att det fanns en till fil som skulle länkas ihop. Detta är i linje med den 

tidigare forskningen om att det kan förekomma “spreadsheet silos” (Baskarada, 2011). Där 

datan lagras på olika ställen och är svårtillgänglig. Vilket resulterar i att flera olika versioner 

existerar. 

Samtliga respondenter framhöll att användningen av Excel är beroende av vilka kunskaper 

användaren besitter. Den intervjuade från Södersjukhuset berättade att de innan 

införskaffandet av ett BI-system hade använt sig av “Kjells-Excel”. Dess namn förklarades av 

att personen hette Kjell. Denna lösning var där av väldigt personberoende. Då det helt och 

hållet var beroende av Kjell. Den intervjuade från HK Scan nämnde att det gick att briljera i 

Excel. Den intervjuade från SAAB framhöll också att ens kunskaper satte gränser för vad 

man kan åstadkomma i Excel.  Deras svar stämmer överens med den tidigare forskning om 

att användningen av Excel är beroende av vilken kunskap användaren besitter (McGill & 

Klobas, 2005). 
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Samtliga intervjuade instämde vidare att Excel är ett väldigt flexibelt verktyg som är bra vid 

ad-hoc rapporter. Däremot att det inte gick att uppnå den integrering och konsolidering av 

all data på det sättet som ett BI-system gör. Respondenten från SAAB sa ”BI-system är 

mycket bättre och mer tillförlitligt för att samla in stora mängder data regelbundet med en 

viss struktur”. Resultaten från enkäten och de intervjuades svar överensstämmer väl med 

tidigare forskningen och att BI-systemet enligt SAAB anses vara bättre för att samla in stora 

mängder data regelbundet. Detta skulle kunna förklaras av BI-systems funktionaliteter och 

komponenter, då det integrerar och konsoliderar all data i data warehouset. Vilket gör att 

informationen på ett smidigt sätt kan extraheras.  

4.2 Implementation av BI-system  

Den intervjuade från HK Scan framhöll att det med BI-system är en ganska stor resa innan 

man kommer fram ordentligt. Till att man får en riktig utveckling av det, men kommer man 

dit är det värt väldigt mycket. Detta är i linje med tidigare forskning om att det tar lång tid 

att implementera och att kostnaden för ett BI-system är höga och att det kräver en hög grad 

av IT-infrastruktur (Steven et al., 2010). Den intervjuade från HK Scan berättade även att det 

krävs mycket arbete med att strukturera datan. Så att det innehåller den information som 

sedan kan användas på ett bra sätt. Detta stämmer med tidigare forskning om att en 

avgörande faktor för en implementations framgång och kvaliteten på de beslut som fattas är 

beroende av kvaliteten på den lagrade datan som ett BI-system använder sig av (Weider et 

al., 2012).  

Angående hur de anställda inom organisationen har lärt sig använda systemet nämner den 

intervjuade på Södersjukhuset att det är ett långsiktigt projekt att få alla chefer att ta till sig 

verktygen. Cheferna är olika duktiga på det, då en del har fått det till sin vardag medan en 

del fortfarande ser ut som frågetecken. Den intervjuade från SAAB berättade att det finns 

mycket att göra för att sprida det inom organisationen. Det är väldigt varierat hur de 

anställda använder systemet. De ska där av nästa år fokusera på att öka användningen inom 

organisationen.  

Att användargraden varierar bland de anställda förstärker den tidigare forskningens resultat 

om att användarna behöver ha en förståelse av vad BI-systemet är kapabelt till för att BI-

systemet ska realisera sin fulla potential. Detta stämmer med tidigare studier som har 

påvisat att en av huvudanledningarna till att organisationer inte på ett effektivit sätt lyckas 

utnyttja BI-system är för att IT-chefer, är ineffektiva i att kommunicera ut i verksamheten till 

användarna hur BI-systemet kan användas. En viktig faktor för ett BI-systems effektivitet är 

att det är väl assimilerat inom organisationen bland användarna. Då organisationskulturen 

enligt Gartner (2015) är en av huvudanledningarna till att BI-implementationer misslyckas. 

Det anses där av vara ett väldigt klokt beslut av SAAB och Södersjukhuset att fokusera på att 

få alla de anställda mer involverade i användningen av BI-systemet då det är en avgörande 

faktor för BI-systems effektivitet och för att kunna realisera dess fulla potential (Wieder et 

al., 2012).  
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4.3 Intern och extern kommunikationen  

Resultatet av enkätstudien visar på ett instämmande (m=5,8 s=0,926, se bilaga 4) i att BI-

systemet har resulterat i en förbättrad internkommunikation. Svaren på om 

internkommunikationen har förbättrats i och med BI-systemet uppvisade en måttligt stark 

korrelation (ρ = 0,522, se bilaga 7) till att beslutsfattandet hade förbättrats. Den starkaste 

korrelationen den interna kommunikation hade till en annan variabel var (ρ= 0,599, se 

bilaga 7) att BI-systemet hade resulterat i mer tillförlitliga rapporter.  

Förbättringen av den interna kommunikationen hade även måttligt starka korrelationer (se 

bilaga 7) med att BI-systemet hade resulterat i ett ökat utvinnande av värdefull kunskap. En 

förklaring till detta kan vara att en förbättrad intern kommunikation också gör att värdefull 

information i organisationen delas mellan de anställda mer effektivt. Vidare en korrelation 

till att det blivit en bättre kontroll av verksamheten i och med BI-systemet. Detta är också 

intuitivt förståeligt i och med att en förbättrad kommunikation också gör att ledningen 

lättare kan styra och kontrollera verksamheten. Då det är lättare att kommunicera ut 

budskap i organisationen.   

Angående om koordinationen och samarbetet med organisationens externa partners hade 

förbättrats. Så visade enkäten ett resultat på (m=4,7 s=1,336, se bilaga 4), vilket är lägre 

jämfört med resultatet om den interna kommunikationen hade förbättrats. Den starkaste 

korelationen (0,463) var till om BI-systemet hade resulterat i en ökad förståelse av deras 

kunders beteende. Detta skulle kunna förklaras av att kunderna kan uppfattas som en 

extern partner och att det är en intressent som står utanför organisationen.  

Resultatet från enkäten förstärktes av de intervjuades uttalanden. Samtliga framhöll att den 

interna kommunikationen hade förbättrats. Den intervjuade från Södersjukhuset sa följande 

angående om BI-systemet hade påverkat den interna kommunikationen. 

-“Det har påverkats jävligt mycket, vi refererar alltid till rapporterna, det är precis det som 

det handlar om själva kommunikationen”.   

Den intervjuade från SAAB hade en liknande uppfattning, “Kommunikationen har absolut 

förbättrats”. Samtliga organisationer var eniga om att en stor fördel med ett BI-system är 

framför allt att datan är integrerad. Vilket hade resulterat i en ökad samsyn och enhetlighet i 

kommunikationen då alla utgick ifrån samma information, detta anses vara i linje med 

tidigare forskning om att BI-systemet fyller en medierande roll mellan en organisations 

kultur och organisationens effektivitet och lönsamhet (Arefin et al., 2015).   

 

Den intervjuade från Södersjukhuset framhöll att det främsta värdet med ett BI-system är 

att alla i organisationen har samma uppfattning om vad det är för siffror som gäller. BI-

systemet har gjort att det blivit mer robust och enhetligt. Den intervjuade från HK Scan 

betonade att BI-systemet är väldigt lättillgängligt för alla och användaroberoende. Då alla 
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kan ta fram rapporter utan ett de behöver ha några specifika kunskaper. Detta är en tydlig 

skillnad mot användandet av Excel som enligt tidigare forskning och de intervjuade är väldigt 

användarberoende. Den intervjuade från Södersjukhuset hade en liknande uppfattning om 

att att en stor fördel var att BI-systemet förde ut beslut till en mycket större användargrupp. 

Vilket innebar att chefer oavsett nivå hade tillgång till verktyget. De intervjuades svar gör att 

det är lätt att förstå tidigare forsknings resultat om att en organisations struktur och hierarki 

påverkar hur effektivt ett BI-system är (Aerfin et al., 2015). Då det påverkar hur snabbt 

informationen flödar inom en organisation och vilka som har tillgång till BI-systemet.  

De intervjuade instämde inte lika starkt som i fallet med intern kommunikation, att 

koordinationen och samarbetet med externa partners hade förbättrats i och med BI-

systemet. Den intervjuade från HK Scan framhöll tydligt att den inte hade påverkats. Detta 

ska dock ses i kontexten av att HK scan även berättade att i deras involvering i en nordisk 

koncern håller på att implementera ett gemensamt BI-system för försäljningsuppföljning. 

Den intervjuade från Södersjukhuset framhöll att på ett direkt sätt hade den externa 

kommunikationen inte påverkats. Däremot att det på på ett indirekt sätt hade gjort det. Då 

BI-systemet hjälper till att ta fram underlag till diskussioner. Även att de inkluderat 

koncernen och landstinget i deras gemensamma BI-system. Den intervjuade från SAAB sa att 

nu vet de direkt vad som faktiskt har rapporterats till kunden.  

 

Det milda instämmande i enkätsvaren (se bilaga 4) att BI-systemet på ett indirekt sätt skulle 

ha påverkat koordinationen och samarbetet med externa partners. Är i linje med de 

intervjuades svar på att det externa samarbetet i viss mån skulle ha förbättrats. Detta 

resultat är även i linje med tidigare forskning om att ett BI-system förbättrar koordinationen 

och samarbetet med en organisations externa intressenter (Elbashir et al., 2008).  

4.4 Operationella affärsprocesser  

Enkätens resultat visar på ett måttligt instämmande (m=5,35 s=1,352, se bilaga 4) i att BI-

systemet har effektiviserat verksamheten. Detta bekräftas av svaren från de intervjuade 

respondenterna. Där samtliga instämmer i att BI-systemet har effektiviserat deras budget- 

och prognosarbete, vilket gjort att de blivit mer produktiva inom ekonomifunktionen. De 

intervjuade från HK scan och SAAB framhåller att BI-systemet har gjort att de slipper 

sammanställa material manuellt. Då de förut arbetade mycket med Excel där data behövda 

matas in i olika mallar. Den intervjuade från HK Scan påtalar att detta gjort att de sparat 

mycket tid. Detta stämmer bra med enkätens resultat. Där det var ett starkt instämmande 

(m=6,0 s=0,931, se bilaga 4) i att BI-systemet har reducerat manuella processer och där med 

frilagt tid.  Detta bekräftas av den intervjuade från SAAB som säger följande; 

- ”Jag vill kunna göra analyser och lägga tid på det, inte sitta och knappa i Excel” .  

 

Den intervjuade från Södersjukhuset framhåller att införandet av BI-systemet inte har 

effektiviserat sjukhusets kärnverksamhet. Däremot att det har möjligheten att göra det. Då 
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BI-systemet ger en bild av hur verksamheten utvecklas, exempelvis inom vårdtider eller 

personalomsättningen. Den intervjuade framhåller även att BI-systemet inte har påverkat 

sjukhusets produktivitet men att det har resulterat i en ökad kunskap om verksamheten. 

Detta visar på att ett BI-systems alla användningsområden inte nödvändigtvis används och 

att dess fulla potential där med inte fullt utvecklats inom organisationen. Detta är i linje med 

den tidigare redogjorde forskningen om att användares kunskap om BI-systemet och dess 

utsträckning av användandet påverkar hur effektivt ett BI-system är (Weider et al., 2012).       

Den intervjuade från Södersjukhuset är däremot medveten om vilka ytterligare möjligheter 

BI-systemet skulle kunna erbjuda.  

Enkätens resultat visar på ett svagt instämmande (m=4,6 s=1,263, se bilaga 4) i att BI-

systemet har reducerat de operationella kostnaderna. Vid tolkandet av detta resultat fås det 

däremot tas i beaktande respondenternas måttligt starka instämmande i att BI-systemet 

hade effektiviserat verksamheten. Ett intressant samband är det måttligt starka sambandet 

(ρ =0,578, se bilaga 4) mellan att BI-systemet har reducerat de operationella kostnaderna 

och att BI-systemet har gjort att de anställda arbetar mer i linje med företagets 

övergripande strategi.  

En förklaring skulle kunna vara att de anställda fattar beslut som är mer gynnsamma för 

organisationen i helhet. Detta exemplifieras av den intervjuade på Södersjukhuset som 

påtalar att de kostnadsdrivande besluten i deras verksamhet. Utgörs av de dagliga besluten 

som tas långt ut i organisationen. Där av var deras målsättning med införskaffandet av BI-

systemet att förse information till alla som kan påverka kostnaderna och intäkterna. Den 

intervjuade påpekar även att BI-systemet resulterat i en ökad möjlighet till styrning och 

kontroll av organisationen. Då de kan centralt definiera vad rapporterna ska innehålla och 

där med även styra vad de anställda ska titta på. Detta överensstämmer med enkätens 

resultat som visade på ett starkt instämmande (m=6,14, S=0,804, se bilaga 4) i att ett BI-

system har resulterat i en bättre kontroll av verksamheten.  

Samtliga intervjuade instämde i detta. Då BI-systemet har påverkat deras uppföljning av 

verksamheten. Den intervjuade på HK Scan nämner att det med BI-systemet är det lättare 

att sätta upp mål och att arbeta med flera nyckeltal. Den intervjuade på Södersjukhuset 

betonar att BI-systemet är definitivt en mycket lämplig verktygslåda för att skapa nyckeltal. 

Den intervjuade på SAAB påpekar att de kan definiera vilka nyckeltal de vill ha i systemet 

och hämta ut dem direkt.  

Resultat från enkäten (se bilaga 4) visar på ett starkt instämmande i att ett BI-system ökar 

en organisations analysförmåga. På frågan angående om BI-systemet var ett värdefullt 

verktyg vid framtagandet av analyser. Så erhöll det de högsta medelvärdet i enkäten på 6,4 

och även den lägsta standardavvikelsen på 0,69 (se bilaga 4).  
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Detta resultat bekräftar den tidigare forskningen om att BI-systemet kan extrahera värdefull 

kunskap ur den lagrade datan. Det överensstämmer även med tidigare forskning om att 

användningen av BI-systemet kan resultera i analytiskt beslutsfattande (Davenport et al., 

2006). Det var även en måttligt stark korrelation (ρ = 0,61, se bilaga 7) om att BI-systemet 

var ett värdefullt verktyg vid framtagandet av analyser till att BI-systemet hade effektiviserat 

den operativa verksamheten. 

 

Detta bekräftas av de intervjuade respondenterna. Den intervjuade från SAAB påpekade att 

den största vinsten med BI-systemet, är att de har mycket större möjligheter att analysera 

informationen. Den intervjuade från HK Scan nämner även att de har mycket 

försäljningsstatistik som de överför till deras data warehouse. Där användare kan titta på 

hur försäljningen utvecklar sig. BI-systemet har gjort att det går att kolla på en mycket mer 

detaljerad nivå. De nyttjar även BI-systemet för att följa produktionen. Detta för att 

säkerställa att de anställda är tillräckligt produktiva. Inom säljavdelningen används BI-

systemet där de arbetar med olika värdemultiplar, och information som är kopplat till 

kunderna och produkterna. 

 

Enkäten visar dock på ett neutralt instämmande (m=4,3 s = 1,07, se bilaga 4) i att BI-

systemet har resulterat i en ökad kunskap om kunders beteende. En förklaring till detta kan 

vara att kunders beteende anses av respondenterna vara så komplext och svårberäknat 

även om det går att segmentera och analysera köpmönster. Det ska dock påpekas att det 

var ett måttligt starkt instämmande (m=5,6 s=0,10, se bilaga 4) i att det går att utvinna 

värdefull kunskap ur den lagrade datan i data warehouset. Tidigare forskning visar även på 

att ett BI-system kan resultera i en ökad förståelse av kunders beteende. Enkätresultatet 

angående kunders beteende bör beaktas med viss skepticism, då de genomförda 

intervjuerna i linje med den tidigare forskningen visar på att ett BI-system kan resultera i en 

ökad förståelse av kundernas beteende.  

Samtliga intervjuade betonade att BI-systemet med den ökade analysförmågan har gjort att 

de fått en ökad förståelse av deras kunders beteende. Den intervjuade från HK Scan 

framhöll att BI-systemet har bidragit till deras analysförmåga av lönsamhet per kund och per 

produkt. Den intervjuade från Södersjukhuset säger att de detaljerat kan göra analyser och 

jämförelser. Exempelvis på olika utfall, se var patienter kommer ifrån, vilken 

åldersfördelning, när patienterna anländer, när de kan förvänta högtryck på akuten. SAAB 

berättar att de med BI-systemet kan analysera deras olika affärsmarknader. Där de 

använder sig av scenario-analyser när de ska analysera hur de olika marknaderna kan 

utvecklas, och olika utfall relaterat till om de får en kund eller ej.  Detta visar på de olika 

användningsområdena ett BI-system har och hur viktigt det är att användandet stämmer 

överens med organisationens egna verksamhet. Vilket tidigare forskning även har betonat 

(Wagner & Weitzel, 2012; Arefin et al., 2015). 
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En intressant aspekt av enkätens resultat är den måttligt starka korrelationen (p=0,512, se 

bilaga 7) mellan att BI-systemet är ett värdefullt analytiskt verktyg och att en stor fördel ett 

BI-system medför är att all data är integrerad. Detta skulle kunna förklaras av att de 

rapporter och analyser som tas fram är alla baserade på den lagrade datan i data 

warehouset. Vilket överensstämmer med att samtliga organisationer instämde i att en stor 

fördel med ett BI-system är integrationen av data (se bilaga 4) och den konsoliderade bilden 

som presenteras.  

4.5 Beslutsunderlag  

Resultatet från enkäten (se bilaga 4) visar på ett starkt instämmande i att BI-systemet 

resulterar i ett bättre beslutsfattande och mer tillförlitliga rapporter. De intervjuade 

instämmer även starkt i detta. Detta resultat är inte så överraskande då ett huvudsyfte med 

BI-system är att stödja beslutsfattandet (Turban, 2011).  

 

Enkätsvaren på att det blivit ett bättre beslutsfattande och mer tillförlitliga rapporter 

uppvisar en måttligt stark korrelation med att BI-systemet har resulterat i en bättre kontroll 

av verksamheten och att BI-systemet har reducerat de operationella kostnaderna. Detta 

samband kan med enkelhet förklaras av att handlingar är en följd av att ett beslut medvetet 

eller omedvetet har tagits. För att genomtänkta beslut ska fattas krävs däremot att det är 

välunderbyggda av kvalitativ information. Detta manifesteras i enkätens resultat i den 

måttligt starka korrelation (ρ = 0,519, se bilaga 7) som är mellan det bättre beslutsfattandet 

och att BI-systemet har lett till utvinnande av värdefull kunskap ur den lagrade datan. 

4.6 Den organisatoriska aspekten 

För att påminna läsaren så utgjordes den organisatoriska aspekten, av en organisations 

förmåga att få de operationella affärsprocesserna att resultera i ökade intäkter och en ökad 

konkurrenskraft. Den organisatoriska aspekten uppmätts i form av mått som ROI och 

omsättningstillväxt.  

Enkätens resultat visar på ett svagt instämmande i att BI-systemet har resulterat i ökade 

intäkter (m=4,5 s=1,462, se bilaga4 ). Det var också ett svagt instämmande på att 

organisationens return of investment (ROI) hade ökat och att BI-systemet skulle ha 

resulterat i en ökad konkurrenskraft. Detta resultat får däremot tolkas i beaktande av det 

starkare instämmandet (m=5,4 s=1,35, se bilaga 4) i att BI-systemet har effektiviserat 

verksamheten. Det svaga instämmandet i att BI-systemet skulle ökat intäkterna är 

intressant, då ett BI-system på sikt måste resultera i ett ökat kassaflöde. Då ett vinstdrivet 

företag eftersträvar att maximera sin vinst. Det var även ett svagt instämmande i enkäten 

om BI-systemet hade resulterat i en ökad konkurrenskraft (m= 4,39 s=1,47, se bilaga 4). 

Detta får dock ses i beaktande av att det var ett hyfsat starkt instämmande i att BI-systemet 

har resulterat i ett utvinnande av värdefull kunskap ur den lagrade informationen och att BI-

systemet är ett värdefullt verktyg vid framtagandet av analyser (se bilaga 4).  
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En eventuell förklaring till det svagare instämmande i BI-systemets påverkan på de 

organisatoriska aspekterna är att BI-systemet enbart utgör en liten del av alla faktorer som 

påverkar en organisations effektivitet och prestation.   

Vidare att enligt den tidigare forskningen så har organisationer svårigheter att utvärdera och 

uppmäta det fördelar ett BI-system resulterar i. Detta på grund av att många fördelar 

kännetecknas av att de är av immateriell art och utgörs av ett intellektuellt kapital. Den 

intervjuade på Södersjukhuset framhöll även att IT-systems inverkan på produktivitet och 

effektivitet ofta glöms bort när man implementerar dem. Samtliga berättade att de faktiskt 

inte hade gjort någon ordentligt utvärdering av implementeringen av BI-systemet. De 

medhöll även att det var något de borde ha gjort. Enkätens resultat ska dock ej förringas 

men bör däremot placeras i förhållande till den större kontexten.  

 

Att de intervjuade inte hade gjort en ordentlig utvärdering av BI-systemet. Är i linje med 

tidigare forskning om att organisationer upplever att de bör investera i ett IT-system på 

grund av konkurrenskraftiga skäl med att de med en traditionell kostnadsanalys inte kan 

rättfärdiga investeringen (Turban, 2011). Detta har liknelser med den intervjuade på 

Södersjukhusets uttalande.  

– ”Det är ofta underförstått att ett IT-system kommer effektivisera som fan, men hur mäter 

man det?”.  

Denna studies tillvägagångssätt för att besvara den fråga är att först identifiera de områden 

som BI-systemet har inverkat på. Därefter kan lämpligtvis en multivariat-analys genomföras. 

Detta för att kartlägga vilket samband de olika faktorerna har på organisationens intäkter, 

omsättningstillväxt och konkurrenskraft.  Nedanstående Figur 3 illustrerar hur de olika 

grupperingarna av frågorna tillhörande de framtagna kategorierna: kommunikation, 

beslutsfattande och den operativa verksamheten, korrelerar med de frågor som utgör 

kategorin den organisatoriska aspekten.  

Som det framgår av figur3, så har alla kategorierna en positiv och måttligt stark kanonisk 

korrelation till den organisatoriska aspekten. Däremot den absolut starkaste uppvisade 

kanoniska korrelationen till organisatoriska aspekten är de operativa affärsprocesserna  (se 

figur3). Detta är logiskt då det är de operativa affärsprocesserna som slutligen 

förhoppningsvis resulterar i ökade intäkter och en ökad konkurrenskraft. Resultatet från den 

kanoniska korrelationsanalysen tyder på att det är den förbättring på de operativa 

affärsprocesserna ett BI-system medför. Som i slutändan resulterar i ett ökat affärsvärde för 

en organisation.  
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Figur 3: Kanonisk korrelation 

Frångår man att analysera frågorna ihop grupperade i kategorier och istället studerar hur de 

enskilda frågorna inom kategorin organisatoriska aspekter det vill säga om BI-systemet har 

resulterat i ökade intäkter, konkurrenskraft och return of investment (ROI). Så framkommer 

det att de har en måttligt stark korrelation till att BI-systemet har reducerat de operationella 

kostnaderna. Även till att BI-systemet har resulterat i en ökad kunskap om kundernas 

beteende. Tidigare studier har påvisat att en tydlig fördelar med BI-systemet är att det går 

att segmentera och analysera kunderna mer ingående. Då kunderna utgör företagets 

huvudsakliga inkomstkälla. Frågorna om BI-systemet ökat intäkterna och organisationens 

return of investment (ROI) hade bortsett från reduceringen av de operationella 

kostnaderna, den starkast korrelation med att BI-systemet har resulterat i ett bättre 

beslutsfattande. Detta är inte så överraskande då ett BI-systems huvudsyfte är att stödja i 

beslutsfattandet och främja analytiskt beslutsfattande (Turban, 2011; Davenport, 2006).  

 

BI-systemets inverkan på ett förbättrat beslutsfattande har även måttligt starka 

korrelationer med förbättrandet av den interna kommunikationen. Vidare den ökade 

kontrollen av verksamheten som ett BI-system medför. Det finns där med ett samband 

mellan beslutsfattandet och den interna kommunikationen. Detta är även i linje med vad de 

intervjuade personerna påtalade och även med tidigare forskning om att BI-systemet har en 

medierande roll mellan organisationens kultur och organisationens effektivitet och 

prestation (Arefin et al., 2015 ).  
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Ett intressant samband ur enkätens resultat är att frågan om ett BI-system resulterar i ett 

utvinnande av värdefull kunskap, har näst starkast korrelation till frågan om att ett BI-

system leder till tillförlitligare rapporter. Detta bekräftades av det som de intervjuade 

betonade om att BI-systemet har ökat deras analysförmåga. Även i linje med den absoluta 

majoriteten av tidigare forskning som har betonat betydelsen av analytiskt beslutsfattande 

(Davenport, 2006).  

5.0 Diskussion  
Denna studie började inledningsvis med en definition av vad ett BI-system är och en 

redogörelse av dess huvudkomponenter. Den insamlade datan från den webbaserade 

enkäten och den djupare förståelsen som intervjuerna medförde, har visat på att en 

implementering av ett BI-system kan resultera i betydande fördelar för en organisation. 

Resultatet bekräftar där med den tidigare forskningen om att ett BI-system kan resultera i 

ett ökat affärsvärde. Ett gemensamt kännetecken för alla dessa fördelar är att de är ett 

resultat av de komponenter som ett BI-system består utav. Analysen av denna studies 

insamlade data tyder på att fördelarna med ett BI-system härstammar ursprungligen ifrån 

data warehouset. Då den integrerade och lagrade datan, möjliggör att det går att göra 

komplexa analyser i form av data mining. Men även att det har automatiserat budget- och 

prognosarbetet vilket de intervjuade påtalade.  

 

Att den lagrade datan är integrerad är även det som har påverkat kommunikationen inom 

organisationerna. Då det resulterat i en ökade enhetlighet och samstämmighet i 

kommunikationen, då alla inom organisationen har tillgång till samma information. Denna 

studie har även påvisat att det framför allt är det som är den största skillnaden mellan ett 

BI-system och Excel. Då flera olika kalkylblad framtagna i Excel inte på ett effektivt sätt kan 

integreras och konsolideras. Vilket kan resultera i att det uppstår olika versioner av 

verkligheten då anställda inom organisationen inte utgår ifrån samma information. Det 

skulle även kunna göra det problematiskt att få de anställda att arbeta i överensstämmelse 

med organisationens övergripande strategi. Detta kan vara anledningen till att BI-systemet 

enligt enkätresultatet och de intervjuade har resulterat i en ökad målkongruens. För att 

uttrycka det på ett enkelt sätt kan man säga att skillnaden mellan användningen av Excel 

och ett BI-system, är att den först nämde representerar flera versioner av verkligheten och 

den sistnämnde utgör en version av verkligheten.  

Alla handlingar inom en organisation är ett resultat av att ett beslut medvetet eller 

omedvetet har tagits. BI-systemets påverkan på den operativa verksamheten kan där med 

ses som ett resultat av de beslut som är grundade i BI-systemet framtagande av rapporter 

och beslutsunderlag. Vilket bygger på den lagrade datan i data warehouset.  
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Däremot utgör OLAP-verktygen det som gör att den potential som finns i data warehouset 

kan realiseras. Vilket intervjuerna och enkätresultatet påvisade att BI-systemet är ett 

värdefullt analysverktyg som möjliggör att det går att granska saker mer detaljerat. Vilket 

kan förklaras utav den inbyggda drill down funktionen i OLAP. Trots att tidigare forskning 

påvisat att analytiskt beslutsfattande är det senaste strategiska vapnet, vilket kan resultera i 

en ökad konkurrenskraft. Så var det ett svagt instämmande i enkätresultatet och även de 

intervjuade instämde milt i detta. En förklaring till detta kan vara att de inte använde data 

mining i en större utsträckning. Vilket gör att de heller inte kan utvinna den oupptäckta data 

som inte ens konkurrenterna har upptäckt. Dock är det viktigt att poängtera att studiens 

resultat påvisade på ett värdefullt utvinnande av kunskap ur den lagrade informationen och 

att BI-systemet har ökat de analytiska förmågorna inom organisationen. 

6.0 Slutsats 
Slutligen besvarar vi vår frågeställning. 

- Vilka effekter har ett BI-system på en organisation och hur skapar det ett ökat affärsvärde?  

Resultatet av denna studie är att BI-systemet effekter på en organisation medför 

betydelsefulla fördelar. BI-systemet har effekter på organisations; beslutsfattande, 

kommunikation och operativa verksamhet vilket i sin tur resulterar i ett ökat affärsvärde. 

Detta möjliggörs av att BI-systemet integrerar och konsoliderar data, vilket där med är 

lättillgängligt för alla användare. Datan kan därefter smidigt extraheras, och analyseras 

vilket resulterar i ett bättre beslutsfattande. 

7.0 Vidare forskning 

Denna studie har bidragit till forskningen om hur ett BI-system skapar ett affärsvärde för en 

organisation och har identifierat ett antal effekter ett BI-system kan ha på en organisation. 

Denna studie har förstärkt tidigare forskning om att det kan föreligga risker vid användning 

av Excel som ett beslutsunderlag. Däremot behövs vidare studier för att undersöka hur 

användningen av Excel påverkar beslutsfattandet. Vidare studier om ett BI-systems effekter 

bör genomföras utifrån andra BI-leverantörer och programvaror med andra funktionaliteter. 

Vidare forskning bör även fokusera på att undersöka de komplexa samband som kan 

föreligga mellan de olika effekterna av ett BI-system och hur de samverkar för att skapa ett 

affärsvärde för en organisation. Detta är ett viktigt forskningsområde med betydelsefulla 

teoretiska och praktiska implikationer, då det leder till en ökad förståelse för hur 

organisationer ska realisera ett BI-systems fulla potential.  
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9.0 Bilagor 

 

Bilaga 1 –  Intervjufrågor 

Kontroll frågor  

Vad för position har du inom organisationen och vad ärdin yrkesroll? 

Hur länge har ni använd ett BI-system? 

Hur många använder ert BI-system inom organisationen? 

Inom vilka områden inom verksamheten använder ni BI-system? 

Vilket beslutstöd använde ni er utav innan införskaffande av ert nya system? 

Excel som beslutsunderlag 

Vad är er uppfattning om att använda Excel som underlag vid beslutsfattande? 

Vad upplever ni för fördelar/nackdelar med att arbeta i Excel? 

Intern och extern kommunikationen 

Vad anser ni är de främsta värdena ert system tillför till er organisation? 

Hur har BI-systemet påverkat den interna kommunikationen inom organisationen?  

Hur har BI-systemet påverkat koordinationen och samarbetet med externa partner? 

Vad anser ni är värdet av en gemensam standardlösning där all data är integrerad? 

Operationella affärsprocesser 

Hur har er budget/prognos arbete förändrats i och med implementeringen av ett BI-system? 

Hur har övervakningen och utvärderingen av verksamheten förändrats i och med ert BI-

system? 

Hur har BI-systemet lett till en förändrad produktivitet inom organisationen och har det 

påverkat de operativa kostnaderna och i så fall inom vilka områden? 

Kundbeteende 



39 

 

Har BI-systemet resulterat i en ökad förståelse av era kunders beteende såsom köpmönster, 

köpbeteende? 

Har BI-systemet hjälpt er att segmentera kundgrupper så att ni mer effektivt kan rikta er 

försäljning och marknadsföring mot specifika målgrupper? 

Strategiskt verktyg  

Vilka analysverktyg använder ni er utav och i så fall inom vilka områden och hur? 

Anser ni att ert BI-system leder till att de anställda arbetar mer i linje med företagets mål 

och strategi inom organisationen? 

Hur har BI-systemet påverkat uppföljningen av era nyckeltal och mål? 

Anser ni att BI-systemet utgör ett strategiskt verktyg för att erhålla en konkurrensfördel och i 

så fall på vilket sätt? 

Beslutsunderlag 

Har BI-systemet resulterat i mer tillförlitliga rapporter och bättre underlag vid 

beslutsfattandet? 
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Bilaga 2 –  Följebrev till enkätundersökningen.  

Hej! 

 

Vi är två studenter, Alexander Ericson & Alex Andemark som skriver vårt examensarbete 

inom ekonomi med inriktning Management and Control vid Uppsala Universitet. 

Studien fokuserar på business intelligence system och dess effekter på organisationer. 

 

Du har kontaktats på grund av din erfarenhet inom Business intelligence System/Mercur.  

Med er medverkan får uppsatsen ett ökat värde. 

Som tack får ni ta del av uppsatsen, uppsatsen planeras vara färdig i slutet januari.  
Enkäten går snabbt att fylla i och innehåller endast 22 olika kryss frågor. 
 
Vi är mycket tacksamma för ert bidrag! 

 

 

Bilaga 3 – Enkätfrågor  

Kontroll frågor  

- Hur gammal är du? 

- Vilken är din befattning inom organisationen?  

- År av erfarenhet inom BI-system? 

- Vilken bransch är er organisation verksam inom? 

 

Excel som beslutsunderlag                                                                                                                  

 

Fråga 11: Excel är ett flexibelt verktyg men ökar risken för felaktigheter när det är flera 

användare involverade i Excel-arket.  

 

Fråga 12: Excel är ett effektivt verktyg i vissa situationer men medför en risk när det använd 

som underlag vid beslutsfattande.   

 

Intern och extern kommunikationen 

Fråga 6: BI-systemet har lett till ökad koordination med organisationens samarbetspartners.   



41 

 

 

Fråga 7: BI-systemet har lett till en förbättrad kommunikation inom organisationen.  

 

Operationella affärsprocesser 

Fråga 1: BI-systemet har resulterat i ökade intäkter. 

 

Fråga 2: BI-systemet har lett till en ökad effektivisering av den operativa verksamheten.   

 

Fråga 13: BI-systemet har lett till en reducering av operationella kostnader. 

 

Fråga 17: BI-systemet är ett värdefullt verktyg vid framtagandet av analyser. 

Fråga 15: BI-systemet har resulterat i en ökad kunskap om era kunders beteende.  

Fråga 8: BI-systemet har reducerat manuella processer och där med frilagt tid. 

Fråga 5: Ett stort värde BI-systemet medför är den gemensamma standardlösningen där all 

data är integrerad. 

Organisatorisk aspekten  

 

Fråga 4: BI-systemet har resulterat i en ökad konkurrenskraft  

 

Fråga 14: BI-systemet har lett till utvinnande av värdefull kunskap ur den lagrade datan 

 

Fråga 16: BI-systemet har lett till att de anställda arbetar mer i linje med företagets 

övergripande strategi. 

 

Fråga 18: BI-systemet har resulterat i en bättre kontroll av verksamheten   

 

Beslutsunderlag 

Fråga 10: BI-systemet har resulterat i ett bättre beslutsfattande  

 

Fråga 11: BI-systemet har resulterat i tillförlitligare rapporter 
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Bilaga 4 – Sammanställning av enkätsvaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvenstabell över enkätsvaren 

 

N 

Medelvärde Median Std. avvikelse Giltiga Bortfall 

Fråga 1 70 0 4,50 4,50 1,462 

Fråga 2 70 0 5,36 6,00 1,352 

Fråga 3 70 0 4,50 4,00 1,338 

Fråga 4 70 0 4,39 4,00 1,467 

Fråga 5 70 0 5,79 6,00 1,190 

Fråga 6 70 0 4,69 5,00 1,336 

Fråga 7 70 0 5,80 6,00 0,926 

Fråga 8 70 0 6,03 6,00 1,215 

Fråga 9 70 0 5,87 6,00 0,931 

Fråga 10 70 0 6,16 6,00 0,942 

Fråga 11 70 0 6,29 6,00 0,705 

Fråga 12 70 0 5,01 5,00 1,245 

Fråga 13 70 0 4,64 5,00 1,263 

Fråga 14 70 0 5,63 6,00 0,995 

Fråga 15 70 0 4,34 4,00 1,473 

Fråga 16 70 0 4,80 5,00 1,071 

Fråga 17 70 0 6,40 6,00 0,689 

Fråga 18 70 0 6,14 6,00 0,804 
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Bilaga 5 Chi2 test på kontrollfrågorna i enkäten.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Chi2 Test – Bransch på fråga 2  

 Value df 

Asymptotic 

Signi ficance 

(2-s ided) 

Pearson Chi -Square 64,923a 54 0,147 

Likelihood Ratio 57,502 54 0,347 

N of Va l id Cases 70   

a. 69 cel l s (98,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 

Chi2 Test – År av erfarenhet på fråga 2 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

s ided) 

Pearson Chi -Square 85,302a 90 0,620 

Likelihood Ratio 80,806 90 0,745 

N of Va l id Cases 70   

a. 112 cel l s (100,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,03. 

Chi2 Test – Bransch på fråga 4  

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-s ided) 

Pearson Chi -Square 59,250a 54 0,290 

Likelihood Ratio 53,438 54 0,496 

N of Va l id Cases 70   

a. 68 cel l s (97,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

Chi2 Test – År av erfarenhet inom BI-system på fråga 4 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

s ided) 

Pearson Chi -Square 
96,384a 90 0,303 

Likelihood Ratio 92,295 90 0,413 

N of Va l id Cases 70   

a. 110 cel l s (98,2%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 
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Bilaga 6 - Cronbach´s reliabilitets test på enkätfrågorna. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Chi2 Test – År av erfarenhet BI-system på Fråga 5 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

s ided) 

Pearson Chi -Square 76,408a 90 0,846 

Likelihood Ratio 78,319 90 0,805 

N of Va l id Cases 70   

a. 112 cel l s (100,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,04. 

Chi2 Test – Bransch på Fråga 5  

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

s ided) 

Pearson Chi -Square 51,365a 54 0,577 

Likelihood Ratio 54,278 54 0,464 

N of Va l id Cases 70   

a. 68 cel l s (97,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,04. 

Reliability Statistics – Organisatorisk aspekten. 

Frågorna 2,4,5 

Cronbach's Alpha  

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items  N of Items  

0,861 0,862 3 

Reliability Statistics – Excel frågorna 12,13 

Cronbach's Alpha  

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items  N of Items  

0,470 0,528 2 

Reliability Statistics – Beslutsfattande, 10,11 

Cronbach's Alpha  

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items  N of Items  

0,738 0,738 2 

Reliability Statistics – Kommunikation, 7,8 

Cronbach's Alpha  

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items  N of Items  

0,503 0,528 2 

Operativa affärsprocesser.  

Frågor: 3, 9,14, 16, 19, 15, 18,6, 17.  

Cronbach's Alpha  

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items  N of Items  

0,815 0,834 9 
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Bilaga 7 - Spearman´s rho correlations 

 

Correlations - Spearman's  rho 

Fråga:  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

S

p

e

a

r

m

a

n

'

s  

r

h

o 

 

2 

Correlat

ion 

Coeffici

ent 

1,000 
,618*

* 

,694*

* 

,651*

* 
,081 ,254* 

,358*

* 
,110 

,508*

* 

,357*

* 

,344*

* 
,166 

,526*

* 

,382*

* 

,470*

* 
,282* ,055 

,324*

* 

Sig. (2-

ta i led) 
. ,000 ,000 ,000 ,502 ,034 ,002 ,366 ,000 ,002 ,004 ,168 ,000 ,001 ,000 ,018 ,650 ,006 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 3 Correla

tion 

Coeffici

ent 

,618*

* 
1,000 

,642*

* 

,462*

* 

,423*

* 

,441*

* 

,528*

* 
,303* 

,599*

* 

,545*

* 
,180 -,031 

,482*

* 

,626*

* 

,320*

* 

,339*

* 

,327*

* 

,610*

* 

Sig. (2-

ta i led) 
,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 ,135 ,802 ,000 ,000 ,007 ,004 ,006 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 4 Correla

tion 

Coeffici

ent 

,694*

* 

,642*

* 
1,000 

,699*

* 
,182 

,452*

* 

,466*

* 
,271* 

,589*

* 

,412*

* 
,165 ,085 

,573*

* 

,438*

* 

,565*

* 

,558*

* 
,245* 

,497*

* 

Sig. (2-

ta i led) 
,000 ,000 . ,000 ,132 ,000 ,000 ,023 ,000 ,000 ,173 ,485 ,000 ,000 ,000 ,000 ,041 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

5 

Correla

tion 

Coeffici

ent 

,651*

* 

,462*

* 

,699*

* 
1,000 ,060 

,384*

* 

,347*

* 
,259* 

,479*

* 
,290* ,212 ,173 

,559*

* 

,369*

* 

,462*

* 

,430*

* 
,191 ,250* 
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Sig. (2-

ta i led) 
,000 ,000 ,000 . ,622 ,001 ,003 ,030 ,000 ,015 ,078 ,153 ,000 ,002 ,000 ,000 ,114 ,037 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 6 Correla

tion 

Coeffici

ent 

,081 
,423*

* 
,182 ,060 1,000 ,282* ,230 ,251* ,283* ,213 -,040 -,104 ,133 

,399*

* 
,223 ,093 

,449*

* 

,389*

* 

Sig. (2-

ta i led) 
,502 ,000 ,132 ,622 . ,018 ,056 ,036 ,018 ,077 ,741 ,390 ,271 ,001 ,063 ,445 ,000 ,001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

7 

Correla

tion 

Coeffici

ent 

,254* 
,441*

* 

,452*

* 

,384*

* 
,282* 1,000 

,336*

* 
,105 ,264* ,192 ,058 ,180 

,343*

* 

,334*

* 

,463*

* 

,407*

* 
,237* 

,344*

* 

Sig. (2-

ta i led) 
,034 ,000 ,000 ,001 ,018 . ,004 ,388 ,027 ,110 ,632 ,135 ,004 ,005 ,000 ,000 ,048 ,004 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 8 Correla

tion 

Coeffici

ent 

,358*

* 

,528*

* 

,466*

* 

,347*

* 
,230 

,336*

* 
1,000 

,537*

* 

,522*

* 

,599*

* 
,163 ,063 

,521*

* 

,502*

* 
,038 

,374*

* 

,358*

* 

,545*

* 

Sig. (2-

ta i led) 
,002 ,000 ,000 ,003 ,056 ,004 . ,000 ,000 ,000 ,177 ,602 ,000 ,000 ,752 ,001 ,002 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 9 Correla

tion 

Coeffici

ent 

,110 ,303* ,271* ,259* ,251* ,105 
,537*

* 
1,000 

,381*

* 

,308*

* 
,048 -,007 

,355*

* 
,223 ,073 ,129 

,372*

* 

,373*

* 

Sig. (2-

ta i led) 
,366 ,011 ,023 ,030 ,036 ,388 ,000 . ,001 ,010 ,694 ,953 ,003 ,063 ,549 ,287 ,002 ,001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

10 

Correla

tion 

Coeffici

ent 

,508*

* 

,599*

* 

,589*

* 

,479*

* 
,283* ,264* 

,522*

* 

,381*

* 
1,000 

,411*

* 
,235 ,057 

,546*

* 

,474*

* 

,360*

* 

,402*

* 

,348*

* 

,528*

* 

Sig. (2-

ta i led) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,018 ,027 ,000 ,001 . ,000 ,051 ,639 ,000 ,000 ,002 ,001 ,003 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

11 

Correla

tion 

,357*

* 

,545*

* 

,412*

* 
,290* ,213 ,192 

,599*

* 

,308*

* 

,411*

* 
1,000 ,132 -,065 

,416*

* 

,519*

* 
,123 

,438*

* 

,359*

* 

,593*

* 
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Coeffici

ent 

Sig. (2-

ta i led) 
,002 ,000 ,000 ,015 ,077 ,110 ,000 ,010 ,000 . ,275 ,590 ,000 ,000 ,310 ,000 ,002 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

12 

Correla

tion 

Coeffici

ent 

,344*

* 
,180 ,165 ,212 -,040 ,058 ,163 ,048 ,235 ,132 1,000 

,382*

* 
,147 ,192 -,064 ,091 -,156 -,010 

Sig. (2-

ta i led) 
,004 ,135 ,173 ,078 ,741 ,632 ,177 ,694 ,051 ,275 . ,001 ,225 ,111 ,601 ,453 ,197 ,932 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

13 

Correla

tion 

Coeffici

ent 

,166 -,031 ,085 ,173 -,104 ,180 ,063 -,007 ,057 -,065 
,382*

* 
1,000 ,196 ,014 ,257* ,074 ,034 -,132 

Sig. (2-

ta i led) 
,168 ,802 ,485 ,153 ,390 ,135 ,602 ,953 ,639 ,590 ,001 . ,104 ,905 ,032 ,543 ,778 ,275 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

14 

Correla

tion 

Coeffici

ent 

,526*

* 

,482*

* 

,573*

* 

,559*

* 
,133 

,343*

* 

,521*

* 

,355*

* 

,546*

* 

,416*

* 
,147 ,196 1,000 

,452*

* 

,369*

* 

,562*

* 
,249* 

,418*

* 

Sig. (2-

ta i led) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,271 ,004 ,000 ,003 ,000 ,000 ,225 ,104 . ,000 ,002 ,000 ,038 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

15 

Correla

tion 

Coeffici

ent 

,382*

* 

,626*

* 

,438*

* 

,369*

* 

,399*

* 

,334*

* 

,502*

* 
,223 

,474*

* 

,519*

* 
,192 ,014 

,452*

* 
1,000 ,201 ,277* ,273* 

,497*

* 

Sig. (2-

ta i led) 
,001 ,000 ,000 ,002 ,001 ,005 ,000 ,063 ,000 ,000 ,111 ,905 ,000 . ,095 ,020 ,022 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

16 

Correla

tion 

Coeffici

ent 

,470*

* 

,320*

* 

,565*

* 

,462*

* 
,223 

,463*

* 
,038 ,073 

,360*

* 
,123 -,064 ,257* 

,369*

* 
,201 1,000 

,410*

* 
,146 ,185 

Sig. (2-

ta i led) 
,000 ,007 ,000 ,000 ,063 ,000 ,752 ,549 ,002 ,310 ,601 ,032 ,002 ,095 . ,000 ,229 ,126 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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Bilaga 8 – kanonisk korrelationsanalys  

Canonical Correlations Settings - Beslutsfattande 

 Values  

Set 1 Variables fråga2,  

fråga5, 

Set 2 Variables fråga10, 

fråga11, 

Centered Dataset None 

Scoring Syntax None 

Correlations Used for Scoring 2 

 

17 

Correla

tion 

Coeffici

ent 

,282* 
,339*

* 

,558*

* 

,430*

* 
,093 

,407*

* 

,374*

* 
,129 

,402*

* 

,438*

* 
,091 ,074 

,562*

* 
,277* 

,410*

* 
1,000 ,218 

,438*

* 

Sig. (2-

ta i led) 
,018 ,004 ,000 ,000 ,445 ,000 ,001 ,287 ,001 ,000 ,453 ,543 ,000 ,020 ,000 . ,070 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

18 

Correla

tion 

Coeffici

ent 

,055 
,327*

* 
,245* ,191 

,449*

* 
,237* 

,358*

* 

,372*

* 

,348*

* 

,359*

* 
-,156 ,034 ,249* ,273* ,146 ,218 1,000 

,610*

* 

Sig. (2-

ta i led) 
,650 ,006 ,041 ,114 ,000 ,048 ,002 ,002 ,003 ,002 ,197 ,778 ,038 ,022 ,229 ,070 . ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

19 

Correla

tion 

Coeffici

ent 

,324*

* 

,610*

* 

,497*

* 
,250* 

,389*

* 

,344*

* 

,545*

* 

,373*

* 

,528*

* 

,593*

* 
-,010 -,132 

,418*

* 

,497*

* 
,185 

,438*

* 

,610*

* 
1,000 

Sig. (2-

ta i led) 
,006 ,000 ,000 ,037 ,001 ,004 ,000 ,001 ,000 ,000 ,932 ,275 ,000 ,000 ,126 ,000 ,000 . 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Canonical Correlations 
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Canonical Correlations – Excel 

 Values  

Set 1 Variables fråga2,  

fråga4, 

fråga5, 

Set 2 Variables fråga12, 

fråga13, 

Centered Dataset None 

Scoring Syntax None 

Correlations Used for Scoring 2 

 

 

 

 

 

Canonical Correlation - kommunikaion 

 Values  

Set 1 Variables fråga2, 

fråga4, 

fråga5, 

Set 2 Variables fråga7, 

fråga8, 

Centered Dataset None 

Scoring Syntax None 

Correlations Used for Scoring 2 

 

 Correlation Eigenvalue Wi lks  Statis tic F Num D.F Denom D.F. Sig. 

1 0,483 0,305 0,764 3,121 6,000 130,000 0,007 

2 0,055 0,003 0,997 . . . . 

H0 for Wi lks test is that the correlations in the current and following rows are zero  

 

 

 

Canonical Correlations 

 Correlation Eigenvalue Wi lks  Statis tic F Num D.F Denom D.F. Sig. 

1 0,359 0,148 0,859 1,705 6,000 130,000 0,125 

2 0,117 0,014 0,986 . . . . 

H0 for Wi lks test is that the correlations in the current and following rows are zero  
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Canonical Correlations 

 Correlation Eigenvalue Wi lks  Statis tic F Num D.F Denom D.F. Sig. 

1 0,508 0,347 0,705 4,133 6,000 130,000 0,001 

2 0,223 0,052 0,950 . . . . 

H0 for Wi lks test is that the correlations in the current and following rows are zero 

 

Canonical Correlations – operativa affärsprocesser 

 Values  

Set 1 Variables fråga1, 

fråga3, 

fråga4, 

Set 2 Variables fråga2 

fråga5, 

fråga8, 

fråga13, 

fråga14, 

fråga15, 

fråga16, 

fråga17, 

fråga18, 

Centered Dataset None 

Scoring Syntax None 

Correlations Used for Scoring 3 

 
 

 

Canonical Correlations 

 Correlation Eigenvalue Wi lks  Statis tic F Num D.F Denom D.F. Sig. 

1 0,836 2,320 0,219 4,287 27,000 170,032 0,000 

2 0,426 0,222 0,729 1,265 16,000 118,000 0,231 

3 0,331 0,123 0,890 1,057 7,000 60,000 0,402 

H0 for Wi lks test is that the correlations in the current and following rows are zero  

 


