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Abstract 

Today there are great opportunities to gather data related to a company’s customers, processes, 

goods and services no matter what line of business they are in. If you have resources and are 

interested there are endless opportunities to gather data, analyze it and then use it to develop and 

optimize the company. The purpose of this study is to examine challenges when it comes to the use 

of stored data in business intelligence and to look into which factors that affects the process of 

turning stored data into usable information that can be used when making marketing decisions. I 

have chosen to focus on the organizational aspects and connections between business intelligence 

and marketing with the help of a case study. The study uses a qualitative research approach and the 

empirical data consists of qualitative semi-structured interviews and data collection in terms of 

clustering. All empirical data has been gathered from a large Swedish IT-company. A thematic 

analysis of gathered empirical data leads to a result showing that there are a number of challenges 

when it comes to using stored data in business intelligence at a large Swedish IT-company. These 

challenges consist of; unclear visions and goals, economic priorities, unclear terminology and the 

approach to organizational structures. Results from the study also points out several factors that lies 

behind why all available data at a large Swedish IT-company is not used to its fullest potential within 

marketing. These factors are; old habits and adaptability to new technology, management and 

communication and finally time constraints and knowledge management. 

I have been able to see with this study that it takes a fundamental purpose to analyze something and 

that it is not certain that such a purpose always exists. It is hard to transform data into valuable 

information and also to optimize decision making if this purpose does not exist. There are many 

studies which demonstrate either the awareness by companies of the problems facing them in 

dealing with high volumes of data and/or their admission that they have a long way to cope with 

these volumes. I have with this study been able to see that this research problem may be useful and 

that it is highly relevant within a large Swedish IT-company. 

Keywords: Business Intelligence, Data Mining, Marketing, Market Intelligence, Qualitative research 
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Sammanfattning 

Oavsett vilken bransch ett företag tillhör finns idag stora möjligheter att samla in data relaterad till 

företagets kunder, processer, varor och tjänster. Om man har resurser och intresse finns oanade 

möjligheter att ta tillvara på all data, analysera den och sedan använda den för att vidareutveckla och 

optimera företaget. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka utmaningar som finns när det 

kommer till att använda lagrad data inom Business Intelligence, samt att undersöka vilka faktorer 

som påverkar processen att omvandla lagrad data till användbar information som sedan kan 

användas vid beslutsfattande inom marknadsföring. Jag har valt att genom en fallstudie fokusera på 

organisatoriska aspekter samt kopplingar mellan Business Intelligence och marknadsföring. Detta 

sker med hjälp av en kvalitativ forskningsansats och ett abduktivt förhållningssätt. Studiens empiri 

består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt datainsamling i form av klustring. All empiri 

har samlats in från ett stort svenskt IT-företag. 

En tematisk analys av insamlad empiri leder fram till ett resultat som visar att ett flertal utmaningar 

finns när det kommer till att använda lagrad data inom Business Intelligence hos ett stort Svenskt IT-

företag. Dessa utmaningar består av otydliga visioner och mål, ekonomiska prioriteringar, oklar 

begreppsstruktur samt förhållningssätt till organisationsstrukturer. Studiens resultat visar även på ett 

flertal faktorer som påverkar processen att omvandla lagrad data till användbar information som 

sedan kan användas vid beslutsfattande inom marknadsföring. Dessa faktorer är: gamla vanor och 

anpassning till ny teknik, ledning och kommunikation samt tidsbrist och kunskapsförmedling. 

Jag har med denna studie kunnat se att det krävs ett grundläggande syfte för att analysera något och 

att det inte alltid är självklart att ett sådant syfte existerar. Om detta syfte inte finns kan det vara 

svårt att omvandla data till värdeskapande information och även att använda data till att optimera 

beslut. Studien belyser även företags medvetenhet om deras problem att hantera stora datavolymer 

och/eller deras erkännande att de har en lång väg att gå när det gäller hantering av dessa volymer. 

Jag har med denna studie kunnat se att detta forskningsproblem kan vara betydelsefullt och är högst 

relevant inom ett stort svenskt IT-företag. 

Nyckelord: Business Intelligence, Data Mining, Marknadsföring, Market Intelligence, Kvalitativ 

forskning 
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1. Inledning 
Detta kapitel redogör för studiens undersökningsområde. En bakgrund inom Business Intelligence 

(BI) leder läsaren in på studiens forskningsproblem. Vidare beskrivs studiens syfte, frågeställning, 

avgränsning och anonymisering. Kapitlet avslutas med en beskrivning av tänkt målgrupp samt en 

disposition över hela studien. 

1.1 Bakgrund 

“Like war, business is a competition between organizations. Strategy is the art and 

science of managing organizations in competitive situations. People, organizations, 

and management systems win wars and capture market share. In business today, the 

global marketplace is the battlefield” – Vine (2000, 3) 

Kopplingen mellan krig och affärer är ett återkommande tema i dagens litteratur gällande 

affärsutveckling och omvärldsbevakning. Ett exempel på detta är hämtat från boken The Art of War 

skriven av Sun Tzu för över 2000 år sedan. I detta verk tar Tzu upp hur viktigt det är att planera, ägna 

sig åt taktiker och manövrering i krig. Tzu konstaterar även att en av de viktigaste förutsättningarna 

för lyckosam strid är att krigaren har klart för sig relationen mellan den egna slagstyrkan och 

fiendens. Detta kan ses som den teoretiska grund varpå BI vilar (Vine, 2000). Under lång tid var all 

form av BI helt beroende av människor och deras kapacitet och förmågor gällande inhämtning och 

analys av information. Hamrefors (2002) säger i koppling till detta att under den senare renässansen 

utvecklades teknikerna för omvärldsbevakning i Europa, när det löst sammanhållna feodala 

samhället började organiseras i nationalstater. Speciellt de kommersiellt orienterade staterna och 

förbunden, såsom Venedig och Hansan, använde sig av organiserade informatörer, i skepnad av 

handelsmän och diplomater, för att förmedla information. Underrättelsetekniken utvecklades 

ytterligare under 1600-talet och ansvarig för dess utveckling i Sverige var Axel Oxenstierna (Vine, 

2000). Efter andra världskriget började de tidiga datorerna tas i bruk och i takt med detta öppnades 

nya möjligheter att utveckla inhämtning och analys av information. Det är också i detta skede man 

börjar övergå till att prata i termer om data och inte endast om information. Förenklat kan man säga 

att datorer behöver data och människor behöver information. I sig själv är data inte mer än en serie 

ettor och nollor vilket gör det svårt och tidskrävande för människor att läsa detta. Det är först när 

data har processats och omvandlats till information som människor kan ta del av den. När 

informationen sedan får struktur och en kontext kan vi sätta den i sitt rätta sammanhang och sedan 

låta den påverka eller inte påverka de beslut som tas. Datorernas utveckling ledde till att det gick att 

få fram mer och mer information om konsumenter, användare och klienter. Information har alltid 

varit och kommer alltid vara viktigt. Om man ska välja en sak som varit avgörande för utvecklingen av 

BI de senaste årentiondena så är det utvecklingen av datorer. Snabbare datorer med bättre 

prestanda ledde under 70- och 80-talet fram till skapandet och användandet av databaser, något 

som även idag är av yttersta vikt. Att utveckla en organisations BI med hjälp av insamlad, organiserad 

och sparad data benämns idag ofta som ”data mining” och används inom en rad affärsområden så 

som till exempel marknadsföring och kundanalys. Suni (2017) intervjuade Anna Felländer, tidigare 

chefsekonom för Swedbank, som uttryckte att ”jag tror kunddatabasen är det nya guldet”. Hon 

motiverar detta med att det finns enorm samhällsekonomisk nytta att hämta från användardata. 



 
 

9 
 

Att arbeta med en organiserad omvärldsbevakning samt effektiv BI står idag på många företags 

agenda. Omvärldsbevakningen kretsar kring att identifiera förändringar i omvärlden som kan få 

inverkan på organisationens processer och möjlighet att agera. Enligt Hamrefors (2002) har denna 

form av omvärldsbevakning fått beteckningen ”Business Intelligence” och skulle kunna översättas till 

de svenska uttrycken ”affärsunderrättelser” eller ”affärsinformationsinhämtning”.  Jag har i denna 

studie valt att genomgående använda termen Business Intelligence istället för någon av de svenska 

termerna eftersom BI idag är ett vedertaget begrepp även inom den svenska affärsvärlden samt att 

det gör det enklare att anknyta till engelsk litteratur. Turban et. al (2007) menar att Business 

Intelligence också kan ses som en process baserad på att förvandla data till information, sedan till 

beslut och slutligen till åtgärder. Om BI-processen sker helt enligt dessa steg, kan den då klassas som 

effektiv? Det finns många faktorer som påverkar resultatet av BI-arbete och ett flertal problem att ta 

sig an för att uppnå ett effektivt resultat.  

1.2 Forskningsproblem 

Oavsett vilken bransch ett företag tillhör finns idag stora möjligheter att samla in data relaterad till 

företagets kunder, processer, varor och tjänster. Om man har resurser och intresse finns oanade 

möjligheter att ta tillvara på all data, analysera den och sedan använda den för att vidareutveckla och 

optimera företaget. Här kommer jag att fokusera på hur dessa data används inom marknadsföring. 

Problematiken ligger i att det är svårt att veta vilken data man ska analysera och hur man ska 

omvandla vald data till värdeskapande information som sedan kan användas för att optimera de 

marknadsföringsbeslut som tas. För att komma vidare i detta krävs ytterligare forskning i 

gränsområdet mellan data och marknadsföring. (Siegel, 2000, Shaw et al., 2001, Radhakrishnan, 

Shineraj och Anver Muhammed, 2013, Stone och Woodcock, 2013, Fan, Lau och Zhao, 2015, Kanth, 

Khan och Mushtaq, 2015) 

Det finns flera studier som visar på antingen företagens medvetenhet om deras problem att hantera 

stora datavolymer och/eller deras erkännande att de har en lång väg att gå när det gäller hantering 

av dessa volymer. Stone och Woodcock (2013) anser att trots de enorma förändringarna som skett 

inom tillgänglig teknik är de flesta marknadsförare fast i gamla tankemönster där de inte tar tillvara 

på nya möjligheter. Med tanke på de digitala möjligheter som finns idag är det intressant att vissa 

forskare menar att det uppstått ett gap mellan lagrad data och den kunskap som kan formas från den 

(Kanth, Khan och Mushtaq, 2015). Frågan är vad gapet beror på och vilka faktorer som påverkar 

processen att omvandla lagrad data till användbar information. Information som sedan kan användas 

vid beslutsfattande inom marknadsföring.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka utmaningar som finns när det kommer till att 

använda lagrad data inom Business Intelligence, samt att undersöka vilka faktorer som påverkar 

processen att omvandla lagrad data till användbar information som sedan kan användas vid 

beslutsfattande inom marknadsföring. 
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1.4 Frågeställningar 

Studiens frågeställningar har formulerats enligt följande: 
 

- Vilka utmaningar finns när det kommer till att använda lagrad data inom Business 

Intelligence hos ett stort svenskt IT-företag?  

- Vilka faktorer påverkar processen att omvandla lagrad data till användbar information som 

sedan kan användas vid beslutsfattande inom marknadsföring hos ett stort svenskt IT-

företag? 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen har riktats in på ett stort svenskt IT-företag. Med stort företag avses ett företag som 

omsätter mer än 100 miljoner kronor per år. Valet att endast applicera frågeställningen på ett 

företag grundas i en empirisk avgränsning med fokus på en kvalitativ fallstudie istället för en enbart 

kvantitativ studie grundad på jämförelse mellan ett flertal bolag. Genom att fokusera på ett bolag av 

denna storlek säkerställs den tillgång av data som krävs för att genomföra studien. Jag har valt att 

avgränsa mig teoretiskt genom att bortse från de tekniska aspekterna av Business Intelligence. 

1.6 Målgrupp 

Denna uppsats riktar sig i första hand till två målgrupper. Den första består av personer som har 

ledande positioner inom IT-företaget och tar dagliga beslut baserat på tillgänglig kunskap. Med hjälp 

av resultatet från denna uppsats vill jag bidra till att analytiskt skapa kunskap som kan appliceras 

inom IT-företaget. Den andra målgruppen denna studie riktar sig till är de inom forskningsvärlden 

som berör området Business Intelligence. Företag vars struktur liknar den hos IT-företaget bör också 

ses som en del av målgruppen då det resultat som presenteras generaliserats tillräckligt för att vara 

till nytta inom liknande företag. 
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4. Empiri 

5. Analys 

6. Slutsats 

7. Reflektion 

1. Inledning 

2. Litteratur- 

genomgång 

3. Metod 

1.7 Disposition 
 

 

 

 

   

Figur 1. Studiens disposition 

Kapitel 1 ger en bakgrund till arbetet och tydliggör ett problemområde. 

Sedan presenteras studiens syfte, frågeställningar, avgränsning samt 

målgrupp. 

Kapitel 2 beskriver studiens teoretiska utgångspunkter samt presenterar 

några exempel på forskningsansatser som kan sägas ha kopplingar till 

studiens forskningsproblem och syfte. 

 

Kapitel 3 presenterar en genomgång av studiens forskningsdesign och 

metodval. 

 

Kapitel 4 redogör för insamlad empiri från IT-företagets databas samt från 

intervjuer med personer i ledande positioner inom företaget. 

 

Kapitel 5 ger en tematisk analys av insamlad empiri som relateras till den 

vetenskapliga litteratur som presenteras i kapitel 2. 

 

Kapitel 6 besvarar studiens frågeställning, belyser studiens forskningsbidrag 

samt presenterar studiens generaliserbarhet. 

 

Kapitel 7 presenterar reflektioner kring metodval och val av vetenskaplig 

litteratur. Slutligen följer reflektion och tankar kring vidare forskning.  
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2. Litteraturgenomgång 
Detta kapitel beskriver studiens teoretiska utgångspunkter samt presenterar några exempel på 

forskningsansatser som kan sägas ha kopplingar till studiens forskningsproblem och syfte. Kapitlet 

inleds med en genomgång av Business Intelligence och dess påverkan på arbetet med beslutsstöd. 

Därefter beskrivs innebörden av data mining och dess koppling till marknadsföring. Sedan följer en 

grundläggande beskrivning av området marknadsföring och efter detta presenteras området Market 

Intelligence (MI). Market Intelligence består av en kombination av BI, data mining samt 

marknadsföring vilket gör detta område ytterst relevant för studien. Avslutningsvis presenteras 

faktorer som berör uppsatsens syfte och frågeställningar. 

2.1 Business Intelligence 

BI-system kombinerar datainhämtning, datalagring och kunskapshantering med analytiska verktyg 

för att presentera komplex intern och konkurrenskraftig information för beslutsfattare (Negash, 

2004). Ett annat sätt att beskriva Business Intelligence är att dela in BI-processen i tre delmoment; 

datainsamling, analys och beslutsunderlag. 

 

Figur 2 - BI-processens tre delmoment 

Data krävs för att man ska kunna utgå ifrån konkret information som med hjälp av olika analyser 

formateras om till värdeskapande information som slutligen används som beslutsunderlag. Den form 

av beslutsunderlag som denna studie syftar på är det underlag som chefer, och andra personer i 

verkställande position, behöver för att kunna fatta organisatoriska beslut i allmänhet och beslut inom 

marknadsföring i synnerhet. En chefs roll kan beskrivas på många sätt och en av de mest kända 

beskrivningarna kommer från Simon (2013) som skriver att chefen ska ses som en administratör med 

uppgift att effektivt utnyttja tillhandahållna medel för att ta beslut som driver organisationen framåt. 

Det är då av yttersta vikt att de medel som tillhandahålls är av god kvalitet eftersom detta har stor 

påverkan på slutresultatet. 

Eftersom studien grundas på insamlad data, vars användning sedan analyseras, är BI ytterst relevant 

för studien. Då BI i största mån handlar om information och hantering av denna information kan man 

lätt tro att så länge man samlar all sin information på ett ställe och låter så många som möjligt ta del 

av den, så har man implementerat BI på ett bra sätt. Problemet med detta är att det lätt blir 

ostrukturerat och den information man söker kan vara både svår att hitta och svårtolkad. Borking och 

Ekenberg (2009) säger att BI-projekt ibland börjar med att man väljer programvara och exemplifierar 

detta genom att beskriva hur vissa organisationer hävdar att deras BI-strategi är att en viss 

programvaruleverantör ska användas. Detta anser Borking och Ekenberg (2009) vara en bristfällig 

inställning och jämför det med att vid ett husbygge börja med att välja leverantör av verktyg, men 

däremot strunta i arkitekt och ritningar. Här är det viktigt att inte bortse från behovet av en arkitekt 

som finns med och har övergripande ansvar, annars blir det lätt fel då olika system köps in och 

implementeras utan att man egentligen vet om de är kompatibla med varandra. Affärssystem är 

komplexa system som tar lång tid att utveckla, vilket gör att de sedan kostar därefter. Att hamna i en 
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situation där man köper in flera program som sedan visar sig vara värdelösa kan därför medföra stora 

förluster. Man måste även ta hänsyn till användarna som använder systemen, om de ständigt är 

frustrerade över dåliga arbetsverktyg maximerar man knappast deras fulla potential. Detta styrks av 

Vine (2000) som anser att BI-arbete inte är användbart förrän dess resultat förmedlas till utvalda 

mottagare på ett naturligt sätt. Om man sedan väljer att baserat på detta resultat ta beslut så 

fungerar processen som den ska.  

För att få en tydligare bild av de delar som tillsammans skapar BI samt få en begreppsstruktur att 

utgå från kan man dela upp BI-funktionaliteten i följande underkategorier: 

 Övervakning och uppföljning 

 Målstyrning 

 Analys 

 Beslut 

Övervakning är ledningens möjlighet att se till hela organisationens funktion. Det är den samlade 

bilden av hur organisationen fungerar och hur den inte fungerar. Genom övervakning och uppföljning 

kan ledningen se på vilka sätt organisationen skiljer sig från hur den borde fungera. Borking och 

Ekenberg (2009) menar att de flesta intressanta beslutsproblem är så kallade multikriteriaproblem, 

vilket innebär att man måste undersöka problemet från mer än ett perspektiv. Och eftersom BI-

system är just beslutsstöd så är det lämpligt att de utformas så att information från flera perspektiv 

görs tillgänglig. Målstyrning kan beskrivas som verktyg för att skapa önskade beteenden i 

organisationen. Målstyrning är något som berör alla medarbetare i en organisation, inte bara 

ledningen. Alla medarbetare bör enkelt kunna se vad som förväntas av den del av organisationen 

man ansvarar för och kan påverka. Även här är uppföljning en viktig del för att avgöra om de åtgärder 

man vidtar faktiskt leder mot de uppsatta målen, eller om de leder åt fel håll. Analys bidrar till större 

insikter gällande vilken data man valt att arbeta med och vilket resultat det leder till. Blir resultatet 

inte användbart kan det vara läge att omvärdera vilken data man ska utgå från i processen. 

Angående beslut gällande BI så är de tätt sammankopplade med osäkerhet och risker. Detta leder till 

att duktiga ledare som kan fatta objektiva och bra beslut i pressade situationer är av yttersta vikt för 

att BI ska kunna användas till något positivt för ett företag. Ett första steg för att uppnå bra beslut är 

att införa krav på processer för beslutsarbetet. Det handlar om att man ska ha förberett sig på 

beslutssituationen och de krav som ska ställas på olika typer av beslut. Att arbeta framgångsrikt med 

BI handlar om att kunna jobba proaktivt. I ett idealtillstånd ska beslutsfattarna vara så insatta i 

omvärldens händelseutveckling att de fattar beslut om åtgärder angående sådant som ännu inte 

hänt, tidigare än alla andra och med bättre beslutskvalitet än alla andra (Miller, Bräutigam och 

Gerlach, 2006). För att kunna agera tidigare än alla andra behöver man ha bra information gällande 

sin egen organisation, men att ha ännu bättre information om sina konkurrenter. Förändringar 

rörande konkurrenters tankesätt, avsikter, handlingar och prestationer bidrar alla med nyttig 

information ut ett BI-perspektiv.  

Ett annat sätt att få information från konkurrenter är via jämförelser med det egna bolaget. Att göra 

jämförelser är relativt enkelt så länge nödvändig information är allmänt känd. Något som Pollard 

(1999) menar kan vara ännu effektivare, och svårare, är att värdera konkurrenters relativa styrkor 

och svagheter samt identifiera vilka möjligheter och hot de står inför. Här krävs djup och noggrann 

analys för att ett resultat skall vara användbart. Det kan vara svårt att veta var man ska börja när det 
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kommer till att ta fram effektiva arbetssätt gällande BI. Miller, Bräutigam och Gerlach (2006) ger 

därför följande rekommendationer för att uppnå effektiv BI. (1) Skapa en vision för Business 

Intelligence, ledningen som beslutar att man ska arbeta med BI måste stå bakom sitt initiativ och 

tydligt visa att detta är en viktig del av företagets framtid. På så sätt förankras BI-arbetet inom 

företagets olika avdelningar. (2) Skapa sammanhållning mellan affärsförståelse och 

informationsteknologi, det behöver finnas ett utbyte mellan de grupper av anställda som innehar 

affärsförståelse och de som besitter den tekniska expertisen inom företaget. Detta utbyte som 

endast kan ske om det finns förståelse mellan dessa grupper.  (3) Det är en process, inte ett projekt, 

BI-arbetet bör ses som en ständigt pågående process som förfinas med tiden istället för ett projekt 

med start- och slutdatum. Det kommer alltid finnas behov av förfinade arbetsprocesser eller nya 

typer av underrättelser. (4) Upprätthåll visionen med hjälp av tydliga mål, arbeta med tydliga och 

konkreta mål som går att kontrollera. Detta medför att alla parter som berörs av BI-arbetet kan se 

vad de själva får ut av arbetet. Även Pinto och Slevin (1987) belyser vikten av att de mål och visioner 

som sätts upp inom ett företag förankras i organisationen och att varje del av organisationen förstår 

hur de själva påverkas av dessa. 

Problematiken som uppstår då man väljer vilken data som ska analyseras och hur man sedan 

omvandlar vald data till värdeskapande information har varit omtalad länge. Dock har intresset för 

denna problematik och möjliga lösningsförslag ökat under senare år. Ett exempel på detta är MIS 

Quarterly som december 2012 valde att ge ut en specialutgåva under rubriken ”Business Intelligence 

Research”. Denna specialutgåva innehöll sex artiklar som alla berör forskning inom Business 

Intelligence. I publikationens inledande artikel belyser Chen, Chiang och Storey (2012) att industrin är 

bra på att ta fram skalbara och integrerade system för applikationer inom olika organisationer, men 

att det är akademins uppgift att driva utvecklingen och forskningen framåt när det gäller analytiska 

tekniker. De presenterar följande fem framtida forskningsområden gällande analytiska tekniker inom 

Business Intelligence:  

 Big data analytics, 

 Text analytics 

 Web analytics 

 Network analytics 

 Mobile analytics  

För att tydliggöra hur forskningen inom Business Intelligence och analyser av området sett ut under 

en längre tid har Chen, Chiang och Storey (2012) analyserat tusentals vetenskapliga artiklar från ett 

flertal storskaliga digitala bibliotek så som Web of Science, Business Source Complete, IEEE Xplore 

och ScienceDirect. Analysen genomfördes genom att söka efter artiklar innehållande något eller flera 

av nyckelorden: Business Intelligence, Business Analytics och Big data. Resultatet består av 3602 

artiklar och presenteras i figur 3 nedan. Resultatet från denna forskning är betydelsefullt för denna 

uppsats eftersom det ger en övergripande bild över den forskningsmässiga uppmärksamhet BI fått 

sedan år 2000. Resultatet sätter även BI i en kontext som visar på att det bedrivits omfattande 

forskning inom området under många år. Figur 3 visar inte helt oväntat att det skrivits många fler 

artiklar inom Business Intelligence än inom Business Analytics och Big data. Viktigt att komma ihåg är 

att detta gällde mellan åren 2000 och 2011. Om de trender som visas i figuren hållit i sig kan det 

betyda att det idag finns en betydligt jämnare fördelning mellan artiklar innehållande de olika 
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nyckelorden. Det vore därför intressant att utföra samma analys som gjordes 2012 igen, i dagens 

kontext, för att se åt vilket håll forskningsvärldens fokus skiftat de senaste fem åren.  

Chau och Xu (2012) har fördjupat sig inom både text-, web- och nätverksanalys då de undersökt hur 

man kan samla Business Intelligence från bloggar med hjälp av ett tydligt ramverk. De visar på hur 

man med hjälp av ramverket bland annat kan extrahera demografisk data och relationer mellan 

bloggar för att sedan presentera en tydlig analys över detta. Chau och Xu (2012) anser att deras 

metoder för att analysera innehåll och nätverk hos bloggarna kan utökas för att på så sätt appliceras 

på andra studier. Detta är också den inriktning på framtida forskning som Chau och Xu (2012) vill se. 

Andra som tidigare eftersökt ramverk inom Business Intelligence är Shaw et al. (2001) som då 

menade att det fanns en överraskande brist på enkla ramverk som länkar ihop kunskap som hämtas 

från kunder med de beslut som tas gällande marknadsföring. Shaw et al. (2001) lyfte också behovet 

av forskning för att hitta en djupare förståelse för hur data mining kan ligga till grund för de 

marknadsföringsbeslut som tas inom en organisation. Fan, Lau och Zhao (2015) påstår att 

användandet av metoder för innehållsbaserad data mining med fokus på relationer är ”commonly 

applied to develop recommender systems”. Detta är en indikation på att den framtida forskning som 

Chau och Xu ville se 2012 mest troligt har ägt rum, i alla fall enligt Fan, Lau och Zhao (2015).  

 

Figur 3 - BI&A Related Publication Trend from 2000 to 2011 (Chen, Chiang och Storey, 2012, 1179) 

2.2 Data mining 

Begreppet data mining användes ursprungligen för att beskriva den process genom vilken tidigare 

okända mönster i insamlad data upptäcktes (Kanth, Khan och Mushtaq, 2015). Användningen av data 

mining har på senare tid växt explosionsartat, mycket tack vare att kostnaden för att lagra och 

bearbeta data har minskat avsevärt de senaste åren (Turban, Sharda och Delen, 2007). Turban, 

Sharda och Delen (2007) menar även att en bidragande faktor till varför data mining blivit mer 

omtalat på senare tid är att allmänhetens generella uppfattning har ändrats till att människor nu ser 

att det finns ett outforskat värde hos stora datamängder. Företag har också insett värdet med att 

skapa information baserad på olika datakällor vilket sedan ger en bättre helhetsbild än tidigare av till 

exempel kundbeteende och leverantörsvillkor. Business Intelligence är ett av många områden som 

använder sig av data mining för att skapa information. Turban, Sharda och Delen (2007) menar också 
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att det finns ett tydligt mönster av att mer information hela tiden konverteras till en digital 

immateriell form. Då data mining är en integrerad del i arbete med Business Intelligence är det 

naturligt att i uppsatsen presentera grundläggande tankesätt och modeller inom data mining. 

Data mining går att dela in i två huvudkategorier, riktad eller oriktad data mining. Riktad data mining 

försöker förklara eller kategorisera ett specifikt område. Oriktad data mining försöker istället hitta 

mönster och likheter mellan grupper av data utan att ett specifikt mål finns uppsatt (Radhakrishnan, 

Shineraj och Anver Muhammed, 2013). För att skapa en bättre bild över det arbete som behöver 

göras inom data mining hos ett företag menar Radhakrishnan, Shineraj och Anver Muhammed (2013) 

att man bör fokusera på följande tre områden; klassificering, uppskattning och samhörighet samt 

gruppering. Klassificering innebär att man ser till aktuell datas specifika egenskaper och sedan 

tilldelar man en klasskod till all data som innehar en viss egenskap. Ett exempel på detta kan vara att 

alla dataposter i databasen som innehåller ordet ”hyra” tilldelas klasskoden ”utgifter”. På detta sätt 

blir det enklare att sortera all data. Uppskattning handlar om att värdera kontinuerliga resultat. Given 

viss indata så kan man uppskatta att en specifik typ av utdata framträder. Ett exempel på detta kan 

vara då man uppskattar att alla personer i en databas som har posten ”friskvårdsbidrag” ifylld, 

spenderar de pengarna på medlemskap hos ett gym. Nu behöver inte detta stämma i varje fall, men 

en uppskattning ger en relativt bra bild över hur verkligheten kan se ut. Samhörighet och gruppering 

avser att förtydliga vilka saker som hör ihop. Ett typiskt sådant exempel är det fall då man analyserar 

innehållet i en persons kundvagn för att se vilka varor kunderna brukar köpa tillsammans. Med hjälp 

av denna kunskap kan sedan företaget placera varor som hör ihop på samma plats i affären. En 

digital version av detta är att varje gång någon lägger till vara A i sin kundkorg på företagets hemsida 

så informeras köparen om att den också borde köpa vara B. Detta är ett av många sätt som kopplar 

samman data mining med marknadsföring. Att arbeta med data mining innebär dock inte enbart 

fördelar. Yang och Wu (2006) anser som så många andra att data mining är användbart men valde att 

fokusera sin studie på de problemområden som finns när man arbetar med data mining. Yang och 

Wu (2006) hittade 10 olika problemområden som de även anser är intressanta för framtida 

forskning. Problemområdena är: 

1. Developing a unifying theory of data mining 

2. Scaling up for high dimensional data and high speed data streams 

3. Mining sequence data and time series data 

4. Mining complex knowledge from complex data 

5. Data mining in a network setting 

6. Distributed data mining and mining multi-agent data 

7. Data mining for biological and environmental problems 

8. Data Mining process-related problems 

9. Security, privacy and data integrity 

10. Dealing with non-static, unbalanced and cost-sensitive data 

Jag anser att uppsatsens syfte gränsar till ett flertal av dessa problem, men sammanfattningsvis 

handlar det om att utvinna komplex kunskap från komplex data, vilket beskrivs som problem 

nummer fyra av Yang och Wu (2006). Att utvinna kunskap från stora mängder data är ett av de mest 

önskvärda resultaten hos dagens företag. Dock finns det oftast ett stort gap mellan lagrad data och 

den kunskap som kan formas utifrån den (Kanth, Khan och Mushtaq, 2015). Denna transformation 

från data till kunskap sker inte automatiskt utan det är här data mining kommer in i bilden. Många 



 
 

17 
 

marknadsförare har fått upp ögonen för data mining eftersom det gör det lättare att skapa en bild av 

hur deras kunder tänker. Ju mer man vet om sina kunder, desto smartare beslut kan man ta gällande 

sin marknadsföring. Nästa steg innebär att företag med hjälp av data mining kan utgå från de kunder 

som finns i dagsläget och sedan använda deras data för att hitta nya kunder. Genom att skapa en 

modell för hur den typiska kunden ser ut, kan man lättare fokusera sin marknadsföring mot just den 

gruppen och på så sätt rikta sin marknadsföring mot ett område som bör ge bättre resultat än om 

man riktar sig mot slumpmässigt valda områden (Radhakrishnan, Shineraj och Anver Muhammed, 

2013). Kanth, Khan och Mushtaq (2015) menar att det krävs en tydlig process för hur arbetet med 

data mining ska ske inom ett företag. Denna process bör kunna replikeras av människor med liten 

eller ingen kunskap inom området för att arbetet med data mining ska lyckas. Ett exempel på en 

sådan process visas i figur 4. CRISP-DM står för Cross Industry Standard Procedure for Data Mining 

och utgår från att projektmål definieras innan tillgänglig data utforskas. Data som sedan förbereds 

och struktureras för att en modell ska kunna tas fram. I de fall tillgänglig data inte kan struktureras på 

önskat sätt krävs en omdefiniering av projektmålen. I de fall då önskvärd modell inte kan skapas 

återgår man till att förbereda och strukturera den data som modellen bygger på. Efter att man skapat 

en modell av utvald data så utvärderas modellen innan den till sist implementeras. När 

implementering skett påbörjas nästa iteration av processen då nya projektmål tas fram. 

 

Figur 4 - Modell enligt CRISP-DM, Kanth, Khan och Mushtaq, (2015, 20). 

Det är viktigt att komma ihåg att data mining går ut på att skapa kunskap och inte att arbeta enligt 

vissa förutbestämda modeller eller använda specifika verktyg. Det finns mycket nyttigt att hämta från 

arbetet kring datamodeller men ett problem är att vanliga användare ofta inte förstår sig på 

komplicerade datamodeller även om målet är att hålla allting enkelt och tydligt för användaren 

(Kanth, Khan och Mushtaq, 2015).  Borking och Ekenberg (2009) anser att BI-system måste kunna 

presentera data på ett för användaren begripligt sätt. Annars är det stor risk att analysen blir fel på 

grund av att den baseras på en datamängd som avgränsats på ett felaktigt sätt. Det här ställer stora 

krav på ett BI-system. Man måste också förstå hur man kan navigera i det så att rätt data för 

analysen väljs, annars uppnås inget relevant resultat. 

Det finns många olika sätt att närma sig data och data mining, vilket i sin tur ger upphov till ett flertal 

olika utmaningar. Kanth, Khan och Mushtaq (2015) anser att de största utmaningarna är att skapa 

effektiva metoder för att integrera data mining med andra verksamhetsområden som till exempel 
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marknadsföring. Kanth, Khan och Mushtaq (2015) menar även att integrering mellan 

verksamhetsområden är nyckeln för företags framtida framgångar. 

2.3 Marknadsföring 

Marknadsföring som ämne presenteras här på grund av tidigare nämnda kopplingar mellan data 

mining och marknadsföring. Marknadsföring är också tätt kopplat till studiens syfte och frågeställning 

där fokus ligger på vilka faktorer som påverkar processen att omvandla lagrad data till användbar 

information som sedan kan användas vid beslutsfattande inom marknadsföring.  

Tidig marknadsföring handlade om att som företag skapa ett intresse för sina produkter hos 

kunderna genom att få dem att inse att de var i behov av produkterna. Enligt detta tankesätt 

producerade ett företag en produkt och försökte sedan skapa ett behov kring produkten. Det nya 

tankesätt som vanligen benämns ”The Marketing Concept” dök upp i mitten av 1900-talet och 

kastade om hela marknadsföringsvärlden genom att vända på det tidigare konceptet. Nu började 

istället företag att först leta efter behov hos sina kunder och sedan när ett behov upptäcktes 

skapades en vara eller en tjänst för att tillfredsställa detta. Frankelius, Norrman och Parment (2015) 

beskriver hur Philip Kotler, en världsledande auktoritet inom marknadsföring, sammanfattade detta 

1967 då han i originalupplagan av sin bok Marketing Management skrev: ”Marketing’s short-run task 

may be to adjust customers’ wants to existing goods, but it’s long-run task is to adjust the goods to 

the customers’ wants.” Detta är något som Frankelius, Norrman och Parment (2015) sedan bygger 

vidare på när de skriver att marknadsföring inte främst handlar om att övertyga kunder om att köpa 

produkter utan att det handlar om att genom djupa analyser öka förståelsen för kundernas behov 

och att sedan, genom ibland innovativa processer, inrikta ett värdeskapande så att produkter, 

tjänster och upplevelser svarar mot kundens behov och önskemål. Gezelius och Wildenstam (2011) 

beskriver behov som ett tillstånd och en känsla av att något nödvändigt saknas och kallar det ett 

bristtillstånd. Produkter som kunder vill köpa är egentligen bara medel för att tillfredsställa denna 

brist. Inom marknadsföring används ett stort antal modeller för att uppnå önskat 

marknadsföringsresultat, varav 4P är en av de mest vedertagna. 4P står för Product, Price, Place och 

Promotion och skapades av Jerome McCarthy. På svenska talar man istället om produkt, pris, plats 

och påverkan vilka tydliggörs i figur 5. Modellen plockades sedan upp av professor Philip Kotler som 

gjorde den världskänd genom att presentera den i form av ett intuitivt marknadsföringsverktyg.  

 

Figur 5 - Modellen 4P i svensk översättning 

Produkt relaterar till alla frågor gällande utvecklingen av en vara eller en tjänst eller en kombination 

av dessa. Tätt kopplat till produkten är dess egenskaper, funktioner, utförande och kvalitet. Även 

design, service och sortiment är viktiga delar att ta hänsyn till. Pris handlar om att anpassa 

produktens prissättning så att erbjudandet blir attraktivt för kunden och lönsamt för företaget. Priset 

är även viktigt både som differentiator och kommunikationsfaktor (Frankelius, Norrman och 
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Parment, 2015). Plats syftar på hur valda produkter ska nå kunderna rent praktiskt. Detta innefattar 

distribution, återförsäljarnät och säljkanaler. Gezelius och Wildenstam (2011) menar att istället för 

plats borde man tala om tillgänglighet för att det är alltför begränsande att enbart tala om plats. 

Tillgängligheten innefattar bland annat lokalisering, öppettider, telefontider och möjligheten till 

annan kommunikation. Vilka produkter företaget säljer och företagets storlek påverkar i allra högsta 

grad vilken typ av distribution som bäst lämpar sig. Det finns tydliga kopplingar mellan de fyra 

kategorierna som är viktiga att ta hänsyn till. Påverkan fokuserar på hur företags kommunikation 

med målmarknaden ska utformas samt vilka kanaler som ska användas. Det finns många sätt att 

påverka presumtiva kunder men några av de vanligaste metoderna är personlig försäljning, 

direktmarknadsföring och annonsering. Personlig försäljning är ett kostsamt, men för rätt produkt ett 

effektivt sätt att påverka kunderna (Gezelius och Wildenstam, 2011). Har man tillgång till databaser 

och kan arbeta med urvalskriterier och väldefinierade målgrupper är direktmarknadsföring ett 

effektivt verktyg för att nå ut med rätt information till rätt person. Annonsering är kanske det första 

vi tänker på när vi pratar om marknadsföring och det är en klassisk metod för att nå ut med budskap 

till stora folkgrupper. Detta kan ske genom betalda annonsplatser i tv, på radio, film, internet, bio 

eller olika former av affischer. En nackdel med annonsering är att vi i dagens samhälle bombarderas 

med annonser vart vi än går och vad vi än gör. Marshall (2015) skriver att experter inom digital 

marknadsföring uppskattar att de flesta amerikaner exponeras för 4000–10000 annonsbudskap per 

dag. Detta gör att många annonsbudskap försvinner i mängden och förbises. Utmaningen att sticka 

ut med sina annonser och faktiskt fånga läsarnas intresse ökar därför för varje dag som går. Under 

2013 lade Philip Kotler till ett femte P, Purpose, då han menade att modellen behövde uppdateras för 

att passa dagens företagsklimat.  Företag, menade Kotler, bör inte bara inrikta sig på att vinna kunder 

och göra bra affärer genom sina marknadstransaktioner. Lika viktigt är att företaget har ett 

meningsfyllt syfte i samhället och verkar för att skapa värde i samhället i stort (Frankelius, Norrman 

och Parment, 2015). Att tillämpa god miljöetik, vara en omtyckt arbetsgivare och att verka positivt 

för omgivningen där företaget är verksamt har blivit viktiga prioriteringar hos många företag idag. 

När det gäller framtiden inom marknadsföring så förutspår Keller och Kotler (2016) ett avtagande 

fokus på marknadsintuition och ett ökat fokus på forskning kring marknadsfrågor. Detta kan kopplas 

till att användandet av data mining ökat de senaste åren vilket belyser behovet av forskningsdriven 

marknadsföring. Keller och Kotler (2016) menar också att marknadsföring i framtiden kommer 

fokusera mer på precisionsmarknadsföring istället för marknadsföring till de stora massorna. Detta 

ligger också i linje med den forskning som bedrivs gällande data mining som pekar på att ju mer data 

man har om sina kunder desto mer precisa marknadsföringsmetoder kan användas. För att ett 

företag ska kunna bli bättre inom marknadsföring måste man först göra en analys av var man står 

idag. När man fått en bild av dagsläget kan man sedan se framåt och sätta tydliga mål för förbättring. 

Stone och Woodcock (2013) diskuterar hur man kan föra samman Business Intelligence med 

kundinsikter för att på så sätt stödja företags interaktiva marknadsföring, vilket ligger nära 

uppsatsens syfte. Med interaktiv marknadsföring menar Stone och Woodcock (2013) den typ av 

marknadsföring som sker i nära kontakt med kunder och samtidigt verkar i en modern teknisk 

kontext. ”Delivering an efficient (for the customer and the company), relevant (personalized) and 

engaging experience increasingly relies on a deep knowledge of the consumer; who they are, the 

devices they use to connect to the company and the content they want to see” (Stone och Woodcock 

2013, 4). Detta påstående har stöd i tidigare forskning gjord av Shaw et al. (2001) som skriver att tuff 

konkurrens på marknaden leder till att de beslut som tas inom marknadsföring bör tas med avsikten 
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att bygga långsiktiga kundrelationer. Dessa långsiktiga kundrelationer kan inte byggas utan relationer 

mellan företag och kunder som resulterar i någon form av data. Stone och Woodcock (2013) anser 

att det saknas forskning som tar hänsyn till både Business Intelligence och kundinformation, vilket 

stöds av Shaw et al. (2001) samt Fan, Lau och Zhao (2015) som tillägger att man inte endast bör 

undersöka kundinformation utan även se till marknadsföringen som helhet. Några som också varit 

inne på samma spår är Kanth, Khan och Mushtaq (2015) som valt att beskriva några av de processer 

och tekniker som används då data mining används i marknadsföringssyfte. Detta för att beskriva hur 

marknadsförare kan uppfylla de organisationsmål de står inför. Författarna slår fast att behovet av 

data mining inom marknadsföring ökar hela tiden och att det är ett kraftfullt verktyg som hjälper 

företag att fokusera på vilken data som är viktigast för organisationen. Kanth, Khan och Mushtaq 

(2015) kommer också fram till att användandet av modellen 4P lämpar sig väl när det kommer till att 

kombinera data mining med marknadsföring. Då den modellen används anser Kanth, Khan och 

Mushtaq (2015) att man som marknadsförare enklare kan ta fram marknadsanalyser, reducera 

kostnader vid marknadsföringskampanjer samt öka avkastningen vid investeringar (ROI). Detta 

påstående får stöd av tidigare forskning gjord av Radhakrishnan, Shineraj och Anver Muhammed 

(2013) som skriver att användandet av data mining inom marknadsföring bidrar till ökade intäkter 

och reducerade omkostnader. Radhakrishnan, Shineraj och Anver Muhammed (2013) uppmanar 

även alla organisationer att använda sig av data mining i framtiden för att lösa komplexa problem. 

2.4 Market Intelligence 

Market Intelligence (MI) sammanför strategier från områden så som BI, data mining och 

marknadsföring för att med tydliga kopplingar till övrig affärsverksamhet och med grunden i 

strukturerad datainsamling generera beslutsunderlag gällande marknadsföring. Detta gör att MI och 

dess begrepp är ytterst relevanta för studien. Hamrefors (2002) menar att Business Intelligence 

påverkas mycket av den miljö i vilken företagen befinner sig och inriktas på de frågor som dominerar 

i denna miljö. Organiserade underrättelseaktiviteter som syftar till att förstå vissa sektorer i 

omvärlden får därför ofta olika beteckningar beroende på var fokus ligger, ett exempel på detta är 

Market Intelligence som syftar till att samla information om marknaden. Keller och Kotler (2016) 

förtydligar detta genom att beskriva hur system som arbetar med MI bidrar med ”händelsedata”, 

alltså data kopplad till händelser. Händelser på marknaden som i något avseende påverkar företaget i 

fråga. Information om sådana händelser går att finna i böcker, tidningar, tv och många andra typer av 

media. Denna typ av information behövs för att företag ska kunna göra jämförelser med andra bolag, 

både de som är direkta konkurrenter men också de som verkar inom helt andra områden. Med hjälp 

av denna information tas sedan beslut som påverkar företagens framtida marknadsföringsstrategier. 

Data mining kan bidra till inhämtningen av sådan information genom att extrahera eller påvisa 

mönster, eller förutsäga kundbeteenden utifrån stora databaser. Fan, Lau och Zhao (2015) skriver att 

enligt tillgänglig forskning inom data mining är metoder baserade på association, klassificering och 

klustring de mest använda. Det viktigaste är att basera sitt metodval på hur tillgänglig data är 

strukturerad samt vilken typ av problem man försöker lösa. Det finns alltså inte en metod som alltid 

genererar det bästa resultatet, utan valet av metod kräver noggrant förarbete. Fan, Lau och Zhao 

(2015) menar också att ett allvarligt problem är att data behöver processas inom rimlig tid, vilket blir 

svårare ju mer data man har att jobba med. Detta resonemang stöds av Chen (2010) som också 

påpekar hur viktig tidsaspekten är inom Market Intelligence. Därför är urvalsprocessen gällande 

vilken data som ska bearbetas av yttersta vikt. Hur denna urvalsprocess ska se ut för att generera 

bästa möjliga resultat kräver vidare forskning inom kopplingen mellan data och mål inom 
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marknadsföring (Fan, Lau och Zhao, 2015). Några faktorer som påverkar hur urvalsprocessen ser ut är 

olika typer av resurser så som pengar, tid och utbildning inom området. Även ett företags 

organisatoriska struktur kan bidra till att all data som samlas in inte tas tillvara på bästa sätt.  

Ett framgångsrikt MI-arbete präglas av konkret information som tydliggör mönster i kundernas 

köpbeteenden, inom vilka områden företaget bör avsätta mer resurser samt vilka marknader 

företaget borde ta sig in på. Gold, Malhotra och Segars (2001) belyser att även kunskapsförmedling 

är viktigt för att företag ska nå framgång. Hur detta framgångsrika MI-arbete ska ske rent praktiskt 

finns det flera exempel på varav Keller och Kotler (2016) är ett av de mest aktuella. De menar att ett 

företag kan utföra åtta olika handlingar för att förbättra både kvalitet och kvantitet gällande sitt MI-

arbete, dessa åtta är: 

 Träna och motivera säljare att upptäcka och rapportera ny utveckling 

 Motivera distributörer, återförsäljare och andra mellanhänder till att vidarebefordra viktig 

information 

 Anställa externa experter för att samla information 

 Nätverka internt och externt 

 Skapa en kundpanel för att arbeta med förslag 

 Utnyttja myndighetsrelaterade dataresurser 

 Köpa information från utomstående forskningsföretag 

 Samla marknadskunskaper från internet 

Keller och Kotler (2016) visar att det finns många variabler att ta hänsyn till när det gäller MI och 

marknadsföringsarbete i stort. Genom att träna och motivera ett företags säljare att upptäcka och 

rapportera ny utveckling tar man bättre tillvara på medarbetarnas kapacitet och innovationsförmåga. 

Ett exempel på detta är att observera hur kunder använder företagets produkter och utifrån det 

komma på nya användningsområden och produktutvecklingar. Genom goda kontakter och bra 

kommunikation med sina mellanhänder kan företag få reda på viktig marknadsinformation på ett 

naturligt sätt. Då de interna resurserna inte räcker till, eller om kunskaper saknas, är externa experter 

ett bra alternativ för att inhämta den information man behöver. Att nätverka internt innebär att ta 

tillvara på den kunskap som finns inom företaget och lyfta upp medarbetarnas åsikter. Externa 

nätverkande aktiviteter kan innefatta besök hos konkurrerande företag, prata med deras anställda, 

läsa branschlitteratur och ta del av nyheter gällande liknande företag. Genom att skapa kundpaneler 

får man direkt tillgång till feedback från slutkonsumenterna, vilket underlättar 

marknadsföringsarbetet då man får input på vilka egenskaper kunderna helst vill framhäva. Det finns 

gott om myndighetsrelaterade dataresurser och annan fri tillgänglig data som kan vara användbar 

inom ett företags MI-arbete. Med hjälp av demografisk data och inkomstrelaterad data kan företags 

marknadsföring rikta in sig mot specifika platser där ROI (Return on Investment) beräknas vara mest 

gynnsam. Om ekonomin tillåter att man köper information från utomstående forskningsföretag så 

kan det bli ett viktigt komplement till de undersökningar och den forskning som sker internt. För att 

få en mer övergripande bild av marknaden och kundernas beteende är olika synvinklar en stor 

tillgång. Den sista, och kanske mest aktuella, punkten som nämns av Keller och Kotler (2016) handlar 

om att ta tillvara på all den kunskap som finns på internet. Gällande all kunskap som finns tillgänglig, 

men speciellt den som hämtas på internet, så bör man vara källkritisk och säkerställa den information 

man hittar med flera källor. När det kommer till feedback från kunder finns det sidor som är till för 

endast detta, där människor lämnar recensioner av alla typer av tjänster och produkter. Chau och Xu 
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(2012) tar upp publika bloggar som ett exempel på en resurs som kan användas för att samla in 

information gällande kundmönster och kundbeteende. Chau och Xu (2012) hänvisar också till olika 

typer av data mining som grundläggande verktyg för att denna typ av informationsinhämtning ska 

kunna ske. 

2.5 Påverkande faktorer 

När det gäller processen att omvandla insamlad data till värdeskapande information inom 

marknadsföring finns ett flertal faktorer som påverkar resultatet och som kan bidra till att processen 

uppnår sin fulla potential, eller misslyckas med detsamma. Stone och Woodcock (2013) belyser att 

det finns flera studier som visar på antingen företagens medvetenhet om deras problem att hantera 

stora datavolymer och/eller deras erkännande att de har en lång väg att gå när det gäller hantering 

av dessa volymer. Vanor är en viktig faktor som påverkar hanteringen av data, där Stone och 

Woodcock (2013) menar att de flesta marknadsförare är fast i gamla tankemönster och inte tar 

tillvara på nya möjligheter. Limayem och Hirt (2003) belyser vikten av både medvetna och 

omedvetna faktorer för att kunna förklara varför människor gör som de gör inom en organisation. 

Med medvetna faktorer menar Limayem och Hirt (2003) de intentioner som människor har gällande 

en specifik uppgift eller situation. De omedvetna faktorerna består av inarbetade vanor (Limayem 

och Hirt, 2003). Limayem, Hirt och Cheung (2007) beskriver vanor utifrån kontexten 

informationssystem och säger att de består av en kombination av tillfredsställelse, frekvens av 

tidigare beteende samt kontextens stabilitet.  

Ett område som är tätt kopplat till vanor är kommunikation. Tengblad (2006) och Scott (2005) belyser 

hur viktig kommunikationen är för att en organisation ska fungera och Patora-Wysocka (2017) skriver 

att genom att analysera hur medarbetare kommunicerar med varandra kan man förstå 

organisationsförändringar. Kopplat till dessa utsagor och även till denna uppsats syfte anser jag att 

kommunikation är ytterligare en faktor som påverkar processen att omvandla insamlad data till 

värdeskapande information inom marknadsföring. Kommunikation kan se ut på många olika sätt och 

ett sätt att skilja dessa åt är enligt Bordia (1997) att tala om ”Face-to-Face Versus Computer-

Mediated Communication”. Översatt till svenska kan man istället tala om fysisk eller datorstyrd 

kommunikation. Fysisk kommunikation står för de tillfällen då människor träffas rent fysiskt. Ett 

vanligt förekommande exempel på ett sådant tillfälle är ett möte i ett mötesrum. De tillfällen då 

människor istället använder sig av olika typer av tekniska hjälpmedel kan benämnas som datorstyrd 

kommunikation. Exempel på sådana tillfällen är då mejl och andra datorstyrda 

informationsutbytande tjänster används.  

O'Kane (2013) skriver att marknadsförare fortfarande (år 2013) försöker greppa konceptet med 

mobila meddelanden, trots att detta representerar ett mycket tidigare stadium i utvecklingen av 

interaktiva marknadslösningar. Att ta tillvara på nya möjligheter handlar idag ofta om att anamma 

den senaste tekniken och hålla sig uppdaterad gällande de tekniska framsteg som görs (Parasuraman, 

2000). Berry och Linoff (2008) menar att detta är en avgörande faktor när det kommer till 

framgångsrik användning av data mining inom marknadsföring. Även Stone och Woodcock (2013) tar 

upp detta i samband med att de nämner hur lätt det är att fastna i gamla tankemönster. Detta 

inkluderar även användning av gammal teknik. Nakata, Zhu och Izberk-Bilgin (2011) anser att 

integrering av två skilda funktioner inom organisationer, marknadsföring och 

informationsinhämtande tjänster, är något som oroar många av dagens företag. Problematiken ligger 
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i att utföra denna integrering så att båda delarna inom organisationen tydligt förstår varandras syfte 

och kan utbyta information på ett bra sätt. Nakata, Zhu och Izberk-Bilgin (2011) beskriver även hur 

denna typ av integrering bidrar till ett värdefullt resultat i form av nya processer och produkter samt 

ett mer agilt förhållningssätt till marknadsförändringar och tekniska möjligheter. Nakata, Zhu och 

Izberk-Bilgin (2011) menar att företagsledningen är en betydande faktor för att sådan integrering ska 

kunna ske samt att data som inhämtas sedan används på bästa sätt inom marknadsföring. Tätt 

kopplat till företagsledningen är också den organisationsstruktur som valts inom företaget. En 

struktur som öppnar för nya möjligheter för någon kan anses vara ett hinder för någon annan. 

  



 
 

24 
 

3. Metod 
I detta kapitel kommer studiens metodval att redovisas. Syftet med detta är att öka transparensen 

för läsaren så att denne själv kan skapa sig en uppfattning om studiens trovärdighet. Utformningen 

av forskningsmetod grundar sig i studiens problemområde och frågeställningar som tidigare uttryckts 

i kapitel 1. IT-företaget har av olika anledningar önskat att förbli anonymt genom hela studien och 

benämns därför endast som ”IT-företaget” i uppsatsen. För att även upprätthålla personlig 

anonymitet benämns de intervjupersoner som deltagit i studien inte vid namn utan enligt respektive 

yrkesroll. 

3.1 Förförståelse 

Jag anser att det är ofrånkomligt att mina egna förkunskaper och fördomar säkerligen färgar de 

slutsatser som presenteras i denna studie. Av denna anledning menar jag, likt Goldkuhl (2011), att 

det är viktigt att visa på egna perspektiv samtidigt som det är lika viktigt att försöka sätta sig  

in i andra möjliga perspektiv. Detta medför att jag får en större medvetenhet kring vilka perspektiv 

det finns på studiens undersökningsområden samt förståelse för hur slutsatserna kan tolkas av någon 

eller några som inte har samma perspektiv. Min egen förförståelse skulle kunna ses som ett hinder i 

den mening att jag går in i arbetet med tydliga tankar kring hur vissa saker ligger till, vilket inte alltid 

behöver stämma överens med verkligheten. Mitt grundläggande perspektiv inför denna studie 

innebär att jag utgår från att det finns utmaningar när det kommer till att använda lagrad data inom 

Business Intelligence. Jag utgår även från att det inom området saknas kunskap som kan 

generaliseras och appliceras på liknande organisationer. Jag inser dock att detta perspektiv kanske 

inte är det som stämmer bäst med verkligheten, vilket ökar betydelsen för ytterligare perspektiv. 

Dessa ytterligare perspektiv tillkommer i form av intervjuer. 

Under vårterminen 2016 spenderade jag ett antal veckor på praktik hos IT-företaget som är aktuellt i 

denna uppsats. Under min praktikperiod arbetade jag med vitt skilda arbetsuppgifter, men en sak de 

alla hade gemensamt var att de var kopplade till marknadsföring och BI. Detta gjorde att jag fick en 

inblick i hur företagets marknadsföringsstrategi såg ut samt att jag fick en grundläggande förståelse 

för företagets struktur och uppbyggnad. Det som ligger till grund för denna uppsats är mina 

erfarenheter från praktiken i kombination med kunskap inhämtad från de kurser jag läst på 

masterprogrammet IT och management vid Linköpings universitet. En specifik uppgift jag hade under 

min praktik var att utföra en studie av företagets kunddata med syfte att koppla data till 

marknadsföringsstrategi. Då denna studie till viss del liknar den studie som görs i denna uppsats 

följer här en kortfattad metodologisk genomgång av tidigare utförd studie. 

3.1.1 Metodologisk genomgång av tidigare studie 

Jag började med att få tillgång till IT-företagets kunddatabas där jag valde att exportera de 200 

senaste posterna till en Excel-fil. Detta urval gjordes för att studiens resultat skulle bygga på den allra 

senaste och mest uppdaterade kundinformationen. Varje post innehöll en kundorder som i sin tur 

bestod av en stor mängd information gällande kunden som lagt ordern samt den kommunikation 

som ägt rum mellan kunden och IT-företaget. Jag filtrerade sedan den information som fanns hos de 

200 posterna för att lättare kunna fokusera på den del som rörde vilken av IT-företagets tjänster 

ordern var kopplad till. Mer specifikt bestod denna del av ett textfält där IT-företagets representant 

sammanfattat vilken av företagets tjänster som bäst bemöter kundens behov i varje order. Jag 

tolkade dessa textfält helt fritt och kategoriserade sedan upp de 200 posterna med avseende på 
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vilket behov kunden haft. Avslutningsvis matchades min kategorisering med företagets 

marknadsföringsstrategi där det visade sig att många kunder fortfarande köpte företagets äldre 

tjänster istället för att köpa de nya. Detta resultat kom delvis som en överraskning för företaget som 

vid den tidpunkten trodde att en större del av kunderna köpte de nyutvecklade tjänsterna, än vad 

som visades i studien. Efter studiens avslutande föddes idén till att i framtiden bygga vidare på 

resultatet, vilket sedan skedde i form av denna uppsats. 

3.2 Filosofiska grundantaganden 

Oavsett om en studie är kvalitativ eller kvantitativ kan forskarna som ligger bakom den utgå från olika 

filosofiska grundantaganden. Alla forskningsprojekt är färgade av världsåskådningar samt 

antaganden kring hur kunskap kan tillförskaffas. Dessa antaganden allt för ofta tas för givet och att 

en forskare snarare ska sträva efter att tydliggöra sin världsbild på ett så tydligt sätt som möjligt. Det 

finns tre olika filosofiska perspektiv eller paradigm som tillämpas inom den kvalitativa forskningen: 

positivistisk, kritisk och tolkande (Myers, 2013). 

Det positivistiska perspektivet står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar en 

användning av naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten och alla dess 

aspekter (Bryman, 2011). Vidare förklarar Bryman (2011) att positivism innebär att det bara är 

sådana företeelser eller fenomen som kan bekräftas via sinnena som är kunskap, samt att teorins 

syfte är att generera hypoteser som kan prövas och på så sätt göra att det går att ta ställning till 

lagmässiga förklaringar. 

Det kritiska perspektivet utgår från att den sociala verkligheten grundar sig i historia och att den är 

producerad och reproducerad av människor. Även fast människor medvetet kan agera för att ändra 

sina sociala och ekonomiska förhållanden anser kritiska forskare att deras möjlighet att göra detta 

begränsas av olika former av social, kulturell och politisk dominans. Istället för att endast beskriva 

nuvarande kunskap och värderingar (som en tolkande forskare kan göra) är tanken att utmana de 

rådande värderingar och antaganden som kan tas för givet i dagsläget (Myers, 2013). 

Jag har valt att hålla mig till ett tolkande perspektiv i denna studie. Det tolkande perspektivet bygger 

på förståelse, tolkning och på uppfattningen att samhällsvetenskapens studieobjekt (människorna 

och deras institutioner) i grunden skiljer sig från naturvetenskapens studieobjekt (Bryman, 2011). 

Därför kräver studiet av den sociala verkligheten en annan logik för forskningsprocessen, en logik 

som speglar det som är speciellt för människor istället för att spegla naturens ordning (Myers, 2013). 

Vidare menar Myers (2013) att vid tolkande forskning är det en fördel om forskaren ser på det 

fenomen som undersöks från insidan. Med detta menas att forskaren bör tala samma språk som de 

personer som studeras för att förstå den data som tas fram. Tolkande forskning tenderar att fokusera 

på kontext runt om de fenomen som studeras, eftersom kontexten är det som definierar situationen 

och gör den till vad den är. Då jag kommer behöva tolka information från både databasen och de 

semistrukturerade intervjuerna och sätta den i en kontext, anser jag att ett tolkande perspektiv 

passar bäst för denna studie. Detta anser jag kommer bidra till ett mer givande slutresultat än om jag 

använder ett positivistiskt eller kritiskt perspektiv. Ett positivistiskt perspektiv hade inneburit ett 

större fokus på naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten, vilket jag inte 

anser är rätt tillvägagångssätt i denna studie då huvudfokuset ligger på kontexten runt om de 

fenomen som studeras. 
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3.3 Vetenskapsteoretisk ansats 

Med hjälp av den vetenskapsteoretiska ansatsen väljer forskaren på vilket sätt han eller hon samlar 

in data och formulerar teorier. Detta kan göras på tre olika sätt; deduktion, induktion och abduktion. 

Deduktion representerar den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik när 

det gäller samhällsvetenskap (Bryman, 2011). Arbete med en deduktiv ansats grundar sig i teori där 

forskaren analyserar teori i form av generella regler för att sedan skapa hypoteser om ett enskilt fall. 

Hypoteserna ska sedan underkastas en empirisk granskning innan ett resultat presenteras. Slutligen 

bekräftas eller förkastas hypoteserna vilket kan leda till omformulering av teorin. Då utgångspunkten 

är i tidigare presenterad teori finns risken att forskaren missar tillfällen att göra nya upptäckter. 

Bryman (2011) anser att med ett induktivt angreppssätt är teorin resultatet av en forskningsinsats. 

Man bör vara medveten om att den teori som tas fram på detta sätt kommer alltid färgas av 

forskarens egna erfarenheter. Då forskaren generaliserar utifrån ett fall kan man inte hävda att det är 

logisk giltigt, då det behövs större datamängder för att påstå detta. Med en induktiv ansats kan man 

inte hävda att något är sant, bara att det är väldigt sannolikt. När forskaren väl genomfört den fas 

som innebär en teoretisk reflektion över en uppsättning data, kan han eller hon vilja eller behöva 

samla in ytterligare information för att kunna etablera de betingelser under vilka en teori är hållbar 

eller ohållbar (Bryman, 2011). Detta arbetssätt brukar benämnas som iterativt, då det består av en 

ständig rörelse som går fram och tillbaka mellan teori och data. 

Jag har i denna studie valt att arbeta med ett abduktivt angreppssätt som kombinerar deduktion och 

induktion, och där analysen växer fram under arbetsprocessen genom att teorin och empirin ställs 

mot varandra. Vid ett abduktivt angreppssätt börjar forskaren med empirisk datainsamling inom valt 

forskningsområde varpå data från undersökningen analyseras för att ta fram en teori. Teorin testas 

sedan med hjälp av ytterligare empirisk datainsamling vilket föder nya data som används för att 

vidareutveckla teorin. Abduktion består därmed av minst två iterationer där deduktion och induktion 

är en del av varje iteration (Patel & Davidson, 2003). Idén till denna studie kommer från den tidigare 

studien som jag utförde 2016. Den tidigare studien har gett mig indikationer på var jag hittar relevant 

tidigare forskning inom den aktuella studiens område. Jag har i denna studie valt att ta fram en 

teoretisk reflektion över den uppsättning data jag hämtar från databasen, för att sedan samla in 

ytterligare information i form av intervjuer. Detta ger upphov till ett iterativt arbetssätt då jag avser 

att röra mig mellan data och teori. I och med detta anser jag att ett abduktivt förhållningssätt är det 

mest lämpliga i denna studie. 

3.4 Forskningsmetod 

Det finns många sätt att klassificera och karaktärisera olika sorters forskning. Den vanligaste 

uppdelningen består av kvalitativa respektive kvantitativa synsätt. (Myers, 2013). Bryman (2011) 

definierar kvalitativ forskning som en forskningsstrategi som vanligtvis lägger vikt vid ord och inte 

kvantifiering under insamlingen och analysen av data och att den 

 i huvudsak betonar ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, där 

tyngden läggs på generering av teorier 

 tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt (framför allt 

när det gäller positivismen) och i stället föredrar att lägga vikten vid hur individerna uppfattar 

och tolkar sin sociala verklighet 
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 rymmer en bild av den sociala verkligheten som en ständigt föränderlig egenskap som hör till 

individernas skapande och konstruerande förmåga. 

Kvalitativ data kan hjälpa oss att förstå människor, deras motivation och handlingar, och den kontext 

inom vilken de arbetar och lever (Myers, 2013). Vidare menar Myers (2013) att ett kvalitativt synsätt 

är att föredra då man vill studera ett speciellt ämne på djupet och lämpar sig väl för undersökande 

forskning. Speciellt då ämnet är relativt nytt och det inte finns så mycket tidigare forskning inom 

området. En nackdel med kvalitativ forskning är att det ofta är svårt att generalisera resultatet till en 

större population. Man kan dock generalisera från kvalitativ forskning till teori och man kan 

generalisera från enstaka studier (Yin, 2006). 

Jag har valt att hålla mig till ett kvalitativt synsätt i denna studie. Det finns många olika sätt att 

bedriva samhällsvetenskaplig forskning och Yin (2006) skriver att fallstudier generellt sätt är den 

metod som föredras då frågor om ”hur” och ”varför” ställs, då man har begränsad kontroll över den 

situation som studeras och då fokus ligger på aktuella skeenden i ett konkret socialt sammanhang. 

Enligt denna definition faller min uppsats väl in under kategorin fallstudier och jag har därför valt att 

behandla uppsatsen som en kvalitativ fallstudie. En etnografisk studie hade kunnat bidra till djupare 

kunskapsinsamling, men på grund av flera anledningar valde jag att stå fast vid en fallstudie. Detta på 

grund av både uppsatsens tidsspann och ett bekvämlighetsurval av fallorganisation då jag har goda 

kontakter inom vald organisation. Uppsatsens empiriska data har inhämtats dels från IT-företagets 

databas och dels från semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner på företaget. Eftersom jag 

valt att samla in information på traditionella sätt genom intervjuer och observation av en datakälla, 

så lämpar sig en fallstudie bra. Jag valde att först samla in kvalitativ data från en större mängd poster 

i den aktuella databasen som sedan analyserades med hjälp av ett kvalitativt förhållningssätt. Efter 

detta genomfördes tre kvalitativa intervjuer som också analyserades med ett kvalitativt 

förhållningssätt. Att välja ett kvalitativt förhållningssätt kändes naturligt då jag avsett att fokusera på 

kontext runt om de fenomen som studeras samt lägga vikt vid hur individer uppfattar och tolkar sin 

sociala verklighet. Yin (2006) beskriver hur fallstudiemetoden gör det möjligt att bibehålla helheten 

och det meningsfulla i verkliga händelser så som organisationsprocesser och en industrigrens tillväxt 

och mognad, vilket jag tycker passar väl med mitt val av forskningsmetod. 

3.5 Kunskapskaraktärisering 

Goldkuhl (2011) skriver att kunskapskaraktärisering är att ange vad det är för typ av kunskap som ska 

utvecklas. Författaren anser att man behöver analysera detta för att veta vad den utvecklade 

kunskapen är värd. 

Uppsatsens syfte beskriver att jag avser att undersöka vilka utmaningar som finns när det kommer till 

att använda lagrad data inom Business Intelligence, samt att undersöka vilka faktorer som påverkar 

processen att omvandla lagrad data till användbar information som sedan kan användas vid 

beslutsfattande inom marknadsföring. I detta fall lämpar sig en förklarande kunskapsform bäst, då 

den syftar till att besvara varför något är som det är. Ett visst mått av vägledande kunskap 

presenteras i uppsatsens avslutande delar då studiens forskningsbidrag presenteras. 
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3.6 Insamling av vetenskaplig litteratur 

Att förhålla sig till vetenskaplig litteratur är ett måste för alla forskare då deras arbete består av att 

relatera teori och verklighet till varandra. Analys av tillgänglig vetenskaplig litteratur kan ofta 

användas som ett första steg i en forskningsprocess, vilket är fallet i denna uppsats. För att hitta 

relevant vetenskaplig litteratur använde jag mig av tidigare kunskap inom området för att ta fram 

specifika nyckelord. Dessa nyckelord använde jag sedan för att söka efter forskningsartiklar med hjälp 

av UniSearch samt Google Scholar. Nyckelorden var: 

”Business Intelligence” 

”Business Intelligence Analytics” 

“Business Intelligence Marketing” 

“Data Mining” 

“Data Mining Marketing” 

“Data Mining Problems” 

Dessa sökningar genererade 14 artiklar som jag sedan läste igenom för att skapa mig en djupare 

förståelse för de områden som är relevanta för uppsatsen. Under denna läsning stötte jag vid ett 

flertal tillfällen på begreppet ”Market Intelligence”, vilket jag sedan använde som sökord för att hitta 

ytterligare artiklar kopplade till studiens forskningsområde. Denna studie av tidigare publicerad 

vetenskaplig litteratur har gett mig djupare kunskap om begrepp och sammanhang, samt fungerat 

som inspiration till studiens intervjufrågor. Då jag avser att ha ett tolkande perspektiv genom hela 

studien har jag försökt vara öppen för nya fenomen och insikter utan att för den delen förlora 

kontakten med teorin.  

3.7 Insamling av empiriskt material 

Tidigare i detta kapitel har studiens metodmässiga val och deras förhållande till teori beskrivits. För 

att ge ökad transparens åt läsaren återger jag i detta avsnitt detaljer kring hur studien genomfördes i 

praktiken. Jag motiverar även varför jag valde att ägna mig åt kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

samt datainsamling i form av klustring. 

3.7.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

I det fallet då intervjuer ska användas för insamling av information måste man först bestämma om 

det passar bäst att genomföra kvalitativa eller kvantitativa intervjuer. Trost (2010) beskriver att 

kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla 

frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar. Det innebär att man efter det att alla intervjuer är 

utförda sitter där med ett otroligt rikt material i vilket man med tur och hårt arbete kan finna många 

intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat. Även Walsham (1995) menar att en 

kvalitativ intervju tillger forskaren de tolkningar som respondenterna har gällande exempelvis 

inträffade händelser och egna synvinklar på ett strukturerat sätt. Walsham (2006) menar att 

intervjuer inom kvalitativ forskning också bör kompletteras med andra typer av 

insamlingsmetoder, till exempel observationer. I mitt fall kommer jag att använda mig av data 

från en databas. Detta stämmer väl överrens med uppsatsens syfte vilket lett till att jag valt att 

fokusera på kvalitativa intervjuer. Semistrukturerade intervjuer går väl ihop med kvalitativ forskning 

vilket är passade med tanke på studiens syfte. Denna typ av intervjuform är flexibel och tillåter 

öppnande följdfrågor såväl som struktur (Bryman, 2011). Detta har jag tolkat som om forskaren inte 
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är strikt bunden till en intervjuguide och att han eller hon är fri att ställa följdfrågor och eventuellt 

anpassa frågorna som ställs till respondenten. Detta kan då även ske under intervjuns gång. Då en 

intervju äger rum i en isolerad miljö minimeras respondentens påverkan från omgivningen, vilket 

ökar chansen till att den information som samlas in från intervjun kan anses vara tillförlitlig. 

Jag intervjuade tre respondenter som alla arbetar inom IT-företagets högsta ledning. 

Respondenternas respektive roller är marknadschef, teknikchef och systemägare. Alla intervjuer 

ägde rum i IT-företagets lokaler. Jag antecknade respondenternas svar på en laptop under tiden 

intervjuerna ägde rum. Dessa anteckningar sammanställdes och förtydligades sedan i efterhand 

innan resultatet presenteras i empiri-kapitlet. Den intervjuguide som användes under intervjuerna 

hittas i bilaga 1. Intervjuguiden baserades på teorier och modeller hämtade från det teoretiska 

ramverket i kapitel 2 samt studiens frågeställningar. 

3.7.2 Insamling av material från IT-företagets databas 

Likt den tidigare studien jag utförde 2016 började min datainsamling denna gång med att jag fick 

tillgång till IT-företagets kunddatabas. De dataposter jag sedan valde ut från databasen bestod av 

information som kommer ifrån ett digitalt formulär ifyllt av IT-företaget i kontakt med respektive 

kund. Detta formulär består av olika typer av flervalsfrågor samt fritextfält, vilket bidrar till att jag 

kunnat samla in kvalitativt material från databasen. Istället för att bara exportera de allra senaste 

posterna i databasen valde jag denna gång att göra ett mer riktat urval. Vid samtal med IT-företagets 

representanter fick jag reda på att perioden februari-mars är den tid på året då det statistiskt sett 

kommer in flest kundordrar. Jag valde därför att denna gång göra ett urval bestående av poster från 

perioden februari-mars år 2016 och samma period år 2017. Detta för att möjliggöra ett längre 

tidsperspektiv än vid tidigare utförd studie. Jag riktade sedan mitt urval geografiskt och valde att 

inkludera poster från tre regioner i landet: Umeå, Malmö och Stockholm. Dessa regioner valdes för 

att få en geografisk spridning i insamlad empiri samt att Stockholm är det område i landet med flest 

antal kundordrar. Varje kundorder innehöll samma typ av information som vid den tidigare studien. 

Jag valde även denna gång att filtrera informationen för att lättare kunna fokusera på den del som 

rör vilken av IT-företagets tjänster varje order var kopplad till. Istället för att bara fritt tolka 

information, valde jag att denna gång ta hjälp av klustring. Klustring är benämningen på processen 

att gruppera objekt i klasser av liknande objekt. Ett kluster är en samling av dataobjekt som är lika 

varandra inom samma kluster men olika objekt i andra kluster. Med hjälp av denna teknik kan man 

upptäcka mönster i underliggande data (Kanth, Khan och Mushtaq, 2015). De kluster jag valt att 

representera i studien är: 

 Kunden har i första hand behov av mjukvara för att lösa sitt problem 

 Kunden har behov av både hårdvara och mjukvara för att lösa sitt problem 

 Kunden har i första hand behov av IT-företagets kunskaper för att lösa sitt problem 

För att ta fram just dessa tre kluster har jag utgått från de kategorier som jag själv tog fram och 

presenterade i den tidigare studien jag utförde under vårterminen 2016. Då användes nio olika 

kategorier för att förtydliga kundernas behov. Genom att nu arbeta om dessa nio kategorier till tre 

kluster ökar generaliserbarheten av den aktuella studiens resultat. Att tilldela en kundorder till något 

av de tre klustren gjordes med hjälp av IT-företagets interna kategoriseringssystem. Efter att jag 

färdigställt min grafiska representation av de olika klustren kontaktades de tre respondenter som 

tidigare intervjuats under studien för att ge svar på en sista fråga. Frågan som varje respondent 
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ställdes inför var: ”Vilka synpunkter har du angående resultatet av klustrens grafiska 

representation?”. Detta gjorde jag för att kunna samla in respondenternas kvalificerade åsikter 

gällande mitt resultat, vilket senare var till hjälp under studiens analysdel.  

3.8 Analys av empiriskt material 

Analyskapitlets övergripande fokus är att ställa empiriska resultat i relation till de resultat som 

framkommit i tidigare presenterad vetenskaplig litteratur, för att på så sätt besvara mina 

frågeställningar. Insamlad empiri kommer att bearbetas tematiskt och bygger på de intervjuer som 

utförts. Bryman (2011) beskriver tematisk analys som en vanlig metod för dataanalys inom kvalitativ 

forskning. Tematisk analys möjliggör ett fokus på respondenternas egna erfarenheter och hur de 

resonerar. Informationen från intervjuerna jämförs på ett sätt så att likheter och skillnader mellan 

intervjupersonernas svar framkommer. Bernard och Ryan (2003) beskriver att teman kan uppstå från 

en forskares tidigare teoretiska kunskaper inom ett ämne, vilket är fallet i denna studie. Även 

empirisk data påverkar skapandet av olika teman enligt Bernard och Ryan (2003).  

Min litteraturgenomgång har spelat en central roll under skapandet av teman i analyskapitlet. Mitt 

tematiska arbetssätt utgår från de fem teman som tidigare behandlats under litteraturgenomgången; 

Business Intelligence, Data mining, Marknadsföring, Market Intelligence samt Påverkande faktorer. 

Anledningen till att dessa teman används är att jag vill förmedla hur respondenterna förhåller sig till 

begrepp och teorier kopplade till varje område. Sammanfattningsvis har mina teman identifierats på 

teoretisk basis men även påverkats av empiriskt insamlad data. 

3.9 Reliabilitet och validitet 

Med en studies reliabilitet menas huruvida resultaten av undersökningen hade blivit desamma om 

undersökningen hade genomförts på nytt (Bryman, 2011). Det generella sättet varpå man hanterar 

reliabilitetsproblem är att göra många steg så operationella som möjligt och att genomföra studien 

som om det fanns någon som hela tiden kontrollerade vad man sysslade med (Yin, 2006).  Jag 

bedömer att denna studies reliabilitet är god, eftersom det finns en väl dokumenterad 

forskningsmetod som inkluderar tydligt motiverade metodval gällande val av både vetenskaplig 

litteratur och insamling av empiri. När det gäller att samla in identisk empiri är möjligheterna till 

detta naturligtvis begränsade, men forskare som använder samma data som jag använt bör rimligtvis 

uppnå slutsatser som liknar mina.  

Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger 

ihop eller ej (Bryman, 2011). Vid kvalitativa fallstudier skriver Yin (2006) att i grund och botten drar 

man slutsatser närhelst ett skeende inte kan iakttas direkt. En forskare kommer utifrån intervjuer och 

källmaterial som samlats in under fallstudien att ”sluta sig till” att en viss händelse följde av en eller 

annan tidigare händelse. Med hjälp av en tydlig forskningsdesign kan man bättre argumentera för att 

resultatet hänger ihop, vilket jag anser är fallet i denna uppsats. Med tanke på studiens syfte är den 

externa validiteten viktig. Extern validitet väcker frågan om resultaten från en undersökning kan 

generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten. Jag anser att denna studies resultat är 

generaliserbart och går att applicera på liknande organisationer, detta för att studien har en tydlig 

koppling till tidigare forskning. 
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3.10 Etiskt förhållningssätt 

För kvalitativa forskare definieras ett etiskt förhållningssätt som ett moraliskt ställningstagande som 

bygger på respekt och skydd för de personer som aktivt väljer att delta i studien (Myers, 2013). Om 

relationen mellan dessa personer och forskaren skulle skadas kan det leda till att forskaren förlorar 

tillgång till data som kan vara vital för studiens genomförande. Vid de tillfällen jag interagerat med IT-

företaget och dess anställda har jag valt att följa det som Myers (2013) benämner som den gyllene 

regeln; ”The golden rule states that you should do unto others as you would have them do unto you” 

(Myers, 2013, 49). Kopplat till forskning menas då att om jag är osäker på etik kopplad till en specifik 

handling från min sida, är det en bra idé att tänka på hur jag själv hade agerat om rollerna varit 

ombytta. För att god upprätthålla god etik i studien har varit helt ärlig mot de personer som aktivt 

valt att delta och varit noga med att tydlig informera dem om studiens syfte och tillvägagångssätt, 

vilket ligger i linje med det informationskrav som Vetenskapsrådet (2002) tar upp. Vetenskapsrådet 

(2002) belyser även vikten av konfidentialitet och skriver att uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Jag har valt att följa detta genom att respektera 

respondenternas önskemål gällande anonymitet. Detta ligger till grund för att företaget jag studerat 

endast benämns som ”IT-företaget” i studien, samt att de tre intervjupersonerna endast benämns vid 

sina yrkesroller. Alla personuppgifter rörande respondenterna har förvarats så att endast jag haft 

tillgång till dem. 

3.11 Generalisering 

De fyra typer av generalisering som kan ske med utgångspunkt i tolkande forskning är ”the 

development of concepts, the generation of theory, the drawing of specific implications, and the 

contribution of rich insight” (Walsham, 1995, 79). Den typ av generalisering som jag med denna 

uppsats vill bidra till är det som Walsham (1995) kallar ”the drawing of specific implications”. Detta 

innebär att det resultat som formulerats bör betona sådant som kan vara betydelsefullt istället för 

att konstatera att något är betydelsefullt. Med denna typ av formuleringar menar man som forskare 

att resultatet visar på vissa generella mekanismer hämtade från den utförda fallstudien som kan 

bidra till värdefulla insikter för liknande arbete inom andra organisationer och en annan kontext 

(Walsham, 1995). Det resultat som presenteras ska alltså inte ses som några absoluta sanningar utan 

mer som en god indikation på att liknande arbete kan ha nytta av resultatet, vilket Tsang och 

Williams (2012) instämmer i och väljer att benämna som ”cross-population generalization”. 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer studiens empiri att redovisas. Empirin presenteras i fyra delar där den första 

består av en presentation av fallföretaget och den andra delen består av material hämtat från den 

tidigare studien utförd av mig 2016. Den tredje delen innehåller material hämtat från IT-företagets 

databas och den fjärde och sista delen består av insamlat material från tre kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. 

4.1 Presentation av fallföretag 

IT-företaget är ett stort företag som omsätter mer än 100 miljoner kronor per år. Företaget finns på 

fler än 20 platser i hela Sverige och verksamheten fokuserar på att erbjuda effektiva, hållbara och 

kompletta IT-tjänster till små och medelstora företag i hela landet. I studien medverkar företagets 

marknadschef, teknikchef samt systemägare. Marknadschefen arbetar med företagets 

marknadsföringsstrategi och teknikchefen fokuserar på att företaget använder sig av bästa tänkbara 

teknik i alla lägen. Systemägaren har ett övergripande ansvar för de system som används inom 

företaget, bland annat det system som inkluderar den databas jag inhämtat empiri ifrån.  

4.2 Tidigare utförd studie 

Denna studie utförde jag inom kursen ”Praktik Samverkan, profession och roller” vid Linköpings 

universitet våren 2016. Syftet med studien var att ta reda på vilka typer av behov IT-företagets 

kunder hade. Resultatet presenterades sedan i skriftlig form till IT-företagets ledning. I studien utgick 

jag från data hämtad från IT-företagets databas. För att underlätta analysen skapade jag nio stycken 

huvudkategorier under vilka jag sorterade de 200 databasposter som ingick i studien. Dessa områden 

presenteras i figur 6. Anledningen till att resultatet från den studien tas upp i den aktuella studien är 

för att det kan användas för att validera den data som samlats in från databasen under år 2017. Som 

tidigare nämnts är det också studien från år 2016 som ligger till grund för denna uppsats. 

 

Figur 6 - Behov hos IT-företagets kunder 2016 
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Quickfix innebär en typ av problem som dyker upp snabbt och åtgärdas med en enkel snabb lösning, 

till exempel att kundens mejlklient slutar fungera och en tekniker loggar in på datorn och återställer 

mejlklienten. Inköp av hård- och mjukvara betyder att kunden behövt hjälp med att välja rätt 

produkter till sin verksamhet. Allmän IT-support rör enklare supportärenden som lösts via telefon. 

Felsökning innebär att kunden behövt hjälp att lokalisera och reparera fel i sitt IT-system. Resterande 

problemkategorier tar alla hand om relativt små problemområden och förklaras därför inte mer än 

vad som går att läsa i figur 5. Min studie väckte intresset hos en av IT-företagets chefer som framför 

allt ville veta mer om min problemkategorisering. Det visade sig att hon själv just utfört en liknande 

studie. Denna studie hade utförts genom att fråga några av IT-företagets mest erfarna medarbetare 

om vilka de vanligaste IT-problemen var hos kunderna. Hon fick då fram följande resultat: 

1. Problem på klienter (Innefattar både hårdvaruproblem, mjukvaruproblem och virus) 
2. Uppkopplingsproblem (Åtkomst till server, trådlöst nätverk, internet) 
3. E-postproblem (Skicka och ta emot e-post samt användarfrågor kring gruppmail etc.) 
4. Migreringshjälp vid byte av klient (Flytta data från gammal till ny maskin så den nya ser ut på 

samma sätt som den gamla) 

Det som jag benämnde som ”Quickfix” och ”Inköp av hård-/mjukvara” omfattade samma typer av 

problem som ”Problem på klienter” och ”Uppkopplingsproblem” ifrån den andra studien. Genom att 

noga jämföra de två största problemområdena ifrån varje studie kom vi fram till att de alla stöttade 

varandra och i slutänden kom fram till liknande resultat. 

4.3 Material från IT-företagets databas 

Som tidigare nämnt är de kluster jag valt att representera i studien: 

 Kunden har i första hand behov av mjukvara för att lösa sitt problem 

 Kunden har behov av både hårdvara och mjukvara för att lösa sitt problem 

 Kunden har i första hand behov av IT-företagets kunskaper för att lösa sitt problem 

I nedanstående grafer presenteras empiri i form av stapel- och linjediagram där jag för enkelhets 

skull valt att benämna de tre klustrena som mjukvara, hårdvara och mjukvara samt kunskap. De 

dataposter som hör till mjukvara representerar alla de fall då IT-företagets kunder haft behov av 

inköp och/eller installation av alla typer av mjukvara samt uppdatering och uppgradering av befintlig 

mjukvara. Hårdvara och mjukvara representerar de fall då IT-företagets kunder haft behov av inköp 

och installation av hårdvara och mjukvara i kombination. Kunskap innefattar de fall då kunder i första 

hand behövt vägledning och kunskap från IT-företaget. Detta inkluderar alla typer av felsökning och 

support på plats och via telefon/mejl. Vissa kunder behövde en genomgång av sin IT-miljö vilket 

också faller under kunskapsbenämningen. 

Först presenteras empiri hämtad från databasen under perioden februari till mars 2016. Sedan 

tydliggörs empiri hämtad från databasen under perioden februari till mars 2017 och avslutningsvis 

presenteras empiri från de båda åren tillsammans. 
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Figur 7 visar ett övervägande behov av mjukvarulösningar hos kunder i Umeå. Behovet av kunskap 

var nästan dubbelt så stort som behovet av hårdvara och mjukvara. Figur 11 tydliggör en förändring i 

Umeå där vi nu kan se en betydligt jämnare fördelning av kundbehoven.  Behovet av mjukvara är 

fortfarande störst men inte lika överlägset som år 2016. Vad detta beror på är svårt att säga utan en 

förtydligande datainsamling, men enligt systemägaren skulle detta kunna bero på att alla IT-

företagets kontor i landet hela tiden arbetar enligt mer standardiserade arbetssätt. I Figur 8 visas en 

fördelning där kunskapsbehovet hos kunderna i Stockholmsregionen är det överlägset största 

behovet. Sedan följer ett behov av hårdvara och mjukvara som är dubbelt så stort som behovet av 

endast mjukvara. Denna fördelning ändrades markant till år 2017 då vi istället ser ett omvänt 

förhållande mellan behoven av hårdvara och mjukvara samt behovet av endast mjukvara. Detta 

tydliggörs i figur 12, där vi även ser att kunskapsbehovet är fortsatt störst. Figur 9 visar på en 

fördelning av kundbehov i Malmö år 2016 som starkt påminner om fördelningen i Stockholm samma 

år. Att både Malmö och Stockholm är bland Sveriges största städer kan vara en bidragande faktor till 

att behoven hos de kunder som bor i dessa två områden liknar varandra. Det är kunskapsbehovet 

som är överlägset störst följt av behovet för hårdvara och mjukvara. 8 % av kunderna hade behov av 

endast mjukvarulösningar. I figur 13 ser vi att detta behov ligger kvar på 8 % även under nästa år, 

samtidigt som kunskapsbehovet ökat och behovet av hårdvara och mjukvara minskat något. 
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Figur 8 - Kundbehov Stockholm feb-mars 2016 
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Figur 7 – Kundbehov Umeå feb-mars 2016 

Figur 9 – Kundbehov Malmö feb-mars 2016 Figur 10 - Totalt kundbehov feb-mars 2016 
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Figur 10 visar på den totala fördelningen av kundbehov hos kunder i Umeå, Stockholm och Malmö 

under år 2016. Där ser vi att kunskapsbehovet var det absolut största och stod för 51,3 % av det 

totala kundbehovet. Sedan ser vi behovet av endast mjukvara vilket stod för 25,3 % av det totala 

kundbehovet, och sist hittar vi behovet av både hårdvara och mjukvara som stod för 23,3 % av det 

totala kundbehovet. Figur 14 tydliggör en liknande fördelning för år 2017 med skillnaden att det 

totala kundbehovet då bestod av 54 % kunskap, 27 % mjukvara och 19 % hårdvara och mjukvara. 

21 

14 15 

0

5

10

15

20

25

Mjukvara Hårdvara och
mjukvara

Kunskap

Figur 11 - Kundbehov Umeå feb-mars 2017 
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Figur 13 - Kundbehov Malmö feb-mars 2017 
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Figur 15 – Trenddiagram för kundbehov över tid 

Av figur 15 går att utläsa de olika kundbehovens trender baserat på data inhämtad från perioderna 

februari-mars år 2016, samt 2017. Behovet av kunskap har ökat med 5,2 % liksom behovet av 

mjukvara. Det enda behovet som har minskat är behovet av hårdvara och mjukvara vilket minskat 

med 17,1 %. 

Teknikchefen anser att de figurer som tagits fram i studien i stort sett följer det mönster han själv 

tyckt sig se den senaste tiden, med undantaget att behovet av mjukvara i Umeå är oväntat högt. 

Detta benämner han som en avvikelse då resten av figurerna följer trenden där behovet av kunskap 

kring IT ökar, en analys som även marknadschefen ger uttryck för. Vidare anser teknikchefen att 

installation av hårdvara och mjukvara samt problem relaterade till dessa blivit enklare för kunderna 

att hantera själva och därför kommer dessa behov att minska över tid. Systemägaren instämmer med 

teknikchefen då han berättar hur studiens olika figurer stämmer överlag med hans magkänsla kring 

hur verksamheten ser ut. Angående Umeås avvikande kundbehov förklarar systemägaren detta med 

att historiskt har de medarbetare som jobbat i Umeå varit duktiga på att sälja just mjukvara. Detta 

ger upphov till att de licensavtal som tidigare sålts in rullar på fram tills kunden avslutar licenserna, 

vilket syns i statistiken.  

För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan data som samlats in till denna studie och data som 

samlades in vid den tidigare studien 2016 krävs en konvertering mellan gamla och nya termer. Denna 

konvertering tydliggörs i tabell 1 och klassificerar kategorierna i figur 6 som mjukvara, hårdvara och 

mjukvara eller som kunskap. 

Tabell 1 - Konvertering av tidigare termer gällande kundbehov 

Mjukvara Hårdvara och mjukvara Kunskap 

Tjänster från IT-företaget 
Inköp och installation 

Inköp av hård-/mjukvara 
Installation av hård-/mjukvara 

Quickfix 
Allmän IT-support 
Felsökning 
Åtgärda virus 
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Efter denna konvertering går det att från figur 6 beräkna fördelningen mellan kundernas behov år 

2016 som visar att behovet av endast mjukvara stod för 16 % av kundbehovet. Behovet av både 

hårdvara och mjukvara stod för 27 % av det totala kundbehovet och kunskapsbehovet stod för 53 %. 

De 4 % som inte är medräknade representerar övriga kundbehov som inte går att konvertera med 

säkerhet till någon av de tre huvudkategorierna som används i denna studie. Denna fördelning styrks 

av det resultat som framkommit i den aktuella studien och som visas i figur 10 där behovet av endast 

mjukvara stod för 25,3 %, behovet av både hårdvara och mjukvara stod för 23,3 % och 

kunskapsbehovet stod för 51,3 % av det totala kundbehovet. Detta tyder på att den data som 

samlats in från databasen ger en god representation av det kundbehov som finns hos IT-företagets 

kunder. 

4.4 Intervjumaterial 

Utifrån enskilda intervjuer med IT-företagets marknadschef, teknikchef och systemägare klargörs här 

vilken syn dessa nyckelpersoner har på de fem områden som tidigare presenterats i rapportens 

litteraturgenomgång. Dessa områden är: Business Intelligence, Data mining, Marknadsföring, Market 

Intelligence samt Påverkande faktorer. Mina egna åsikter finns inte representerade nedan utan alla 

åsikter som presenteras tillhör respondenterna. 

Business Intelligence 

Då Business Intelligence ligger till grund för denna uppsats bad jag respektive respondent att 

inledningsvis definiera vad BI betyder för dem. Teknikchefen beskrev att BI grundar sig i system som 

tar stora datamängder som input och sedan ger output bestående av trendrapporter och 

automatiska förslag på strategier för hur man ska arbeta framåt och vilka beslut som ska tas. 

Systemägaren gav en snarlik förklaring där har lyfte att den BI han har mest nytta av är information 

gällande trender som baseras på tidigare försäljning. Marknadschefen gav en kortare definition där 

hon menade att BI handlar om hur man använder den data som finns tillgänglig. Hon ansåg att det ur 

ett marknadsperspektiv är svårt att få ut den data man vill ur de system som finns på företaget. Hon 

berättade sedan att det finns sätt att göra det på, men det krävs väldigt många steg och när man väl 

är klar finns risken att den resulterande informationen redan är att betrakta som gammal. 

Systemägaren beskriver ett system som bygger på vad han kallar för ”sofistikerade Excel-ark” som 

han använder för att hämta ut redovisningsresultat och statistik med jämna mellanrum. Han anser 

även att systemets gränssnitt är gammalmodigt men fungerar bra och tillägger att överlag är IT-

företaget rätt dåliga på att arbeta med BI. Teknikchefen förmedlade en annan bild, där han ansåg att 

det finns tillräckligt bra system inom företaget för att man ska kunna arbeta med BI och där man kan 

följa hela försäljningsprocessen. Problemet ligger i att få de olika systemen att arbeta väl 

tillsammans. 

När det gäller att ha en vision för BI inom företaget så säger teknikchefen att det finns en sådan 

vision som gäller övergripande inom företaget. Systemägaren ger en liknande bild men menar att 

visionen inte känns konkret och att i dagsläget är den del av BI-arbetet han har insyn i väldigt 

redovisningsfokuserat. Marknadschefen menar att det inte finns något uttalad vision för BI-arbete på 

marknadsavdelningen, vilket hon tror kan bero på hur organisationen är strukturerad. Hon säger 

även att de måste gå mer åt BI-hållet i sina marknadsteam i framtiden. I intervjuerna framkommer 

att alla medarbetare på företaget besitter grundläggande teknisk kompetens vilket gör att ingen av 

respondenterna anser att det finns något glapp i förståelsen mellan de som är tekniskt kunniga och 
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de som inte är det. Teknikchefen pekar på ett annat glapp som finns internt mellan två olika 

affärsområden, där de som arbetar i det senast utvecklade affärsområdet har bra insyn i vad som 

pågår i det mer klassiska affärsområdet men inte tvärt om. Han säger att detta främst beror på att de 

två affärsområdena har olika mål. Idag tittar IT-företaget på åtgärder för att öka förståelsen mellan 

områdena. Vid frågan om tekniska kunskaper på företaget berättar marknadschefen att av egen 

erfarenhet vill kunder tala i termer om mervärde och kundnytta istället för att fokusera på tekniska 

specifikationer. Hon förklarar vidare att marknadsavdelningen tar in den information som kommer 

från företagets tekniska experter och omvandlar den för att passa i externa sammanhang. ”Kunderna 

bryr sig inte så mycket om HUR saker fungerar utan ATT de fungerar” uttryckte marknadschefen som 

också tillade att på marknadsavdelningen arbetar de lika mycket internt som externt.  

Alla respondenter förmedlade en bild av att BI handlar om en pågående process och att på IT-

företaget består denna process av olika projektdelar som hela tiden utvecklas och förfinas. På frågan 

”Vilka tydliga och konkreta mål har ni gällande Business Intelligence?” skilde sig svaren åt desto mer. 

Systemägaren svarade att hos enskilda individer finns en önskan om att jobba mer mot denna typ av 

mål men att det inte finns någon tydlig strategi för hur detta ska göras rent praktiskt. Teknikchefen 

berättade att inom hans affärsområde finns det tydliga mål, främst gällande säljarna. De handlar om 

hur många möten varje säljare gör under en 3-månadersperiod och hur många uppdrag de aktivt 

arbetar med. Sedan kontrolleras även hur många försäljningar som sker av varje tjänst som IT-

företaget tillhandahåller. Inom marknadsföringen sade marknadschefen att det inte finns några 

uttalade mål gällande BI utan de mål som finns berör försäljning. 

Data mining 

Både teknikchefen, systemägaren och marknadschefen hade svårt att svara på hur de arbetar med 

data mining. Något klarare blev det när jag gick vidare och frågade om de använder sig av riktad eller 

oriktad data mining. Teknikchefen svarade då att de endast arbetar med riktad data mining. 

Marknadschefen berättade i sin tur om ett samarbetsföretag som jobbar med att ta fram 

kundprofiler baserat på IT-företagets nuvarande kunder och sedan föreslå vilka presumtiva kunder 

som bör kontaktas. Systemägaren gav följande förklaring på hur arbetsprocessen för inhämtning av 

data ser ut: ”Det vi har att jobba med är den data som läggs in i vårt säljsystem, det är de anställda 

som fyller i information varje gång de fyller i en order”. Han är noga med att tillägga att all data beror 

på hur väl de anställda fyller i alla de datafält som finns i säljsystemet. Endast ett par av dessa fält är 

obligatoriska, vilket gör att oftast är det bara dessa fält som är ifyllda och företaget går då miste om 

stora mängder information som skulle kunna komma till användning vid ett senare tillfälle. Han 

menar att ”data mining” som begrepp knappt existerar på företaget eftersom det saknas ett 

grundläggande syfte för att analysera något. Teknikchefen beskriver datainhämtningsprocessen som 

tvådelad, där den första delen består av en chef som tar ett beslut gällande vilken data han eller hon 

behöver för att uppnå ett visst resultat. Den andra delen består sedan av själva 

informationsinhämtningen från något av företagets IT-system. Marknadschefen beskriver en process 

som är identisk med den teknikchefen beskriver, som börjar med ett beslut på chefsnivå och slutar 

med informationsinhämtning ur interna system. 

Marknadsföring 

I intervjuerna framkom att IT-företaget arbetar med både precisionsmarknadsföring och bred 

marknadsföring till de stora massorna. Deras egna benämningar på detta är Inbound marketing 
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(precisionsmarknadsföring) och Outbound marketing (bred marknadsföring). Inbound marketing 

syftar till att rikta sig mot specifika kunder och få dessa att närma sig företaget medan outbound 

marketing handlar om massutskick. Marknadschefen berättar att företaget går mer åt att arbeta med 

inbound marketing. Vid köp av en vara sparas information om köpet som senare används för utskick 

av riktad marknadsföring till kunden. På detta sätt skräddarsys erbjudandena till kunderna. Den 

breda marknadsföringen som är på nergång består bland annat av radioreklam, reklam på Google, 

massutskick av kataloger samt sponsring av lokala idrottslag. 

För att testa hur väl förankrad 4P-modellen, en av de mest populära modellerna inom 

marknadsföring, är inom IT-företaget så frågade jag om modellen används i deras 

marknadsföringsarbete. Alla respondenter svarade att de inte kände till modellen men när jag sedan 

förklarade vad den stod för gav det upphov till en aha-upplevelse hos varje respondent. De berättade 

var och en att både produkt, pris, plats och påverkan är delar som används i deras marknadsföring 

men det sker inte helt enligt 4P-modellen. Jag bad sedan varje respondent att rangordna modellens 

fyra värdeord och fick följande resultat: 

Tabell 2 - Respondenternas rangordning av 4P-modellens värdeord 

Teknikchef Marknadschef Systemägare 

1. Produkt 1. Påverkan 1. Påverkan 
2. Påverkan 2. Produkt 2. Plats 
3. Plats 3. Pris 3. Pris 
4. Pris 4. Plats 4. Produkt 

 

Teknikchefen ansåg att det viktigaste är en produkt som marknaden älskar. Marknadschefen och 

systemägaren gav andra svar och satte påverkan som det viktigaste. Marknadschefen berättade att 

de tidigare arbetat med marknadsföring på ett sätt som påminner om 4P-modellen, men att hon 

funderar på om det verkligen är framtidens sätt att marknadsföra. Hon tillägger att plats inte är lika 

viktigt längre eftersom kunderna lika lätt kan handla via internet på Amazon eller i närbutiken. 

Marknadschefen avslutar sitt resonemang kring modellen med att lyfta fram påverkan som en faktor 

som kommer att bli viktigare i framtiden eftersom man då som kund kommer vara mer medveten om 

varför man köper vissa produkter. Hon menar att detta kan ha att göra med olika typer av 

klimatpåverkan, arbetsmiljö och hälsa samt ekonomi.  

Market Intelligence 

När det gäller insamling av information till marknadsföringsarbete finns ett flertal påverkande 

faktorer, bland annat pengar, tid och utbildning. Respondenterna fick svara på om någon av dessa 

faktorer ses som hinder. Alla respondenter svarade att pengar alltid är en form av begränsning. En 

större budget leder till att mer personal kan anställas för att analysera data. Marknadschefen menar 

att man alltid måste anpassa sin marknadsföring till den budget som finns och att om det fanns 

obegränsat med ekonomiska medel skulle det inte innebära någon utmaning. Systemägaren menar 

att den budget som finns för marknadsföring är väl tilltagen och att många andra bolag ofta får skära 

i sin marknadsföringsbudget för att ha råd med annat. Detta har enligt honom aldrig hänt inom IT-

företaget, utan oftast blir det pengar över. Alla respondenterna gav även yttryck för att tid finns det 

alltid för lite av. Teknikchefen berättar att det arbete som marknadschefen utför själv utförs av hela 

avdelningar på andra bolag. Hon har därför alltid fullt upp och belyser i sin intervju hur viktigt det är 
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att prioritera sin tid. Hon ger ett exempel där hon anser att det är alltid bättre att göra 50 riktigt bra 

kampanjer istället för att försöka göra 100 kampanjer som inte når ända fram. När det gäller 

utbildning menar hon att det är av yttersta vikt att hon omger sig med välutbildad personal för att 

hon ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Teknikchefen ser inte utbildning som 

ett hinder eftersom det finns tillräcklig kompetens inom företaget. Systemägaren är av en annan 

åsikt när det kommer till utbildning kopplad till marknadsföring där han anser att det inte existerar 

någon sådan typ av utbildning i nuläget. Han berättar att han tycker att företaget borde anställa mer 

personal som kan hjälpa till att avlasta marknadschefen i hennes marknadsföringsarbete. Slutligen 

lägger han till att det inte skulle skada om de hade tillgång till mer expertis inom 

marknadsföringsområdet för att på så sätt kunna ta mer faktabaserade beslut i framtiden. 

På frågan om det finns någon annan faktor som hindrar informationsinsamlingen på företaget 

svarade marknadschefen ledningsbeslut. Att man inte alltid får med ledningen på samma spår. Ett 

aktuellt exempel på detta är deras arbete med att anpassa företagets datalagringsmodeller till GDPR 

(General Data Protection Regulation) som träder i kraft nästa år. Enligt marknadschefen var de tidiga 

med att börja anpassa sig till den nya lagen men hölls tillbaka på grund av ledningsbeslut, vilket 

bidrog till problem senare. Systemägaren som arbetar med anpassningen till GDPR på daglig basis 

berättar att GDPR inte förbjuder databehandling som många tror, utan innebär att all insamling av 

data måste ske rent och snyggt med god transparens. Lagen består av två huvuddelar: godkännandet 

från individen som måste vara glasklart, samtidigt som godkännandet måste vara lätt att återkalla. 

Enligt systemägaren så måste all information kopplad till en viss individ tas bort inom rimlig tid så fort 

han eller hon återkallar sitt godkännande. Systemägaren anser att GDPR kan ses som en möjlighet 

istället för ett hinder. ”Om användarna litar på att vi är transparanta, öppna och ärliga med vad vi gör 

med vår data så kanske kunderna litar mer på oss” förklarar systemägaren. Något som dock kan 

komma att krångla till det är den del av GDPR som innebär att man bara får behandla data för det 

syfte personen gett sitt godkännande till från början. Han förklarar att om det ursprungliga syftet för 

en viss datainsamling är att: ”analysera köpmönster 12 mån tillbaka i tiden för att kunna ge kunden 

bäst anpassade erbjudanden via epost” så kan man inte skicka info via till exempel sms utan att ett 

nytt godkännande ges. Till skillnad från systemägaren ser teknikchefen GDPR som ett hinder 

eftersom hela organisationen måste anpassas efter den. Han ser även de anställda som ett hinder för 

informationsinsamling då de inte alltid fyller i all den data i systemen som senare behövs för att vissa 

analyser ska kunna genomföras. Detta grundar sig i att de anställda helt enkelt inte gillar att skriva in 

data enligt teknikchefen. Ett annat hinder som systemägaren tar upp är företagets 

organisationsstruktur som enligt honom hindrar att vissa investeringar går igenom. 

Påverkande faktorer 

Frågan om de ofta fastnar i gamla vanor och arbetssätt gav upphov till ett vitt spektrum av svar. 

Teknikchefen menar att alla i hans närhet fastnar i gamla vanor och att man får kämpa för att 

genomföra förändringar. Mest beroende på att man inte har tid för att arbeta med ordentliga 

förändringsarbeten utan resultatet blir oftast halvfärdiga förändringsprocesser, vilket resulterar i att 

alla som är delaktiga i processen förändrar sig olika mycket. Systemägaren svarar att det finns ställen 

inom organisationen där man är fast i gamla arbetssätt samtidigt som det finns ställen där förändring 

är en del av det dagliga arbetet. Han anser vidare att det saknas tillräckliga ekonomiska resurser för 

att gå ur vissa gamla mönster, och att det är äldre (40+) medarbetare som i många fall hindrar 

förändringsprocesser. Marknadschefen berättar att i hennes närhet är de duktiga på att förändra och 
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uppdatera sina arbetssätt. En fråga som är tätt kopplad till förändring är hur bra man är på att 

anamma den senaste tekniken. Där anser teknikchefen att inom hans affärsområde ligger de i 

framkant när det gäller teknik. Han har ett mål att automatisera så många processer som möjligt och 

så fort nya verktyg blir tillgängliga så används de. Sen kanske det inte sker på det mest strukturerade 

sättet, men det sker i alla fall enligt teknikchefen. Sett till hela bolaget menar marknadschefen att det 

är svårt att överallt ta del av den senaste tekniken, men att de har bra stöd för inköp av nya system. 

Problemet är sedan att integrera de nya systemen med de gamla. Systemägaren anser att de är bra 

på att anamma ny teknik och att det görs så fort det finns ekonomi för det och när ledningen tillåter 

det. Han menar också att teknikchefen är en viktig del i företagets teknikutveckling eftersom han har 

ett brinnande teknikintresse som leder till att han ständigt håller sig uppdaterad gällande den 

senaste tekniken.   

Systemägaren och teknikchefen ger båda en bild av att ledningen inte visar för resten av företaget 

hur de arbetar med informationsinhämtande tjänster och marknadsföring. Ledningen tar fram olika 

typer av kampanjer som de anställda sedan får ta del av när kampanjen är färdigutvecklad.  

Marknadschefen berättar att det sker rapportering uppåt i organisationen gällande 

marknadsföringsarbetet. Denna rapportering sker månadsvis med större avstämningar varje kvartal. 

När det gäller kommunikation med de andra ledarna inom företaget berättade alla respondenterna 

att de använder sig av fysiska möten, telefon, Skype och mejl. Teknikchefen nämner också två andra 

interna meddelandesystem som finns men som knappt används. Han menar att fysiska möten är 

otroligt viktiga och inte bör underskattas. Då finns möjligheten att läsa av kroppsspråk, läsa av 

gruppdynamik och känna av hur intresserade de andra parterna egentligen är av det som diskuteras. 

Systemägaren tycker att fysiska möten oftast är ineffektiva både tids- och kostnadsmässigt och 

nämner att han har tidigare erfarenhet av detta. Han menar att fysiska möten inom organisationen 

inte behövs när deltagarna väl känner varandra. Då ser han hellre att fysiska möten används vid 

kontakt med externa parter eller när större strategiska beslut behöver tas.  På frågan om de såg 

organisationsstrukturen som ett hinder eller en möjlighet svarade marknadschefen att det var 

omöjligt att svara på med tanke på organisationens storlek och komplexitet. Hon menar att den 

typen av bolag de arbetar inom inte går att strukturera på ett plattare sätt, vilket hon ser som en 

fördel. Det är enkelt att ta kontakt med de som arbetar högre upp i företagshierarkin, vilket 

systemägaren också berättar i sin intervju där han också tillägger att han ser organisationsstrukturen 

som en möjlighet. Främst för att alla medarbetare är väldigt flexibla och vana vid att utföra sina 

arbetsuppgifter från alla tänkbara platser. Teknikchefen anser att organisationsstrukturen är ett 

hinder i dagsläget då vissa avsedda strukturförändringar inte blivit så bra som de från början 

hoppades. Alla respondenter berättade om att det finns ett tydligt gap mellan all data de samlar in 

och vad de skulle kunna göra med den. Teknikchefen säger att ”gapet finns och hade vi mer tid skulle 

vi kunna göra mycket mer, för vi har de moderna verktygen för att klara av det”. ”Vi använder ju inte 

den information vi har på bästa sätt” anser systemägaren och marknadschefen säger i sin intervju att 

”det är hemskt mycket data vi inte använder” och ställer sig frågan ”varför ska det vara så svårt att ta 

tillvara på all data som finns lagrad inom företaget?”. Varje intervju avslutades med den 

sammanfattande frågeställningen: ”Vilka faktorer påverkar processen att omvandla lagrad data till 

användbar information som sedan kan användas vid beslutsfattande inom marknadsföring?”. 

Systemägaren förklarar att tid är den viktigaste faktorn eftersom han uppfattar det som att alla 

ständigt är uppe och springer i ett kaos där man inte hinner stanna upp och lyfta blicken. Han menar 

också att det tas fram många bra förändringsförslag men på grund av tidsbrist realiseras inte 
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förslagen så som man skulle vilja. Marknadschefen anser att förändringsmotstånd är en faktor som 

påverkar alla processer som genomförs inom företaget vilket i sin tur påverkar alla anställda. 

Teknikchefen berättar att han ser input som den viktigaste faktorn i företagets processer. Enligt 

honom går det att plocka ut vilken data som helst från de befintliga systemen men allt beror på den 

ursprungliga data som matas in i systemen. Både systemägaren och teknikchefen nämner behovet av 

kunskap och utbildning som en viktig faktor inom företagetprocesser då de anser att beslutsfattarna 

inte alltid har rätt kompetens för att avgöra vilken data som behövs. Teknikchefen tror att detta kan 

bero på att det inom organisationen finns en hel del otydliga mål. Avslutningsvis berättar 

systemägaren att om någon av de som arbetar i ledningen hade varit bättre skolad inom BI så hade 

de troligtvis haft ett tydligare och bättre förhållningssätt till sitt BI-arbete. 
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5. Analys 
Detta kapitel består av insamlad empiri som relateras till den vetenskapliga litteratur som 

presenteras i kapitel 2. Analysens bearbetas tematiskt och bygger på de intervjuer som utförts. 

Anledningen till att Business Intelligence, Data mining, Marknadsföring och Market Intelligence finns 

med som teman är att jag velat förmedla respondenternas syn på dessa områden. Detta för att 

läsaren ska få insikt i varför respondenterna svarat som de gjort under det avslutande temat 

Påverkande faktorer. Anledningen till att den insamlade empiri som rör IT-företagets databas inte 

finns representerad här är för att den ska ses som kontextskapande och ge en bild av företagets 

förhållningssätt till lagrad data. 

5.1 Business Intelligence 

Respondenterna gav likartade beskrivningar av deras syn på BI. Det som var utmärkande var att 

teknikchefen gav den mest tekniska och ingående beskrivningen medan marknadschefen gav en kort 

enkel förklaring. Detta reflekterar deras olika arbetsroller på ett tydligt sätt då teknikchefen arbetar 

mycket nära tekniken i sitt dagliga arbete medan marknadschefen arbetar med att omvandla 

tekniska termer och presentera dem för kunder på ett övertygande sätt. Systemägaren ansåg att 

systemen som används för BI är något gammalmodiga men gör det de ska. Teknikchefen håller med 

om att de system som finns är tillräckligt bra för företaget men belyser även den tekniska 

utmaningen i att få alla system att arbeta tillsammans. Respondenternas bild av BI stämmer väl 

överens med den beskrivning som framförs av Negash (2004). 

Nedan följer en jämförelse mellan de rekommendationer som ges utav Miller, Bräutigam och Gerlach 

(2006) för att uppnå effektiv BI och de svar som respondenterna gav. När det gäller att ha en vision 

för BI inom företaget så säger teknikchefen och systemägaren att det finns en sådan vision som gäller 

övergripande inom företaget, men att den inte känns konkret. Marknadschefen påpekar att det inte 

finns något uttalad vision för BI-arbete på marknadsavdelningen, vilket hon tror kan bero på hur 

organisationen är strukturerad. Detta tyder på att en vision finns, men den känns svår att ta till sig för 

medarbetarna och rent praktiskt ser de inte hur visionen påverkar dem i deras arbete. Det är viktigt 

att de mål och visioner som sätts upp inom ett företag förankras i organisationen och att varje del av 

organisationen förstår hur de själva påverkas av dessa (Pinto och Slevin, 1987). När det gäller att 

upprätthåll visionen med hjälp av tydliga mål och arbeta med konkreta mål som går att kontrollera så 

delades respondenternas åsikter. På vissa avdelningar finns tydliga mål gällande försäljning, medan 

på andra avdelningar finns inte samma typ av konkreta mål. Det framkom även att de mål som finns 

inte gäller specifikt för arbetet kring BI utan är tätt kopplat till försäljningen. Min tolkning är att det 

saknas konkreta mål gällande BI-arbetet då detta hade kunnat leda till en bättre förståelse hos de 

anställda, genom att de som berörs av BI-arbetet då kan se vad de själva får ut av arbetet.  

Miller, Bräutigam och Gerlach (2006) menar att man måste skapa sammanhållning mellan 

affärsförståelse och informationsteknologi inom organisationen. Det behöver finnas ett utbyte 

mellan de grupper av anställda som innehar affärsförståelse och de som besitter den tekniska 

expertisen inom företaget. Alla respondenter framhåller hur alla medarbetare på företaget besitter 

grundläggande teknisk kompetens, vilket krävs då IT-företaget arbetar inom just IT-branschen. Detta 

pekar på att det inte finns något glapp i förståelsen mellan de som är tekniskt kunniga och de som 

inte är det. Alla respondenter var överens om att BI handlar om en pågående process (istället för ett 

projekt med start- och slutdatum) och att på IT-företaget består denna process av olika projektdelar 
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som hela tiden utvecklas och förfinas. Denna jämförelse mellan IT-företagets BI-arbete och de fyra 

rekommendationer som ges av Miller, Bräutigam och Gerlach (2006) visar på hur IT-företaget 

uppfyller två av dessa. De har uppnått en bra förståelse när det gäller teknik inom organisationen och 

har en gemensam syn på BI som grundar sig i ett processliknande tankesätt. När det kommer till 

företagets vision gällande BI har de en bit kvar, då denna vision behöver förankras i organisationen 

på ett tydligare sätt. 

5.2 Data mining 

Figur 4 (CRISP-DM) modellerar hur ett företag skulle kunna lägga upp sitt arbete gällande data 

mining. Det framkom tidigt under intervjuerna att alla respondenterna hade svårt att svara på hur de 

arbetar med data mining. Jag drar då slutsatsen att det inte finns någon etablerad modell som 

används för data mining inom IT-företaget. Hade detta funnits borde någon av respondenterna vetat 

om detta. Respondenternas uppfattning av att data mining är ett komplext område stöds av Yang 

och Wu (2006) som tydliggör 10 olika problem inom området. Systemägaren menade att ”data 

mining” som begrepp knappt existerar på företaget eftersom det saknas ett grundläggande syfte för 

att analysera något. Marknadschefen berättar om ett samarbetsföretag som jobbar med att ta fram 

kundprofiler baserat på IT-företagets nuvarande kunder och sedan föreslå vilka presumtiva kunder 

som bör kontaktas, vilket bör ses som en typ av data mining. Radhakrishnan, Shineraj och Anver 

Muhammed (2013) menar att genom att skapa en modell för hur den typiska kunden ser ut, kan man 

lättare fokusera sin marknadsföring mot just den gruppen och på så sätt rikta sin marknadsföring 

mot ett område som bör ge bättre resultat än om man riktar sig mot slumpmässigt valda områden. 

Just detta är vad IT-företaget valt att göra, fast inte själva utan med hjälp av en samarbetspartner. 

Då jag förklarade begreppen riktad samt oriktad data mining berättade teknikchefen att deras 

arbetssätt påminner om riktad data mining och att deras datainhämtningsprocess är tvådelad. Den 

första delen består av en chef som tar ett beslut gällande vilken data han eller hon behöver för att 

uppnå ett visst resultat. Den andra delen består sedan av själva informationsinhämtningen från något 

av företagets IT-system. Att systematiskt arbeta med data mining för att förse företagets BI-arbete 

med bra data verkar inte prioriteras på företaget. Då deras nuvarande datainhämtningsprocess alltid 

börjar med ett beslut på chefsnivå så hänger resultatet alltid på dessa beslut. Om en chef inte är 

tillräckligt tydlig i ett beslut kommer detta med största sannolikhet bidra till ett otillräckligt resultat 

samt bortkastade resurser i form av arbetskraft som investerats i processen. Att arbeta med data 

mining innebär fler utmaningar och Kanth, Khan och Mushtaq (2015) anser att de största 

utmaningarna är att skapa effektiva metoder för att integrera data mining med andra 

verksamhetsområden som till exempel marknadsföring. Detta är något som stämmer väl in på IT-

företaget. En tydlig modell att arbeta efter skulle kunna vara till god hjälp för att olika 

verksamhetsområden bättre ska förstå hur företagets övriga delar arbetar. 

5.3 Marknadsföring 

För att få en övergripande bild över hur IT-företaget arbetar med sin marknadsföring ställdes frågan 

om de arbetar med precisionsmarknadsföring eller marknadsföring till de stora massorna. 

Respondenterna svarade att de arbetar enligt båda arbetssätten men att de har satt egna 

benämningar på dem. Att istället tala om Inbound marketing och Outbound marketing har hjälp IT-

företaget att strukturera sitt marknadsföringsarbete. Inom alla organisationer är det viktigt med en 
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tydlig begreppsstruktur innehållande tydliga definitioner av de verksamhetstekniska termer som 

används. Man bör därför vara noga med att de termer som används internt också har samma 

betydelse för de externa parter som använder dem. Marknadschefen som är mest insatt i 

marknadsföringen av de tre respondenterna förklarar att de går mer åt att arbeta med inbound 

marketing, vilket innebär att de riktar sig mot specifika kunder. På detta sätt kan de enklare 

skräddarsy sina erbjudanden till varje kund, vilket är en taktik som har stöd hos både Radhakrishnan, 

Shineraj och Anver Muhammed (2013) och Stone och Woodcock (2013). Enligt marknadschefen 

stämmer IT-företagets framtida inriktning inom marknadsföring väl överens med det scenario som 

Keller och Kotler (2016) förutspår, nämligen ett avtagande fokus på marknadsintuition och ett ökat 

fokus på forskning kring marknadsfrågor. Då 4P-modellen är en av de mest vedertagna modellerna 

inom marknadsföringslitteraturen var det intressant att fråga respondenterna om denna modell 

används inom företaget. Alla tre respondenter svarade att de inte alls kände till modellen vilket var 

en aning förvånande. Då jag förklarade modellen för var och en så beskrev de allihop att dessa 

element (produkt, pris, plats, påverkan) var närvarande i deras marknadsföring. Man kan därför säga 

att alla kände till 4P-modellen, men de använde andra ord för att beskriva den. Detta är ytterligare 

ett exempel som visar på hur viktigt det är med en tydlig begreppsstruktur. Respondenternas 

rangordning av 4P-modellens värdeord representeras i tabell 2 där man tydligt ser hur mycket svaren 

skiljer sig åt. Det känns naturligt att respondenternas arbetsroller och deras relation till företagets 

olika delar avspeglas i deras individuella rangordning. Alla satte pris på den nedre delen av skalan 

vilket enligt Frankelius, Norrman och Parment (2015) är en viktig faktor, både som differentiator och 

kommunikationsfaktor vilket inte får glömmas bort. 

5.4 Market Intelligence 

När det gäller insamling av information till marknadsföringsarbete finns ett flertal påverkande 

faktorer, bland annat pengar, tid och utbildning. Enligt respondenterna kan alla dessa faktorer ses 

som hinder för informationsinhämtning. De berättade att pengar alltid är att betrakta som en form 

av begränsning i den mening att det finns krav på att hålla inte bara en, utan flera olika budgetar 

samtidigt som det dagliga arbetet ska utföras och utvecklas. Systemägaren menar att den budget 

som finns för marknadsföring är väl tilltagen och att det oftast blir pengar över. Marknadschefen vars 

arbete indirekt styrs av denna budget beskriver istället en situation då hon utmanas för att anpassa 

marknadsföringen till de pengar som finns. Hon beskriver detta som en positiv utmaning som gör 

hennes arbete mer intressant än om det skulle finnas oändliga resurser. Denna typ av inställning tror 

jag är avgörande för hur marknadsföringen bedrivs och leder till ett positivt förhållningssätt till de 

ekonomiska begränsningar som finns. En anledning till att systemägaren uppfattar att budgeten är 

väl tilltagen kan vara att han själv inte arbetar med den rent praktiskt utan ser detta arbete utifrån. 

Detta leder till att han inte har samma insyn som marknadschefen har. När det gäller tid svarade alla 

respondenter helt identiskt då de beskriver att det alltid finns för lite tid. Detta resonemang stöds av 

Chen (2010) som påpekar hur viktig tidsaspekten är inom marknadsföring. Marknadschefen beskriver 

också hur viktigt det är att ha tillgång till den senaste datan, vilket Fan, Lau och Zhao (2015) bekräftar 

då de menar att data behöver processas inom rimlig tid för att vara användbar. För att ge ett 

exempel på varför tidsbrist existerar inom företaget berättar teknikchefen att det arbete som 

marknadschefen utför själv utförs av hela avdelningar på andra bolag. En uppenbar risk med sådan 

arbetsfördelning är att då marknadschefen har så stort ansvar skulle vara mycket svårt för någon 

annan att ta över hennes arbetsuppgifter om detta skulle behövas. Marknadschefen beskriver vikten 

av att omge sig med välutbildad personal, vilket teknikchefen anser att de lyckats bra med inom IT-
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företaget. När teknikchefen säger detta syftar han på företaget i stort och tänker inte specifikt på 

marknadsföringsarbetet. För när det gäller just marknadsföringsarbetet säger systemägaren att det i 

nuläget helt saknas utbildning för detta inom företaget. Jag får en uppfattning av att marknadschefen 

ensam tar stort ansvar i sitt arbete och att det är tack vare hennes yrkesskicklighet 

marknadsföringsarbetet fungerar. 

Ett hinder för informationsinsamling som systemägaren tar upp är företagets organisationsstruktur 

som enligt honom hindrar att vissa investeringar går igenom. Ledningsbeslut tas upp som en annan 

faktor som hindrar informationsinsamlingen på företaget. Marknadschefen berättar att ibland får 

man inte med ledningen på samma spår, vilket kan sätta stopp för både små och stora 

arbetsprocesser. Det exempel hon ger, anpassning av företaget till GDPR, visar på att lagar och regler 

utgör ytterligare en faktor som kan hindra informationsinsamling. Precis som på alla andra områden 

är det viktigt att vara påläst gällande GDPR för att rätt beslut ska kunna tas. Teknikchefen som inte är 

så insatt i området berättar att han ser arbetet kring GDPR som ett hinder, medan systemägaren som 

är insatt berättar hur situationen ska behandlas för att resultatet ska bli positivt för företaget. Detta 

är ett tydligt exempel på att ju mer insatt man är, desto lättare har man att se möjligheter istället för 

problem. Jag anser därför att det är av yttersta vikt att den kunskap som systemägaren besitter inom 

detta område förmedlas till övriga medarbetare. Detsamma gäller alla de gånger någon annan 

besitter expertkunskaper inom ett område. Jag anser med stöd av Gold, Malhotra och Segars (2001) 

att genom att förmedla kunskap inom ett företag kan man aktivt bidra till framgång. 

5.5 Påverkande faktorer 

I studien har ett flertal faktorer framkommit som alla påverkar processen att omvandla lagrad data 

till användbar information som sedan kan användas vid beslutsfattande inom marknadsföring. Dessa 

presenteras och utvecklas i detta kapitel. Anledningen till att vanor och anpassning till ny teknik 

tillsammans bildar en påverkande faktor är att under intervjuerna tog respondenterna upp dessa 

båda områden och talade om dem som om de hade en naturlig koppling. Detsamma gäller ledning 

och kommunikation samt tidsbrist och kunskapsförmedling. Jag anser att dessa kopplingar är av 

intresse för studien och därför presenteras faktorerna i kombinationer istället för enskilt. 

5.5.1 Vanor och anpassning till ny teknik 

Stone och Woodcock (2013) menar att vanor är en viktig faktor som påverkar hanteringen av data, 

där de menar att de flesta marknadsförare är fast i gamla tankemönster och inte tar tillvara på nya 

möjligheter. Marknadschefen som delvis arbetar som marknadsförare anser att de som arbetar 

runtom henne är duktiga på att förändra och uppdatera sina arbetssätt, vilket gör att de inte 

stämmer in på det påstående som ges av Stone och Woodcock (2013) ovan. Systemägaren och 

teknikchefen syftar på företaget i sin helhet när de berättar att det alltid finns de som fastnar i gamla 

vanor och ibland är ekonomin ett hinder för att man ska kunna bryta upp och gå vidare. Jag anser likt 

Limayem och Hirt (2003) att man bör fokusera på både medvetna och omedvetna faktorer för att 

kunna förklara varför de anställda gör som de gör inom organisationen. Ett sätt att göra detta är att 

observera de vanor som finns utifrån begreppen tillfredsställelse, frekvens av tidigare beteende samt 

kontextens stabilitet som Limayem, Hirt och Cheung (2007) beskriver. Genom att göra detta anser jag 

att man kan uppnå en större förståelse för varför vissa gamla vanor fortfarande finns kvar och vad 

som behöver göras för att bryta dessa. 
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Att ta tillvara på nya möjligheter handlar idag ofta om att anamma den senaste tekniken och hålla sig 

uppdaterad gällande de tekniska framsteg som görs (Parasuraman, 2000). Teknikchefen anser att 

inom hans affärsområde ligger de i framkant när det gäller teknik. Då hans affärsområde är väldigt 

tekniskt i sin natur tror jag att detta i sig ligger bakom varför de är så pass bra på att anamma ny 

teknik, det ligger i deras intresse. Marknadschefen håller med Berry och Linoff (2008) då de anser att 

det är viktigt att hänga med i den tekniska utvecklingen för att man ska kunna uppnå framgångsrik 

användning av data mining inom marknadsföring. Hon menar att det största problemet är att 

integrera nya system med de befintliga. Jag förstår att detta kan leda till en hel del svåra beslut 

gällande om man ska satsa på nya system som innebär lång konfigureringstid, eller fortsätta använda 

de gamla systemen. Jag tror att här kan vanor och benägenheten att fastna i gamla tankesätt 

återigen spela stor roll och lösningen är att förmedla kunskap inom företaget, där för- och nackdelar 

med de olika systemen tydliggörs. 

5.5.2 Ledning och kommunikation 

Nakata, Zhu och Izberk-Bilgin (2011) menar att företagsledningen är en betydande faktor för att data 

som inhämtas sedan kan används på bästa sätt inom marknadsföringen. Därför var det intressant att 

höra hur både systemägaren och teknikchefen berättade att ledningen inte visar för resten av 

företaget hur de arbetar med informationsinhämtande tjänster och marknadsföring. Istället tar 

ledningen beslut om de kampanjer som ska skapas och de anställda får ta del av dessa först när de är 

färdigutformade. Detta exkluderar de anställda från marknadsföringsprocessen. Jag anser att om de 

anställda skulle få ta del i marknadsföringsprocessen ökar chansen för att de lättare tar till sig 

kampanjernas budskap och kan förmedla detta vidare till kund. Tengblad (2006) och Scott (2005) 

visar på hur viktiga sociala interaktioner är för att en organisation ska fungera och därför var det 

intressant att reda ut hur respondenterna kommunicerar med de andra ledarna inom företaget. De 

beskrev alla hur de använder sig av fysiska möten, telefon, Skype och mejl för att kommunicera. Alla 

respondenterna valde att spontant utveckla sitt resonemang gällande fysiska möten. 

Marknadschefen och teknikchefen gjorde detta genom att lyfta hur viktigt det är med fysiska möten, 

medan systemägaren istället menade på motsatsen. Denna skillnad tror jag grundar sig i respektive 

respondents tidigare erfarenheter av fysiska möten på arbetsplatsen. Det kan vara så att 

marknadschefen och teknikchefen till största del haft positiva upplevelser kring detta medan 

systemägaren haft övervägande negativa. För framtida möten tror jag att en tydlig agenda och 

bestämda tider kan hjälpa till att skapa effektivare möten vilket kan få även systemägaren att se 

positivt på dessa. På frågan om de såg organisationsstrukturen som ett hinder eller en möjlighet 

hänvisade marknadschefen till organisationens storlek och sade att det var svårt att svara på. 

Systemägaren såg organisationsstrukturen som en möjlighet medan teknikchefen såg den som ett 

hinder. Dessa skilda åsikter får mig att dra slutsatsen att hur man ser på organisationsstrukturen är 

ytterst individuellt och till stor del beroende av den omgivning man befinner sig i. Jag anser därför att 

det behövs en djupare förståelse för vilka faktorer som ligger bakom anställdas inställning till den 

organisationsstruktur de är en del av. 

5.5.3 Tidsbrist och kunskapsförmedling 

Alla respondenter uttryckte att det finns ett tydligt gap mellan all data de samlar in och vad de skulle 

kunna göra med den, vilket får stöd i den tidigare forskning som presenteras i studien (Kanth, Khan 

och Mushtaq, 2015). Teknikchefen menar att det till största del beror på tidsbrist och att med mer tid 

skulle de kunna ta bättre hand om sin data. Som svar på intervjuns sista fråga svarade systemägaren 

att tid är den faktor som har störst påverkan på processen att omvandla lagrad data till användbar 
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information som sedan kan användas vid beslutsfattande inom marknadsföring. Det är uppenbart att 

tid är ett återkommande problemområde som påverkar alla företagets processer. Marknadschefen 

lyfter förändringsmotstånd som ytterligare en faktor som påverkar alla företagets processer. Detta 

kan kopplas till hennes tidigare kommentarer gällande att det upplevs svårt att få med ledningen i 

vissa beslut. Teknikchefen berättar att han ser input som den viktigaste faktorn i företagets 

processer. Enligt honom går det att plocka ut vilken data som helst från de befintliga systemen men 

allt beror på den ursprungliga data som matas in i systemen. Denna insikt verkar inte finnas inom 

övriga delar av företaget. Kanske kan detta bero på att teknikchefen innehar expertkunskaper 

gällande företagets system, vilket gör att han ser möjligheter som övriga medarbetare missar. Jag 

anser med stöd av Gold, Malhotra och Segars (2001) att genom att förmedla teknikchefens 

kunskaper inom företaget skulle fler kunna se och utnyttja de möjligheter som IT-systemen för med 

sig. Angående kunskap så nämner både systemägaren och teknikchefen behovet av kunskap och 

utbildning som en del inom alla företagsprocesser då de anser att beslutsfattarna inte alltid har rätt 

kompetens för att avgöra vilken data som behövs. De tror att detta kan bero på att det inom 

organisationen finns en hel del otydliga mål, vilket jag helt instämmer i. Pinto och Slevin, (1987) 

framhäver vikten konkreta mål och jag anser att med hjälp av tydliga mål kan man se vilken 

kompetens som krävs för olika processer, vilket gör att utbildning kan ske på ett mer strukturerat 

sätt.  
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6. Slutsats 
Detta kapitel besvarar studiens frågeställningar genom att lyfta konkreta svar från analyskapitlet. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka utmaningar som finns när det kommer till att 

använda lagrad data inom Business Intelligence, samt att undersöka vilka faktorer som påverkar 

processen att omvandla lagrad data till användbar information som sedan kan användas vid 

beslutsfattande inom marknadsföring. 

6.1 Besvarande av frågeställningar 

Då studien behandlar två frågeställningar presenteras här slutsatsen i två delar. Den första 

forskningsfråga som studien ämnar besvara är: 

- Vilka utmaningar finns när det kommer till att använda lagrad data inom Business 

Intelligence hos ett stort Svenskt IT-företag? 

De huvudsakliga utmaningarna som framkommit av studien rör följande områden: 

 Otydliga visioner och mål 

 Ekonomiska prioriteringar 

 Oklar begreppsstruktur 

 Organisationsstruktur 

När det gäller att ha en vision för BI inom företaget framkom det att en sådan vision som gäller 

övergripande inom företaget finns, men att de anställda inte tycker att den känns konkret. Detta på 

grund av att de själva rent praktiskt inte ser hur visionen påverkar dem i deras arbete. Det är viktigt 

att de mål och visioner som sätts upp inom ett företag förankras i organisationen och att varje del av 

organisationen förstår hur de själva påverkas av dessa. Pengar utgör alltid någon form av 

begränsning och det viktiga är hur man förhåller sig till dessa begränsningar. Studien har gett 

exempel på hur man på ett positivt sätt kan hantera utmaningen att anpassa ett företags 

marknadsföringsarbete till de pengar som finns. Studien pekar flera gånger på vikten av att arbeta 

med en tydlig begreppsstruktur inom ett stort företag. Detta för att förenkla arbetsprocesser genom 

att de inblandade använder begrepp som har samma innebörd för alla. På detta sätt kan 

missförstånd undvikas. Ett företags organisationsstruktur kan ses som en möjlighet för vissa 

medarbetare samtidigt som andra ser den som ett hinder. Detta beror på vilken roll man har samt 

var i företaget man arbetar. Därför är det viktigt med kommunikation mellan företagets olika delar 

och att man arbetar mot att alla medarbetare ska ha en förståelse för vad övriga delar av företaget 

arbetar med. 

Den andra forskningsfråga som studien ämnar besvara är: 

- Vilka faktorer påverkar processen att omvandla lagrad data till användbar information som 

sedan kan användas vid beslutsfattande inom marknadsföring hos ett stort svenskt IT-

företag? 

I studien har ett flertal faktorer framkommit som alla påverkar processen att omvandla lagrad data 

till användbar information som sedan kan användas vid beslutsfattande inom marknadsföring. Dessa 

är: 
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 Gamla vanor och anpassning till ny teknik 

 Ledning och kommunikation 

 Tidsbrist och kunskapsförmedling 

Studien visar på att även om vissa medarbetare inom ett stort företag är duktiga på att förändra och 

uppdatera sina arbetssätt finns det alltid de som fastnar i gamla vanor, och ibland är ekonomin ett 

avgörande hinder för att man ska kunna bryta upp och gå vidare. En djupare analys av gamla vanor 

kan leda till en bättre förståelse för varför dessa finns kvar. Det är viktigt att hänga med i den 

tekniska utvecklingen för att behålla ett företags konkurrenskraft. Det största problemet med att 

hela tiden köpa in nya system är att integrera dessa med de tidigare systemen. För att lyckas med 

detta krävs noggrann planering och långsiktiga mål. Ledningsbeslut och ledningens agerande i olika 

situationer kan likt organisationsstrukturen vara till hjälp för vissa anställda medan andra hindras. Ett 

sätt att bidra till att de ledningsbeslut som tas resulterar i en positiv utgång för företaget är att 

tillgodose ledningens informationsbehov. Hur man kommunicerar både internt och externt har en 

direkt på verkan på alla arbetsprocesser. Därför är det viktigt att veta varför man använder sig av till 

exempel fysiska möten. Dessa, och även andra typer av möten, bör ha en tydlig agenda och 

bestämda tider för att på så sätt öka möteseffektiviteten. Tid är den faktor som kommit på tal flest 

gånger under studiens empiriinsamling. Det är tydligt att det finns en tidsbrist inom IT-företaget 

eftersom medarbetarna anser att de har svårt att hinna med allt som ska göras. Ett tydligt exempel 

på detta hämtas från marknadschefens arbetssituation där stora delar av företagets marknadsföring 

hänger på endast en person. Behovet av kunskap är en vital del inom alla företagsprocesser och det 

är viktigt att rätt person har rätt kunskap. Ett sätt att säkerställa detta är att aktivt arbeta med 

kunskapsförmedling. De expertkunskaper som finns inom en organisations olika delar behöver 

förmedlas till resterande delar på ett sätt så att den sammanlagda kunskapsnivån inom företaget 

höjs. 

6.2 Forskningsbidrag 

Ett forskningsproblem som tagits upp i denna studie handlar om problematiken i att veta vilken data 

man ska analysera, hur man ska omvandla vald data till värdeskapande information och hur man 

sedan kan använda informationen för att optimera de marknadsföringsbeslut som tas (Siegel, 2000, 

Shaw et al., 2001, Radhakrishnan, Shineraj och Anver Muhammed, 2013). Jag har med denna studie 

kunnat se att det krävs ett grundläggande syfte för att analysera något och att det inte alltid är 

självklart att ett sådant syfte existerar. Om detta syfte inte finns kan det vara svårt att omvandla data 

till värdeskapande information och även att använda data till att optimera beslut. Detta är något som 

varje organisation bör vara medveten om och även lägga resurser på. Ett annat forskningsproblem 

som tagits upp i denna studie är företags medvetenhet om deras problem att hantera stora 

datavolymer och/eller deras erkännande att de har en lång väg att gå när det gäller hantering av 

dessa volymer (Stone och Woodcock, 2013, Kanth, Khan och Mushtaq, 2015). För de företag som 

ännu inte uppnått denna typ av medvetenhet är det hög tid att analysera sin egen situation. Jag har 

med denna studie kunnat se att detta forskningsproblem kan vara betydelsefullt och är högst 

relevant inom ett stort svenskt IT-företag. 
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6.3 Generalisering 

Angående studiens generaliserbarhet anser jag att resultat är generaliserbart och går att applicera på 

liknande organisationer. Värt att nämna är dock att slutsatserna inte ska ses som några absoluta 

sanningar utan mer som en god indikation på att liknande arbete kan ha nytta av resultatet. Genom 

att följa den vetenskapliga metod som jag använt mig av skulle andra forskare troligen komma fram 

till liknande resultat. De skillnader som då skulle kunna uppstå kan ses som en tillgång då de kan 

användas för att komplettera varandra. 
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7. Reflektion 
Detta kapitel presenterar reflektioner kring metodval och val av vetenskaplig litteratur. Slutligen 

följer reflektion och tankar kring vidare forskning.  

Min förförståelse ligger till grund för denna studie och med hjälp av min tidigare utförda studie 

kunde jag nu utforma en studie med en tydligare vetenskaplig grund och med en betydligt bättre 

dokumenterad metod. Nackdelen med att ha den tidigare studien så färskt i minnet är att jag 

påverkats av mina tidigare slutsatser när jag utformat denna studie. Jag har dock kunnat dra vissa 

fördelar från detta, så som att specificera min empiriinsamling under denna studie. Mitt val att 

förhålla mig till ett tolkande perspektiv anser jag nu i efterhand vara ett bra val eftersom jag 

fokuserat på kontexten runt om de frågeställningar som studerats. Detsamma gäller mitt val av ett 

abduktivt angreppssätt då jag nu i uppsatsens slutskede kan konstatera att analysen växt fram under 

arbetsprocessen genom att teorin och empirin ställts mot varandra. Efter att min empiri samlats in 

jämförde jag den med vetenskaplig litteratur som presenterats tidigare i uppsatsen. Det var då jag 

upptäckte att jag behövde ställa ytterligare en fråga till mina respondenter för att fylla den 

kunskapslucka jag själv hittat i min analys. Den ytterligare empiri som sedan samlades in från 

respondenterna var till stor nytta och gällde deras synpunkter på den data jag samlat in från deras 

databas. Jag inser nu i efterhand att om jag planerat lite annorlunda hade jag kunnat vara klar med 

den delen innan jag genomförde mina intervjuer. Då hade jag kunnat ställa den sista frågan på en 

gång istället för att höra av mig igen bara några dagar efter intervjutillfällena. Vikten av att revidera 

min egen planering är något jag tar med mig in i framtida arbetsprocesser. 

Mitt val att utföra en kvalitativ studie går hand i hand med det abduktiva angreppsättet och det 

tolkande perspektivet jag valde. Myers (2013) uttrycker att kvalitativ data kan hjälpa oss att förstå 

människor, deras motivation och handlingar, och den kontext inom vilken de arbetar och lever. Jag 

upplever att den kvalitativa data jag samlat in hjälpt mig att få en förståelse för just detta. Som 

tidigare nämnt är en nackdel med kvalitativ forskning att det ofta är svårt att generalisera resultatet 

till en större population. Jag skulle vilja påstå att jag lyckats med detta, dock inte fullt ut. De som har 

störst nytta av mitt resultat är de personer som har ledande positioner inom IT-företaget och tar 

dagliga beslut baserat på tillgänglig kunskap. När det gäller företag vars struktur liknar den hos IT-

företaget, och även de inom forskningsvärlden som berör området Business Intelligence, tror jag att 

de kan se mina slutsatser som inspiration till fortsatt arbete med frågor gällande Business 

Intelligence och marknadsföring. Detta eftersom jag använt mig av en förklarande kunskapsform 

genom hela studien. Myers (2013) anser att för kvalitativa forskare definieras ett etiskt 

förhållningssätt som ett moraliskt ställningstagande som bygger på respekt och skydd för de 

personer som aktivt väljer att delta i studien. Jag anser att det genom hela studien funnits ömsesidig 

respekt mellan mig och mina respondenter vilket uppfyller det etiska förhållningssätt som Myers 

(2013) beskriver. 

Trost (2010) beskriver att kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka 

frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar. Detta är något jag själv 

upplevt under studiens gång, vilket talar för att mitt val av kvalitativa intervjuer som metod för 

empiriinsamling var lyckat. Walsham (2006) menar att intervjuer inom kvalitativ forskning också 

bör kompletteras med andra typer av insamlingsmetoder, vilket jag gjorde i form av en 

undersökning av IT-företagets databas. Jag valde att först undersöka databasen och sedan utföra 
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intervjuer. Det är möjligt att mitt resultat påverkats om jag istället hade börjat med intervjuerna 

och sedan avslutat med att undersöka databasen. Då hade jag fått en helt annan förförståelse 

när jag sedan arbetade med databasen. Jag kan dock inte svara på vilket tillvägagångssätt som 

ger det bästa resultatet. När det gäller undersökningen av databasen valde jag att använda mig 

av metoden klustring för att gruppera objekt i klasser av liknande objekt. Detta var en metod som 

smidigt gick att applicera på databasen på grund av dess struktur. Om databasen haft en annan 

struktur är jag inte säker på att klustring hade varit det bästa tillvägagångssättet, men i detta fall 

skulle jag tro det. 

Mitt val att bearbeta insamlad empiri från intervjuerna på ett tematiskt sätt föll sig naturligt då dessa 

teman grundas i litteraturgenomgången och sedan används i intervjufrågorna. Jag är medveten om 

att detta tankesätt kan leda till att man som forskare målar in sig i ett hörn och gör sin analys på ett 

visst sätt bara för att resterande delar av rapporten ser ut som de gör. Här hade jag kunnat vara mer 

öppen för andra sätt att analysera min empiri, vilket skulle kunna lett till ett annat slutresultat. Jag 

bedömer att denna studies reliabilitet är god, eftersom det finns en väl dokumenterad 

forskningsmetod som inkluderar tydligt motiverade metodval gällande val av både teori och 

insamling av empiri.  

Litteraturgenomgångens olika avsnitt är avsedda att ge läsaren en grundlig förståelse för de områden 

som behandlas i uppsatsen. Valet att inkludera Business Intelligence, Data mining och 

Marknadsföring föll sig naturligt med tanke på studiens syfte. Anledningen till att även Market 

Intelligence omnämns är att detta är ett område som sammanför just BI, data mining och 

marknadsföring. När det gäller processen att omvandla insamlad data till värdeskapande information 

inom marknadsföring finns ett flertal faktorer som påverkar resultatet och som kan bidra till att 

processen uppnår sin fulla potential, eller misslyckas med detsamma. Därför avslutas 

litteraturgenomgången med ett avsnitt om Påverkande faktorer som belyser just detta. 

Min insamling av vetenskaplig litteratur bygger till stor del på de nyckelord jag använde för att hitta 

relevant litteratur. Om jag använt mig av andra nyckelord hade studiens fokus säkerligen skiftat. 

Detsamma gäller om jag hade grävt ännu djupare och hittat ett större antal artiklar att förhålla mig 

till. Jag anser ändå att den litteratur jag använt mig av täcker in de kunskapsområden som studien 

berör på ett bra sätt. 

7.1 Vidare forskning 

Denna studie har gett insikter i hur data hanteras och används inom ett stort svenskt IT-företag, samt 

vilka utmaningar och faktorer som förknippas med detta. De erfarenheter jag skaffat mig under 

studiens gång får mig att instämma med Shaw et al. (2001) i att det finns en överraskande brist på 

enkla ramverk som länkar ihop kunskap som hämtas från kunder med de beslut som tas gällande 

marknadsföring. Här finns ett behov av vidare forskning för att hitta en djupare förståelse för hur 

datainsamling kan ligga till grund för de marknadsföringsbeslut som tas inom en organisation. Jag 

föreslår följande frågor för vidare forskning inom detta område: ”Leder olika datainsamlingsmetoder 

till samma beslutsunderlag? Om inte, vad skiljer metoderna åt?”. 

I enighet med Fan, Lau och Zhao (2015) anser jag att vidare forskning behövs för att ta fram någon 

typ av riktlinjer när det kommer till urvalsprocesser kopplade till data. Då jag själv stött på olikriktade 

åsikter gällande organisationsstruktur vore det intressant med vidare forskning inom området som 
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kan visa på varför en del anställda ser en viss struktur som en möjlighet när andra upplever den som 

ett hinder. Ett tema som tar upp detta skulle kunna vara: ”Vilken roll spelar organisationsstrukturer 

inom BI?”. 

Avslutningsvis anser jag att det vore mycket intressant med vidare forskning som grundar sig på de 

slutsatser som presenterats i denna studie. Genom att ta avstamp i de utmaningar och faktorer jag 

stött på går det att arbeta med helt andra förhållningssätt än vad jag själv gjort. Detta skulle kunna 

bidra till en djupare förståelse för vad som ligger bakom dessa utmaningar och faktorer. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Business Intelligence 

 Vad innebär Business Intelligence för dig? 

 Hur arbetar du med Business Intelligence? 

 Finns det en vision för Business Intelligence inom företaget? 

 Hur arbetar ni för att skapa förståelse mellan personal med teknisk expertis och övrig 

personal? 

 Ser ni arbetet med Business Intelligence som ett projekt med ett slutdatum eller mer som en 

pågående process? 

 Vilka tydliga och konkreta mål har ni gällande Business Intelligence? 

Data mining 

 Hur arbetar ni med data mining? 

 Använder ni er av riktad eller oriktad data mining? 

 Hur ser er process ut för inhämtning av data? 

Marknadsföring 

 Jobbar ni med precisionsmarknadsföring eller marknadsföring till de stora massorna? 

 Använder ni 4P-modellen inom ert marknadsföringsarbete? 

 Om du skulle ranka Produkt, Pris, Plats och Påverkan efter vilken del som är viktigast, hur 

skulle det se ut? 

Market Intelligence 

 När det gäller insamling av information till marknadsföringsarbete finns ett flertal 

påverkande faktorer, bland annat pengar, tid och utbildning. Ses någon av dessa faktorer 

som hinder för er? 

 Finns det någon annan faktor som kan ses som ett hinder för informationsinsamling? 

Påverkande faktorer 

 Hur benägna är ni att hålla fast vid redan utarbetade arbetssätt, fastnar ni ofta i gamla 

vanor? 

 Hur bra är ni på att anamma den senaste tekniken? 

 På vilket sätt visar ledningen för resten av företaget hur ni arbetar med 

informationsinhämtande tjänster och marknadsföring? 

 Genom vilka sociala interaktioner utbyter du information med de andra ledarna inom 

företaget? 

 Ser du er organisationsstruktur som ett hinder eller en möjlighet? 

 Finns det ett gap mellan all data ni samlar in och vad man skulle kunna göra med den? 

 Vilka faktorer påverkar processen att omvandla lagrad data till användbar information som 

sedan kan användas vid beslutsfattande inom marknadsföring? 


