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Bakgrund: Business Intelligence (BI) handlar huvudsakligen om att samla in, analysera och
konvertera data till värdefull information som sedan används av beslutstagare för att
vidareutveckla och optimera verksamheten (Negash, 2004). Utvinning av positiva effekter till
följd av BI-implementering är dock inte något som organisationer kan eller bör ta för givet.
Tidigare forskning påvisar att ett stort antal organisationer upplever svårigheter att utvinna
nytta ur BI-initiativ och att satsningar på BI därmed ofta betraktas som ett misslyckande
(Chenoweth, Corral & Demirkan, 2006). Baserat på tidigare forskning bedöms frekvensen av
misslyckade BI-projekt vidare ligga någonstans kring 50-80% av alla BI-satsningar (Meehaan,
2011; Legodi & Barry, 2010). I dagsläget finns begränsad forskning om faktorer som påverkar
BI-implementeringars framgång på grund av att utvecklingen av BI främst drivits av ITindustrin och dess leverantörer (Yeoh & Koronios, 2010). Detta pekar enligt oss på att det finns
en diskrepans mellan forskning och praktik. Vår förhoppning är således att vår studie kan fylla
denna kunskapslucka genom att presentera nya empiriska insikter kopplat till
framgångsfaktorer för implementering av BI hos svenska organisationer, med hjälp av en
vetenskaplig förankring.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de kritiska framgångsfaktorer vid
implementering av BI som presenteras av Yeoh och Koronios (2010) är relevanta och
tillämpbara i en svensk kontext genom att analysera utmaningar och framgångsfaktorer vid
implementering av BI som bas för strategiska beslut inom organisationer i en svensk kontext.
Genomförande: Studien är hermeneutisk och karaktäriseras av ett kvalitativt och tolkande
tillvägagångssätt. Empirin har samlats in genom ett målstyrt urval. Sammanlagt har sex semistrukturerade intervjuer genomförts med respondenter från studiens fallföretag.
Slutsats: De utmaningar kopplat till implementering av BI som kunnat identifieras hos de
organisationer som deltagit i studien berör följande fem teman: Tydlig vision,
Användarinvolvering, Agilt ledarskap, Kompetens och Interoperabilitet. Studien påvisar
vidare att det finns ett visst samband mellan dessa teman och de kritiska framgångsfaktorer
vid implementering av BI som presenteras av Yeoh och Koronios (2010). Därmed dras
slutsatsen att CFS-modellen är relevant och tillämpbar inom en svensk kontext, dock finns ett
behov av justeringar då den anses för generell i och med att varje enskild faktor inom modellen
är för bred.
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Background: Business Intelligence (BI) mainly concerns collecting, analyzing and converting
data into valuable information that is then used by decision makers to further develop and
optimize the business (Negash, 2004). However, the extraction of positive effects as a result
of BI implementation is not something organizations can or should take for granted. Previous
research shows that a large number of organizations find it difficult to derive benefits from BI
initiatives and that investments in BI are often regarded as failures (Chenoweth, Corral &
Demirkan, 2006). Furthermore, the frequency of failed BI projects is assessed to be
somewhere around 50-80% of all BI initiatives (Meehaan, 2011; Legodi & Barry, 2010). There
is currently limited research on factors that affect the success of BI implementations due to
the fact that the development of BI has been mainly driven by the IT industry and its suppliers
(Yeoh & Koronios, 2010). This leads us to believe that there is a discrepancy between research
and practice. Our hope is therefore that we through our study will be able to fill this knowledge
gap by presenting new empirical insights linked to success factors for BI implementation in
Swedish organizations, using a scientific foundation.
Purpose: The purpose of the study is to investigate how the critical success factors when
implementing BI as presented by Yeoh and Koronios (2010) are relevant and applicable in a
Swedish context by analyzing challenges and success factors when implementing BI as a basis
for strategic decisions within Swedish organizations.
Completion: The study is hermeneutic and characterized by a qualitative and interpretive
approach. The empirical data has been collected through a targeted selection. In total, six
semi-structured interviews have been conducted with respondents from the study's case
companies.
Conclusion: The challenges associated with the implementation of BI that could be identified
through the organizations that participated in the study concern the following five themes:
Clear Vision, User Involvement, Agile Leadership, Knowledge and Interoperability. The study
also shows that there is a certain connection between these themes and the critical success
factors when implementing BI as presented by Yeoh and Koronios (2010). Thus, it is
concluded that the CFS model is relevant and applicable within a Swedish context, however,
there is a need for adjustments since it is considered general given that each individual factor
within the model is too broad.
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1. Introduktion och bakgrund
Detta inledande avsnitt ger en överblick över studiens innehåll där dess bakgrund,
problemdiskussion,

syfte

och

forskningsfrågor

presenteras.

Avslutningsvis

presenteras studiens avgränsningar och tilltänkta målgrupp, urval och det
förväntade kunskapsbidraget.
“Kunddatabasen är det nya guldet”
(Anna Felländer genom Suni, 2017)
Så lät det när Anna Felländer, tidigare framtidsekonom för Swedbank, år 2017 beskrev
den samhällsekonomiska nyttan som enligt henne går att utvinna från kunddata (Suni,
2017). Sådan typ av data, som innefattas inom paraplytermen Big Data, underlättar
för organisationer vid beslutsfattande och strategiska affärsbeslut. McAfee och
Brynjolfsson (2012) menar till exempel att datastyrda beslut även innebär mer
korrekta beslut då organisationer baserat besluten på mer väl underbyggda analyser
som grundar sig i data och är baserade på logiskt tänkande snarare än intuition (ibid).

Big Data innefattar enligt DeMauro, Greco och Grimaldi (2016) informationstillgångar
som karakteriseras av en så pass hög volym, hastighet och mångfald att det krävs
avancerad teknologi och analytiska metoder för att omvandla datan till värdefull
information. I början av 2000-talet fanns stora problem med hanteringen av Big Data
på grund av att den dåvarande tekniken hade svårt att hantera de mycket stora
datamängderna som genererades och lagrades (Russom, 2011). Den tekniska
utvecklingen har dock framskridit i rask takt sedan dess och i dagsläget finns en rad
tekniker för att omvandla och analysera Big Data till mer hanterlig och användbar
information - bland dessa tekniker återfinns Business Intelligence (BI) (Hawking &
Sellitto, 2010). Det finns dock trots dessa nya tekniker fortfarande utmaningar inom
området kopplat till förståelse och tolkning av Big Data vid processen att utvinna den
information som datan har att erbjuda (Chiang, Goes & Stohr, 2012). Det räcker inte
att enbart ha tillgång till stora datamängder för att generera nytta till organisationen för att göra detta krävs att den relevanta datan sållas ut och transformeras till
användbar information (Hawking & Sellitto, 2010). Golfarelli, Rizzi och Cela (2004)
menar att BI är ett redskap som kan användas för just detta ändamål.
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Turban, Sharda, Delen och King (2014) definierar vidare BI som en process där data
transformeras till information som sedan omvandlas till beslut vilka i sin tur slutligen
blir till åtgärder, vilket är den definition vi valt att utgå ifrån i denna studie. Enligt
Negash (2004) kombinerar BI datainsamling, datalagring och kunskapshantering för
att med hjälp av analytiska verktyg möjliggöra informationsunderlag av komplex och
värdefull information till beslutsfattare. Huvudmålet med BI-initiativ är således att
förbättra aktualiteten och kvaliteten på informationsunderlaget i beslutsprocessen
(Negash, 2004). McAfee och Brynjolfsson (2012) menar att organisationer som lyckas
tillämpa dessa typer av datagenererade beslutsunderlag på ett framgångsrikt vis är
mer produktiva än konkurrenter samtidigt som de uppvisar en högre lönsamhet än
dessa.

Negash och Gray (2008) menar att BI-området har genomgått en förändring sedan
dess introduktion där det gått från att enbart erbjuda enkla statistiska och analytiska
tillämpningar mot mer komplexa lösningar som går att använda inom bland annat
strategisk planering, hantering av kundrelationer och vid lönsamhetsprognoser (ibid).
BI-området har med tiden således antagit en bredare front som sammanlänkar olika
komponenter i beslutsstödsinfrastrukturen, där övergripande fokus har blivit att
förbättra organisationers effektivitet och förmåga att uppnå affärsmål med hjälp av ett
förbättrat strategiskt beslutstagande (Negash, 2004). Den uppfattning vi bildat oss är
således att BI huvudsakligen handlar om att samla in, analysera och konvertera data
till värdefull information som sedan används av beslutstagare för att vidareutveckla
och optimera verksamheten (ibid).

Efter den här korta introduktionen av begreppet kan tillämpning av BI låta som en
tämligen löftesrik och effektiv lösning för verksamhetsutveckling, dock är
implementering av BI-system ett komplext åtagande som även innebär ett stort
ekonomiskt

risktagande

-

vilket

vi

kommer

redogöra

för

under

det

problematiseringsavsnitt (1.1 Forskningsproblem) som följer.
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1.1 Forskningsproblem
Enligt Yeoh, Gao och Koronios (2008) kommer organisationer som väljer att
implementera ett BI-system med största sannolikhet att uppleva organisatoriska
störningar. BI-system kan skilja sig från mer traditionella IT-projekt på många
punkter då det oftast omfattar samtliga avdelningar inom verksamheten, vilket ett
traditionellt IT-projekt i regel inte gör då det i många fall enbart påverkar den
avdelning som ska använda det nya IT-systemet (ibid). Den största skillnaden är
således att implementationen av BI-system ofta är mer komplex än vid traditionella
IT-projekt (vilket exempelvis kan innefatta ett nytt faktureringssystem) (ibid). Yeoh
och Koronios (2010) menar vidare att implementation av BI-system inte enbart
handlar om att utveckla en programvara utan att det är betydligt mer avancerat än så,
samtidigt som implementeringen ofta fortgår under en förhållandevis lång tidsperiod
- vilken ofta karakteriseras av att den är krävande resursmässigt. Vidare menar de att
implementeringen av BI i grunden kommer att mynna ut i en förändring av
verksamheten och hur den styr sina beslut, vilket en stor andel organisationer ser som
en utmaning (ibid). Enligt Fink, Yogev och Even (2017) innebär en BI-satsning att
organisationen i grunden är villig att ändra sina styrmedel då framgångsrik BI enligt
dem är att styra sin organisation framåt med gårdagens lärdomar som guidning vid
beslutsfattande.
Med bas i dessa resonemang har vi bildat oss uppfattningen att utvinning av positiva
effekter till följd av BI-implementering inte är något organisationer kan eller bör ta för
givet. Det är många punkter som ska stämma för att BI-satsningar ska klassas som
framgångsrika. Tidigare forskning påvisar exempelvis att ett stort antal organisationer
upplever svårigheter att utvinna nytta ur BI-initiativ och att satsningar på BI därmed
ofta betraktas som ett misslyckande (Chenoweth, Corral & Demirkan, 2006). Baserat
på tidigare forskning bedöms frekvensen av misslyckade BI-projekt ligga någonstans
kring 50-80% av alla BI-satsningar (Meehaan, 2011; Legodi & Barry, 2010), vilket vi
anser är en anmärkningsvärt hög siffra. Vi anser vidare att denna höga siffra motiverar
en studie som den vi genomfört och åskådliggör vår studies potentiella bidrag,
exempelvis till organisationer som är intresserade av att implementera BI.
Enligt DeSanctis och Poole (1994) kan Adaptive Structuration Theory (AST) användas
för att erhålla en större förståelse för hur olika typer av teknologier bör implementeras.
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AST erbjuder en förklaring till de sociala strukturer som går att finna inuti
informationsteknologi och organisatoriska processer kopplade till dessa (DeSanctis &
Poole, 1994). Med andra ord möjliggör den en analys av relationen mellan teknologi,
organisation och medarbetare (ibid). Med grund i detta synsätt har vi valt att tillämpa
AST för att lägga en god teoretisk grund för vår studie som vi kommer att utgå ifrån i
vår analys av faktorer som påverkar vid implementering av BI-system i en svensk
kontext.
I dagsläget finns begränsad forskning om faktorer som påverkar just BIimplementeringars framgång på grund av att utvecklingen av BI främst har drivits av
IT-industrin och dess leverantörer (Yeoh & Koronios, 2010). Detta pekar enligt oss på
att det finns en diskrepans mellan forskning och praktik i det här avseendet. Yeoh och
Koronios (2010) hävdar att det på grund av detta finns begränsat med vetenskapliga
referenser kring framgångsfaktorer för BI att tillgå för ledare inom organisationer och
presenterar en modell som inkluderar ett antal framgångsfaktorer vid implementering
av BI (så kallade Critical Success Factors - CSF) inom organisationer. Yeoh och
Koronios (2010) CSF-modell är ett etablerat ramverk som har undersökts och använts
vid flertalet studier kopplat till BI-implementeringar (Meehaan, 2011; Legodi & Barry,
2010). Dock finns även en viss kritik riktat mot ramverket. Asma, Sulaiman och
Nor'ashikin (2017) menar exempelvis att de framgångsfaktorer som identifierats av
Yeoh och Koronios (2010) inte är tillräckligt specifika och att de är för generella för att
skapa ett verkligt ramverk som organisationer kan tillämpa vid BI-satsningar. Vidare
menar Asma et al. (2017) att det behövs mer konkreta förslag för organisationer att
arbeta med när BI implementeras och används i organisationen för att BI-satsningen
ska bli framgångsrik. Nasab, Jaryani, Selamat och Masrom (2017) hävdar samtidigt
att Yeoh och Koronios (2010) fokuserar för mycket på det organisatoriska inom
verksamheter när BI implementeras, varvid de menar att misslyckade BI-satsningar
snarare bör förklaras genom fokus på både den organisatoriska likväl som tekniska
anpassningen. Nasab et al. (2017) påpekar vidare att hänsyn även behöver tas till
företagskulturen och faktorer som inverkar på dessa i högre utsträckning än i
modellen som presenteras av Yeoh och Koronios (2010).
Vår studie kommer därmed fokusera på att undersöka och analysera hur Yeoh och
Koronios (2010) ramverk över kritiska framgångsfaktorer är tillämpbart vid
4

implementering

av

BI

inom

svenska

organisationer.

Vi

kan

efter

vår

litteraturgenomgång se att det saknas forskning som kopplar ihop vetenskap och
praktik i en svensk kontext. Vår förhoppning är således att vi genom vår studie kan
fylla denna kunskapslucka genom att presentera nya empiriska insikter kopplat till
framgångsfaktorer för implementering av BI hos svenska organisationer, med hjälp av
en vetenskaplig förankring. Vi ser att vi genom att göra detta kan bidra med en
sammanställning av faktorer som har en inverkan på organisationers BIimplementeringar och huruvida dessa blir framgångsrika eller ej. Vi har vidare valt att
studera organisationer som är verksamma både på konsult- respektive användarsidan
av BI för att få en fördjupad och nyanserad bild av hur BI-implementeringar kan
påverka en organisation. Vår förhoppning är att en balans mellan de två perspektiven
(BI-konsulter och BI-användare) kommer minska risken att bias uppstår på grund av
att BI-konsulter skulle kunna ha en mer positivt vinklad syn på BI.
För att åstadkomma detta är det även väsentligt att vi på förhand har definierat hur vi
valt att tolka framgång i den här studien. Inom tidigare forskning finns en rad olika
definitioner av framgång vid implementering av system i verksamheter (DeLone &
McLean, 1992) och dessa är dessutom beroende av det perspektiv framgången mäts
utifrån (Axline, Markus, Petrie, & Tanis, 2001). IT-konsulter och projektledare
definierar ofta framgång i termer av hur väl implementeringen upprätthåller den
fastställda budgeten och tidsramen för projektet medan systemanvändare snarare ser
på hur väl systemet integreras med verksamheten, dess aktiviteter och processer samt
att det bidrar till verksamhetsförbättringar (ibid). Vi har valt att se på framgång utifrån
båda dessa perspektiv i vår studie i och med att både BI-konsulter och BI-användare
inkluderas i studiens empiriska material.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med vår studie är att undersöka hur Yeoh och Koronios (2010) ramverk för
kritiska framgångsfaktorer (CFS) är relevant och tillämpbart i en svensk kontext. Detta
genom att analysera utmaningar och framgångsfaktorer vid implementering och
användning av BI som bas för strategiska beslut inom svenska organisationer. Vidare
ämnar vi analysera CSF-ramverket med hjälp av Adaptive Structuration Theory för att
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skapa en större förståelse för hur ett BI-system bör implementeras och användas
strategiskt, både ur ett verksamhets- och användarperspektiv.
Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats:
-

Hur används BI strategiskt av de svenska organisationer som deltagit i studien?

-

Vilka utmaningar finns kopplat till implementering av BI hos de svenska
organisationer som deltagit i studien och vilka faktorer är avgörande för
framgång?

1.3 Avgränsning och målgrupp
I detta avsnitt redogör vi för de avgränsningar studien antagit samt vilka
intressenter som kan tänkas nyttja vår studie.

1.3.1 Avgränsningar
Holme och Solvang (1997) menar att det bör göras avgränsningar för att en studie ska
göras hanterbar. I den här studien har vi därför valt att avgränsa oss till organisationer
som är verksamma i Sverige och kommer därmed inte ta hänsyn till hur arbete med BI
bedrivs i andra länder. Detta dels på grund av att forskning inom BI-området i en
svensk kontext fortfarande är skral, varför vi ser ett tydligt teoretiskt bidrag för vår
studie, men även på grund av att vi vill begränsa studiens omfattning i viss mån då vi
tror att resultatet kan bli för osammanhållet om studien expanderas utanför Sveriges
gränser. Att fokusera enbart på en svensk kontext möjliggör enligt oss även en mer
riktad och således djupare analys.

Alveson (2011) hävdar vidare att forskare med hjälp av mer tydliga avgränsningar gör
att undersökningsområdet blir mer greppbart. I och med att BI-området är vida
omspännande har vi därför valt att bortse från tekniska aspekter av BI och enbart
fokusera på dess organisatoriska aspekter, dels då vi vill avgränsa studien för att göra
den mer hanterbar men även då vi inte anser oss besitta tillräcklig teknisk kunskap för
att kunna ta hänsyn till detta. Med detta sagt har vi dock valt att inkludera dimensioner
kopplat till interoperabilitet då det under studiens empiriska datainsamling
uppdagades att detta var av hög väsentlighet vad beträffar BI-satsningars framgång.
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Vi vill dock ändå hävda att vi inte inkluderar tekniska aspekter i hög grad i vår uppsats
då vi enbart tittar på interoperabiliteten ur ett mer övergripande organisatoriskt
perspektiv kopplat till IT-arkitekturen och inte djupdyker på systemteknisk nivå. Vi
har dessutom valt att delvis rikta in oss mot organisationer som verkar på konsultsidan
av BI då vi gjorde antagandet att de besitter en erfarenhet och kunskap av BIimplementering inom olika typer av organisationer, vilket vi anser värdefullt för vår
uppsats. Dock har vi likt nämnt tidigare även valt att inkludera BI-användare för att
väga upp konsultperspektivet och erhålla en mer nyanserad bild av det studerade
fenomenet. Utöver detta har vi även tagit hänsyn till mängden fallföretag som
medverkar i vår studie där vi valt att stanna vid sex för att det ska vara hanterbart inom
tidsramen för uppsatsskrivandet.

1.3.2 Målgrupp
Den här studien kan tänkas vara intressant för fler målgrupper - däribland studenter,
organisationer och eventuellt forskare inom BI. För studenter är studien intressant för
den som vill fördjupa sin förståelse för BI och skapa sig en bild av hur det kan fungera
i praktiken. Hos organisationer kan intresse finnas bland beslutsfattare som baserat
på studien kan bilda sig en uppfattning om de faktorer som påverkar BI-satsningens
framgång och tillämpa detta i sitt eget arbete och organisation. Vidare anser vi att vår
studie kan synliggöra problem som kan uppstå vid en BI-satsning och därmed bidra
till att skapa riktlinjer för eventuella organisatoriska förändringar som verksamheten
bör beakta vid BI-satsningen. Även den del av forskningsvärlden som berör BI skulle
kunna ses som en av studiens målgrupper då vår studie förhoppningsvis tillför nya
empiriska insikter om BI-arbete i Sverige.

1.4 Förväntat kunskapsbidrag
Vi tror att vår studie skulle kunna bidra till den typ av generalisering som beskrivs av
Walsham (1995) där en studies resultat snarare betonar än konstaterar att något är
betydelsefullt. Vår förhoppning är med andra ord att de framgångsfaktorer vi
identifierar kopplat till BI inom en svensk kontext kan bidra med värdefulla insikter
som kan användas vid vidare studier, dock inte att de kommer bidra med några
definitiva sanningar. Vi hoppas vidare att vi med hjälp av vår studie kommer belysa
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framgångsfaktorer kopplat till implementering av BI för strategiskt beslutsfattande
inom svenska organisationer.

Studiens teoretiska bidrag tror vi kan ligga i att den kan bidra med ytterligare kunskap
inom ett relativt nytt forskningsområde (BI) då den bedrivs i en för området
outforskad kontext (svenska organisationer). Studien skulle således kunna validera
den nuvarande uppfattningen om framgångsfaktorer för implementering av BI som i
viss mån finns representerad inom forskningsfältet idag samtidigt som den utvidgar
kunskapen genom att studien bedrivs inom ramen för strategiskt beslutsfattande i en
svensk kontext.

Det empiriska bidraget i sin tur tror vi främst kommer ligga i identifieringen av de
framgångsfaktorer som påverkar BI-satsningar inom svenska organisationer, vilket
enligt oss kan vara till hjälp för organisationer som upplever svårigheter med
hantering av stora volymer av data. Genom att förbättra sina BI-satsningar skulle de
kunna utvinna större nytta av de stora datamängder de innehar och således optimera
den strategiska beslutsfattningen som fattas. Även organisationer som överväger att
satsa på BI skulle kunna gynnas av vår studie i och med att den kan utgöra en typ av
underlag för implementeringsbeslutet och hur de ska gå tillväga för att implementera
BI på ett framgångsrikt vis.

I likhet med tidigare studier tror vi vidare att de framgångsfaktorer vi kommer
identifiera potentiellt kan beröra huruvida beslutet att implementera BI är förankrat
genom hela organisationen från ledning och management vidare ut till
organisationens spetsar. Yeoh och Koronios (2010) menar exempelvis att en
förutsättning för framgångsrik implementering av BI är att organisationen, processen
och teknologin samverkar. Vidare tror vi att en potentiell framgångsfaktor vid
implementeringen av BI beror på hur väl organisationens förberett och involverat
användarna, då det idag finns många olika system i verksamheterna som i många fall
resulterat i en systemtrötthet hos medarbetare inom organisationer (Kullberg, 2018).
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1.5 Disposition

Figur 1: Uppsatsens disposition. Egen illustration.
Uppsatsen första kapitel redogör för bakgrunden till studiens ämnesval och
problematiserar det valda studieområdet. Därefter följer en presentation av studiens
syfte, frågeställningar, avgränsningar, målgrupp, urval och förväntade bidrag. Det
andra kapitlet beskriver studiens övergripande forskningsdesign, val av metod och
avslutas med en genomgång av vår förkunskap. Det tredje kapitlet i sin tur redovisar
den teori vi använt för att analysera och tolka den empiri vi samlat in. Det fjärde
kapitlet beskriver den empiri vi samlat in genom intervjuer med representanter från
studiens fallföretag och som vi anser relevant för att kunna uppfylla studiens syfte och
besvara dess frågeställningar. Studiens femte kapitel kopplar samman studiens
teoretiska referensram med den empiri som samlats in till studien för att med hjälp av
vetenskaplig teori och tidigare studier få en ökad förståelse för det empiriska
materialet och uppnåelse av studiens syfte. Det sjätte kapitlet presenterar svar på
studiens frågeställningar baserat på det som framkommit under analysavsnittet. Det
sjunde och avslutande kapitlet presenterar våra egna reflektioner kring studiens
genomförande och resultat likväl som våra åsikter beträffande vidare forskning inom
ämnesområdet.
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2. Metod
Detta metodavsnitt kommer redovisa och motivera studiens övergripande
forskningsdesign och ansats likväl som tillvägagångssätt för insamling och analys
av såväl som empiriskt som teoretiskt material.

2.1 Forskningsansats
I detta stycke redogör vi för de ansatser som antagits samt varför vi anser att dessa
är relevanta för denna studie.

2.1.1 Hermeneutik
Den bärande tanken inom hermeneutiken är att försöka tolka och skapa sig en
förståelse för människors beteende (Bryman & Bell, 2011), vilket står i kontrast till ett
positivistiskt perspektiv som utgår från att det finns en faktisk sanning som kan
bekräftas eller dementeras (Thomassen, 2007). Vid ett hermeneutiskt perspektiv ses
sanningen istället som beroende av någon typ av tolkning och sin omgivning
(Andersson, 2014). Enligt Bryman och Bell (2011) är det därför mer vanligt
förekommande att en hermeneutisk ansats används vid kvalitativa studier snarare än
en positivistisk ansats i och med att kvalitativ forskning ofta strävar mot förståelse för
hur olika parter uppfattar det fenomen som önskas studeras, vilket stämmer väl
överens med den hermeneutiska ansatsen. Då vi genom vår studie önskar få en ökad
förståelse för hur olika BI-aktörer ser på BI-satsningar och hur BI används hos svenska
organisationer bedömer vi därmed att ett hermeneutiskt perspektiv med fokus på
tolkning och förståelse är lämpligt.

2.1.2 Kvalitativ
Vidare ämnar vi genomföra studien genom en kvalitativ ansats, vilket enligt Bryman
och Bell (2011) innebär att fokus snarare kommer ligga på ord än på mätbarhet och
kvantifiering likt vad de hade gjort vid en studie som antar en kvantitativ ansats.
Anledningen till att valet föll på en kvalitativ ansats är att målsättningen med vår
studie är att få en ökad förståelse för hur BI används hos de organisationer som deltar
i studien, snarare än att samla in en stor mängd kvantifierbar data. Detta resonemang
styrks av Bryman och Bell (2011) som menar att den kvalitativa metoden är lämplig
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att använda när ett fenomen ska beskrivas i dess kontext för att baserat på det
möjliggöra en tolkning som sedan leder till en ökad förståelse av det studerade
fenomenet, i vårt fall BI i en svensk kontext. En kvalitativ ansats bedrivs vidare under
förhållandevis oordnade former då förhoppningen är att genom detta generera nya
koncept och tankar under själva insamlandet av data som inte framkommit annars
(Bryman & Bell, 2011). Då BI fortfarande är ett relativt nytt forskningsområde tror vi
det är viktigt att vi i enlighet med detta försöker hålla undersökningen så öppen som
möjligt för att möjliggöra fångsten av mer innovativa infallsvinklar samtidigt som vi
givetvis uppehåller en viss struktur i vårt arbete för att inte gå miste om väsentliga
aspekter som behövs för att uppfylla studiens syfte och förankra den vetenskapligt.

Med detta sagt är vi dock medvetna om den kritik som riktats mot användandet av den
kvalitativa ansatsen, främst att den kan vara mycket resurskrävande och att
generaliserbarheten generellt sett är lägre än hos studier som bedrivs utifrån en
kvantitativ ansats (Jacobsen, 2002). För att lindra den resursmässiga ansträngningen
har vi därför tagit fram en tydlig och realistisk planering för att på så vis kunna
upprätthålla en god framförhållning genom hela arbetet, samtidigt som vi varit måna
om att inte göra den empiriska insamlingen för omfattande för att hinnas med inom
tidsramen för uppsatsen. Vi anser vidare att generaliseringssvårigheten inte är helt
aktuell för vår studie då vi i grunden inte är ute efter att generalisera våra resultat utan
snarare att generera nya insikter som kan användas som bas för vidare studier och
diskussion av området BI i en svensk kontext. Vi kommer dock givetvis att ta hänsyn
till eventuella konsekvenser den kvalitativa ansatsen kan ha inneburit för vår studies
resultat efter att den genomförts och reflektera kring detta.

2.1.3 Iterativ
I och med att vi utgått från en litteraturgenomgång av teori och tidigare studier vid
identifieringen av en kunskapslucka inom ämnesområdet BI har vår studie
inledningsvis antagit en deduktiv ansats. Det innebär enligt Bryman och Bell (2011)
att studien har en teoretisk startpunkt som sedan prövas för att se om den stämmer
överens med verkligheten. Under studiens gång har vi dock samlat in kompletterande
teoretiskt material baserat på vad som framkommit under den empiriska insamlingen,
vilket innebär att vår studie även har haft inslag av en induktiv ansats. Merriam (1994)
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beskriver att en studie som använder sig av en induktiv ansats genererar teoretiska
koncept baserat på den empiri som samlats in. I och med att vår studie har växlat
mellan en deduktiv och en induktiv ansats innebär det således att den antagit en
iterativ ansats (Bryman & Bell, 2011).

2.2 Forskningsdesign
För att uppnå vår studies syfte har vi valt att bedriva en flerfallstudie. Anledningen till
valet av flerfallsstudien som forskningsdesign grundar sig i en förhoppning om att vi
genom detta kan förmedla en mer övergripande bild över det studerade fenomenet. Vi
hävdar detta med grund i Yin (2003) som menar att om två eller fler fall studeras och
dessa stödjer samma tes kan studiens resultat anses mer övertygande än det vid en
fallstudie samtidigt som det skapas en bredd i studien som gör den mer nyanserad.
Enligt Bryman och Bell (2011) innebär en fallstudie att en avgränsad grupp (ett fall)
och dess kringliggande omgivning studeras. Ett fall kan exempelvis utgöras av en
organisation (Bryman & Bell, 2011), vilket det också kommer göra i vår studie. Likt
nämnt tidigare har sex olika organisationer studerats, nämligen tre organisationer
som är verksamma inom BI-konsultsektorn och tre organisationer som är BIanvändare. Vår studie kommer granska hur dessa fallföretag arbetar med BI samt de
utmaningar som finns för att på så vis kunna identifiera framgångsfaktorer för BI som
bas för strategiska beslut inom organisationer i en svensk kontext och applicera dessa
på Yeoh och Koronios (2010) CFS-modell.
I och med att vi inkluderar mer än ett fall i vår studie och således genomför en
flerfallsstudie så möjliggör vi enligt Bryman och Bell (2011) en mer korrelerade studie
där fallen kan ställas mot varandra för att identifiera såväl gemensamma nämnare som
punkter där de skiljer sig åt. Bryman och Bell (2011) hävdar vidare att flerfallsstudier
genererar en ökad förståelse för sociala fenomen i och med att fenomenet åskådliggörs
från fler olika perspektiv. Att använda flerfallsdesign innebär dock även vissa
nackdelar, exempelvis kan det vara svårt att erhålla en djupare förståelse för vissa
specifika områden då huvudfokus istället lätt hamnar på att finna gemensamma eller
kontrasterande punkter i och med att det inte finns utrymme att djupdyka i
fallspecifika företeelser (Dyer & Wilkins, 1991). Denna kritik har vi följaktligen varit
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medvetna om och haft i åtanke vid analys av det empiriska material vi samlat in för att
i största möjliga mån undvika denna typ av konsekvenser.

2.3 Urval
De organisationer som utgör fallföretagen i vår studie har inte valts ut slumpmässigt
utan genom vad Bryman och Bell (2011) definierar som ett målstyrt urval. Ett målstyrt
urval innebär att studiens deltagare valts ut dels baserat på sin relevans för den studie
som ämnas genomföras men även efter ett antal kriterier som bestäms av forskaren
(Bryman & Bell, 2011). Initialt inledde vi vår selektering av fallföretag baserat på
studierelevans och huruvida vi ansåg att de skulle kunna ha erfarenhet och kunskap
av BI som skulle kunna hjälpa oss att uppnå studiens syfte. Detta tillvägagångssätt
styrks av Jacobsen (2002) som menar att det är viktigt att respondenterna besitter
kunskap inom studiens ämnesområde. Vi eftersökte dessutom organisationer som var
verksamma både på kundsidan och konsultsidan av BI, detta för att erhålla två olika
perspektiv och infallsvinklar och ge en mer nyanserad bild av fenomenet. Vi tror
annars att BI-konsulterna potentiellt skulle försöka förmedla en bild av BI som är mer
positivt vinklad och som därmed kunnat få till följd att även vår studie hade antagit en
mer okritisk och inställsam vinkling mot BI. Med grund i detta har vi därför valt att
väga upp med kundsidans åsikter av hur BI-implementering används inom deras
organisationer.
Ytterligare ett urvalskriterium vi haft för vår studie är att vi gjort vårt urval baserat på
en geografisk avgränsning. På grund av den begränsade tidsramen om 10 veckor har
vi valt att ta kontakt med organisationer som har kontor i Linköping där uppsatsen
skrivs. Detta för att öka möjligheten för ett fysiskt möte, då dessa intervjuer ofta blir
längre och mer djupgående än intervjuer som bedrivs exempelvis via telefon (Bryman
& Bell, 2011).
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2.4 Datainsamlingstekniker
Data som samlas in till en studie kan vara av antingen primär eller sekundär karaktär
(Bryman & Bell, 2011). I den här studien kommer båda typer av data att samlas in. Den
primära datan kommer insamlas genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer
med representanter från studiens fallföretag och den sekundära datan kommer samlas
in via litteraturstudier.

2.4.1 Semi-strukturerade intervjuer
Yin (2003) menar att intervjuer har kapacitet att fånga upp data av en mer kvalitativ
karaktär samtidigt som metoden bjuder in till en mer flexibel insamlingsprocess. Detta
anser vi stämmer väl överens med vår studies kvalitativa ansats och inriktning mot
tolkning och förståelse. Semi-strukturerade intervjuer i sin tur innebär att det finns en
blandning av strukturerade och ostrukturerade frågor (ibid), där ett flexibelt
förhållningssätt tillåter följdfrågor och en allmänt öppen struktur (Bryman & Bell,
2011). Vår förhoppning är att vi genom valet av semi-strukturerade intervjuer kommer
uppmuntra respondenterna till en mer öppen diskussion för att på så vis potentiellt
kunna generera nya insikter. Vi har vidare med grund i tidigare forskning skapat en
intervjuguide som vi utgått från vid respektive intervjutillfälle, dock har vi inte att varit
helt låsta vid dessa utan önskat ha ett mer flytande samtal där vi kunnat avvika från
de fastställda frågorna och ställa följdfrågor eller anpassa frågorna om tillfälle uppstår.
Enligt Bryman och Bell (2011) kan semi-strukturerade intervjuer användas på det här
viset för att skapa en balans mellan struktur (vilket behövs i viss mån för att kunna
uppnå studiens syfte) och finnandet av nya värdefulla infallsvinklar. Vi tror även att
en intervjuguide kan underlätta sammanställning av resultatet mellan de olika fallen i
och med att det insamlade materialet inte kommer skilja sig åt alltför mycket.
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Respondenter
Fallföretag

Respondentens

Intervjulängd

roll

Datum för

Företagsbeskrivning

intervju

Digitaliseringsbyrån

Affärsområdeschef

1 timme och 1

(BI-konsult)

(Digitala insikter)

minut

2019-04-16

En digitaliseringsbyrå som
arbetar med strategi, analys

(Bandinspelad)

och teknik för att skapa
digitala lösningar till sina
kunder.

Teknikutvecklingsföretaget

Area Manager

(BI-användare)

40 minuter

2019-04-15

(Bandinspelad)

Ett globalt
teknikutvecklingsföretag
inom ingenjörstjänster och
teknikinformation.

IT-konsultbolaget

BI-konsult

(BI-konsult)

1 timme

2019-04-18

(Bandinspelad)

Ett IT-konsultbolag med
specialisering inom BI och
verksamhetsutveckling.

Systemutvecklingsföretaget

Försäljningschef

(BI-konsult)

35 minuter

2019-04-26

(Bandinspelad)

Ett systemutvecklingsföretag
som utvecklar lösningar för
besluts- och ledningsstöd.

Marknadsföringsbyrån

Kontorschef

(BI-användare)

30 minuter

2019-05-14

(Bandinspelad)

En digital
marknadsföringsbyrå som
specialiserar sig inom Digital
Marketing, Measurement
och Data Science.

Konfektionsbolaget
(BI-användare)

Marknadschef

32 minuter

2019-05-13

(Bandinspelad)

En internetbutik med kläder,
skor, accessoarer och
kosmetika i sortimentet.

Tabell 1: Studiens respondenter

I tabellen ovan (Tabell 1) presenteras de sex fallföretag som deltagit i studien och de
representanter från respektive företag som ställt upp på intervju samt vilka roller
dessa har inom företaget. Även längd och datum för respektive intervjutillfälle
redovisas samt en kortare företagsbeskrivning. Fallföretagen och dess respondenter
kommer presenteras mer utförligt i studiens empiriavsnitt (4. Empiri).
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2.4.2 Litteraturgenomgång
För att hitta relevant vetenskaplig litteratur har vi valt att genomföra en
litteraturgenomgång. Bryman och Bell (2011) menar att detta lägger grunden till en
studie då en översikt över tidigare forskning inom det område som ska studeras på så
vis erhålls samtidigt som det genererar en djupare kunskap överlag. Det var även
genom att få den här överblicken över forskningsläget som vi identifierade den
kunskapslucka som vi ämnat fylla med vår studie.
De sökord vi använt för att finna relevanta forskningsartiklar är bland annat “Business
Intelligence”, “Business Intelligence Implementation”, “Business Intelligence
Analytics”, “Business Intelligence Critical Success Factors” och “Adaptive
Structuration Theory”. Litteratursökningen utfördes i sökmotorer såsom Scopus,
Libris och Google Scholar. Vi genomförde litteraturstudier löpande under arbetets
gång i och med att det tillkom nya infallsvinklar efter den empiriska datainsamlingen
som behövde kompletterande litteratur för att kunna tolkas och analyseras.
I den här studien har vi vidare valt att använda oss av två olika sökmetoder, nämligen
systematisk sökning och kedjesökning. Enligt Rienecker och Jorgensen (2014) går en
systematisk sökning ut på att forskaren avgränsar sig till ett specifikt sökområde. Detta
har i vårt fall inneburit att vi avgränsat oss till att söka efter litteratur inom Business
Intelligence och mer specifikt de sökord som presenterats i stycket ovan. Kedjesökning
i sin tur innebär enligt Rienecker och Jorgensen (2014) att litteratur som anses
relevant och trovärdiga används för att generera mer litteratur genom att forskaren
tittar på de referenser som använts av den textens författare. Det här leder då till en
form av kedjereaktion – varav namnet kedjesökning.
Vi har vidare antagit en del åtgärder för att säkerhetsställa att de källor som använts i
vår studie är pålitliga. En sådan åtgärd är att vi enbart använt oss av ursprungskällor
för att i största möjliga mån undvika feltolkningar av texters innehåll. Vi har även
säkerställt att litteraturen är peer reviewed vid sökningar för att finna litteratur som
är granskad av andra forskare, då vi anser att detta stärker trovärdigheten i vårt
teoretiska material. Vi har dessutom utöver detta tagit hänsyn faktorer såsom
publiceringsår och antal citeringar. Då vår uppsats berör IT och ett område som är
under ständig utveckling anser vi att just publiceringsår är en synnerligen viktig
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förhållningspunkt för att säkerställa aktualiteten i det teoretiska materialet och att
innehållet inte blivit förlegat.

2.5 Ansats för dataanalys
Vi har valt att spela in och transkribera samtliga intervjuer som genomförts på grund
av att det underlättar vidare analys och bearbetning av materialet (Alvesson, 2011). Vi
har vidare valt utföra ordagranna transkriberingar då det annars finns risk att vi svävar
iväg i våra tolkningar och gör att de blir mindre sanningsenliga (ibid). Med detta sagt
menar dock Bryman och Bell (2011) att sådan detaljerade transkriberingar medför en
stor tidsåtgång, dock anser vi att det ändå är värt att prioritera för att generera mer
verklighetsrepresentativa tolkningar och presentera ett så tillförlitligt resultat som
möjligt från vårt empiriska material. Vår förhoppning är att detta tillvägagångssätt
även bidrar till att de respondenter som deltagit i vår studie upplever att deras synsätt
återges på ett korrekt vis.
Efter det att samtliga intervjuer transkriberats har vi genomfört en tematisk analys,
vilket enligt Braun och Clarke (2006) i stora drag innebär att teman och mönster i det
insamlade materialet identifieras och analyseras. Bryman och Bell (2011) menar att
detta är ett effektivt tillvägagångssätt då forskaren är ute efter att urskilja den
information som är studierelevant och går att koppla till studiens syfte. I vår studie
har

studierelevanta

och

återkommande

teman

såsom

interoperabilitet,

användarinvolvering, kompetens och dynamiska arbetsprocesser kunnat identifieras i
det empiriska materialet. Det material som inte ansetts relevant har i enlighet med
Bryman och Bells (2011) rekommendationer sållats bort.
Vi har sedermera tolkat, förklarat och analyserat dessa teman med hjälp av
vetenskaplig teori (Adaptive Structuration Theory), Yeoh och Koronios (2010) CFSmodell samt tidigare studier för att slutligen kunna identifiera olika framgångsfaktorer
kopplat till implementering av BI som finns representerat såväl empiriskt som
teoretiskt.
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2.5.1 Teoretisk lins
Likt nämnt tidigare i studiens inledande kapitel har vi valt att tillämpa AST för att
lägga en teoretisk grund för vår studie. Teorin möjliggör enligt oss en förklaring till
användning av BI och dess effekter inom organisationer i och med att AST lägger fokus
på dynamiska relationer mellan strukturer som tillhandahålls genom teknologin och
hur dessa faktiskt används av organisationens medarbetare (DeSanctis & Poole, 1994).
Enligt Popper (1980) innebär teoretisering att vissa relevanta dimensioner
specificeras på ett vis som gör att de kan ställas mot observationer av vad som sker i
det verkliga livet för att förklara och tolka dessa. Gregor (2006) bygger vidare på det
och menar att många forskare i regel ser teorier som hjälpmedel mot att erhålla
förklaringar eller för att förutspå kommande utfall. I vår studie kommer vi snarare
att rikta fokus mot att erhålla förklaringar till varför vissa BI-satsningar misslyckas,
för att genom detta möjliggöra identifiering av faktorer som påverkar BI-satsningars
framgång, än att försöka förutspå kommande utfall. Gregor (2006) kallar en sådan
tillämpning av teori för “Theory for Explaining”. En sådan tillämpning av teori inom
en studie erbjuder en förklaring beträffande hur och varför ett visst fenomen uppstått
(Gregor, 2006). I vårt fall utgör organisationers implementering och användning av
BI det fenomen som önskas studeras genom AST. Gregor (2006) menar vidare att
studier som tillämpar denna förklarande teorianvändning ofta antar en tolkande
ansats där teorin bidrar till uppnåelsen av förståelse för det fenomen som önskar
studeras, vilket vi finner stämma väl överens med den hermeneutiska ansats som valts
ut för vår studie. Enligt Gregor (2006) lämpar sig den förklarande teorianvändningen
dessutom väl vid fallstudier och för att ge förklaringar till hur och varför saker inträffar
i en given situation, i synnerhet vid fallstudier inom informatikområdet som berör
misslyckanden vid användning av informationssystem. I och med att vi i vår studie
bedriver en flerfallstudie kopplat till misslyckanden vid användning av BI-system
inom svenska organisationer anser vi att tillämpning av en förklarande användning av
AST i vår uppsats således är rättfärdigad.
I denna studies analytiska referensram (under avsnitt 3.2.2 Teoretisk lins) kommer vi
att utveckla synen på AST och på ett mer konkret vis redogöra för hur vi valt att
tillämpa aspekter inom teorin på vår studie.
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2.5.2 Analysmodell

Figur 2: Analysmodell. Egen illustration.
Analysmodellen som presenteras ovan är tänkt att illustrera hur den empiriska data vi
samlat in genom intervjuer med BI-användare och BI-konsulter tillsammans med
teoretiska data hämtad från vetenskapliga teorier och tidigare forskning kommer bidra
till identifieringen av faktorer som organisationer bör beakta vid implementering av
BI inom svenska organisationer.

2.6 Studiens kvalitet
Det är alltid viktigt inom forskning att de redovisade resultaten eller arbetet kan
förväntas innehålla god kvalitet. Vid de flesta studier diskuteras reliabilitet och
validitet som två mått för hur väl studien uppfyller detta. Myers (2013) menar att
validitet handlar om huruvida forskaren har mätt det som eftersträvades att mätas och
hur giltigt studiens resultat därmed är. Reliabilitet handlar om huruvida det som
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studerats anses ge ett resultat som skulle kunna uppnås vid en liknande studie - det
vill säga om studien skulle kunna genomföras igen med samma resultat (Jacobsen,
2002).
Det är dock inte alltid reliabilitet och validitet stämmer in på kvalitativa studier utan
är mer vanligt använda vid kvantitativ forskning. Detta för att kvalitativa studier oftast
är kontextuella och den generella uppfattningen är att utfallet inte kan upprepas och
generera samma resultat. Det finns dock många forskare som anser att validitet och
reliabilitet kan användas vid kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2011), varvid vi har
valt att ändå använda dessa begrepp i vår studie.

2.6.1 Validitet
Validitet handlar om huruvida vi mätt det som vi ansåg mäta och hur giltigt studiens
resultat är (Myers, 2013). Det betyder att för att studien ska vara giltig så behöver
forskaren redovisa att hen gjort korrekta mätningar men även att det är relevant för
det som ämnas undersökas (Jacobsen, 2002). För att öka vår studies validitet har vi
valt att spela in samtliga intervjuer som genomförts och därefter transkriberat dem för
att sedan skicka dem till respondenterna för godkännande. Detta har genomförts för
att minska risken för forskarnas potentiellt felaktiga egna tolkningar av datan, vilket
ökar studiens pålitlighet och därmed även validiteten.

Extern validitet
Extern validitet innebär den utsträckning som resultaten i studien kan generaliseras
gentemot andra liknande situationer (Bryman & Bell, 2011). Inom kvalitativ forskning
kan det vara problematiskt att generalisera då samma resultat i regel endast kan
uppnås vid liknande fall och situationer (Merriam, 1994). För att den här studien ska
kunna generaliseras i viss mån har vi valt att utforma en intervjuguide för att på så vis
få fram liknande empiriskt material från alla respondenter som delvis kan
generaliseras genom att de placeras under liknande teman. Utifrån vår studie ämnar
vi

vidare

mäta

vilka

faktorer

som

organisationerna

anser

ha

påverkat

implementeringen och användandet av BI-system, vilket medför att vi försökt att mäta
och generalisera utifrån vår empiri. Vi anser att vi försökt öka giltigheten i vår
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undersökning genom att intervjua respondenter som arbetar som BI-konsulter och
därmed besitter stor kunskap angående implementeringar av BI-system i flertalet
organisationer. Det finns dock en problematik med att intervjua respondenter som
arbetar som BI-konsulter på grund av att de i form av konsult potentiellt inte vill
berätta om de mindre framgångsrika BI-systemimplementeringarna som de upplevt.
Trots detta upplever vi ändå att vår studies validitet är god i detta avseende då de BIkonsulter som deltagit även delat med sig av negativa aspekter. Detta medför att vi fått
en mer nyanserad bild av olika BI-implementeringar och hur framgångsrika dessa
varit i de svenska organisationer som vi har undersökt.

Intern validitet
Intern validitet innebär huruvida de resultat som framkommit från studien verkligen
representerar den verklighet som undersöks (Bryman & Bell, 2011). Den interna
validiteten berör huruvida det finns överensstämmelse och tillförlitlighet mellan en
studies empiriska observationer och dess teoretiska bakgrund (LeCompte & Goetz,
1984). Den här studiens teoretiska referensram ligger till grund för utformandet av
syfte, forskningsfrågor och intervjuguide vilket stärker den interna validiteten (Kvale
& Brinkmann, 2014).

2.6.2 Reliabilitet
Reliabilitet handlar om huruvida det som studerats anses ge ett resultat som skulle
kunna uppnås vid en liknande studie - det vill säga om studien skulle kunna
genomföras igen med samma resultat (Jacobsen, 2002). Eftersom studien genomförs
av två personer, vilket innebär att finns fler än en observatör, och därmed två personer
som diskuterar och analyserar respondentens svar, ökar reliabiliteten (Bryman & Bell,
2011). Vi är medvetna om att enbart intervjua en respondent per fallföretag kan
uppfattas som negativt för studiens reliabilitet då det med största möjlighet finns olika
erfarenheter och åsikter inom verksamheten. Det innebär en risk att vi då inte fångar
upp alla personer inom verksamheten i och med att studien skulle ha kunnat få ett
annat utfall om dessa respondenter intervjuats istället. Vi har dock försökt finna
respondenter som kan antas representera verksamhetens syn på BI, inte enbart utifrån
deras erfarenheter och yrkesroll, varvid en liknande studie hos fallföretaget enligt oss
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torde generera ett liknande resultat. Med detta sagt är vår uppfattning dock att en
enstaka individ aldrig fullt ut kan representera en hel verksamhets syn i en specifik
fråga. Därmed har vi beaktat att det kan vara svårt att generera samstämmighet vid en
liknande genomförd studie med respondenter som innehar andra yrkesroller inom
organisationen. Vi menar dock att reliabiliteten har ökat då vi intervjuat både BIanvändare och BI-konsulter, där respektive respondentgrupp har stor erfarenhet av
BI-implementeringar men från skilda perspektiv. Därmed har våra respondenter stor
erfarenhet av BI-satsningar i olika kontexter, vilket innebär att reliabiliteten ökat
genom att många olika verksamhetsperspektiv beaktats.

Extern reliabilitet
Extern reliabilitet handlar om huruvida andra forskare skulle kunna replikera studien
och få samma resultat (Bryman & Bell, 2011). Det är svårt att nå hög extern reliabilitet
inom kvalitativ forskning då det vid kvalitativa studier handlar om intervjuer och
tolkningar, vilket således medför problem då dessa specifika tillfällen ej kan upprepas
(Jacobsen, 2002). Vi har vid vår empiriinsamling genomfört semi-strukturerade
intervjuer, vilket innebär att det kan förekomma mindre avvikelser. En sådan avvikelse
skulle exempelvis kunna vara att respondenterna har uttryckt sig otydligt och därmed
gett oss mer tolkningsutrymme, vilket således skulle kunna innebära avvikelser i
empirin vid en ny liknande studie. Vi menar att våra respondenter besvarat våra frågor
tydligt, dock anser vi att en upprepning av empiriinsamling med en helt annan
respondent skulle kunna medföra att andra åsikter förs fram vilket även skulle ge
utrymme för skilda tolkningar och slutsatser.

Intern reliabilitet
Intern reliabilitet handlar om huruvida fler forskare varit inblandade samt hur överens
de varit vid hanteringen av studiens material (Bryman & Bell, 2011). Om studien kan
anses ha en hög intern reliabilitet innebär det att forskarna hade en gemensam bild av
materialet (ibid). Denna studie har två författare och därmed finns en potentiell risk
att dessa bedömer materialet olika samt uppfattar och tolkar intervjusituationerna på
olika vis. Båda författarna har närvarat vid empiriinsamlingen av primärdatan, vilket
vi anser ökar den interna reliabiliteten. Det innebär dock inte att risken helt
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elimineras,

varför

författarna

gemensamt

diskuterat

och

sammanställt

intervjumaterialet och fört en diskussion kring hur de uppfattat och tolkat
situationerna. Vi har gjort detta för att få en viss distans till intervjutillfället samt bilda
ett gemensamt perspektiv och förståelse av datan.

2.7 Forskningsetiskt förhållningssätt
Myers (2013) lägger stor vikt vid att forskare vid genomförande av kvalitativa studier
likt den vi genomfört bör respektera och skydda de individer som medverkar i studien.
I vårt fall involverar detta de fallföretag och representanter från dessa som ställer upp
på intervju. Myers (2013) menar vidare att det är viktigt att alltid informera
intervjurespondenter om syftet med intervjun och studien och vad slutresultat ämnas
användas till för att forskningen ska bedrivas på ett etiskt vis, varför vi valt att göra
just detta innan genomförande av intervjuerna till denna studie. Vi har även tagit de
forskningsetiska regler och principer som enligt Vetenskapsrådet (2002) finns för
forskning bedriven i Sverige i beaktning vid genomförandet av denna studie.
Följaktligen har vi därmed fullföljt studien i enlighet med informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka även Bryman
och Bell (2011) ser som grundläggande vid genomföring av samhällsvetenskapliga
studier likt våran.

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskare bör informera
de individer som deltar i studien om dess syfte, vilket som nämnt tidigare styrks
ytterligare av Myers (2013) som lyfter det väsentliga i att alltid informera
respondenterna om syftet med den studie de deltar i. För att vår studie ska uppfylla
denna princip har samtliga deltagare således på förhand fått information om vad
studien

kommer

användas

till

samt

dess

huvudsakliga

syfte.

Samtyckeskravet i sin tur går enligt Vetenskapsrådet (2002) ut på att de individer som
deltar i studien har rätt att veta att deras medverkan är frivillig och att de kan välja att
avbryta den närsomhelst under studiens gång. Även Payne och Payne (2004) belyser
att det tydligt bör framgå att deltagande i studien är frivilligt och att studiedeltagare
närsomhelst har rätt att avbryta sitt deltagande, oavsett anledning. Syftet med vår
studie förmedlades till respektive respondenterna redan när den första kontakten
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etablerades likväl som förfrågan om samtycke till medverkan. Vi det här tillfället
framgick även att deltagandet var högst frivilligt. När respektive intervju sedan ägde
rum informerades respondenten om att hen kunde välja att inte besvara vissa frågor
eller närsomhelst välja att avsluta sin medverkan i likväl intervjun som hela studien. I
och med att införandet av GDPR medfört förändrade förutsättningar för
uppsatsskrivande vid Linköpings universitet har samtliga intervjurespondenter även
fått göra ett skriftligt godkännande av sin medverkan i studien vid intervjutillfället.
Med grund i detta anser vi att vår studie uppfyller samtyckeskravet.

Konfidentialitetskravet behandlar anonymitet och hantering av personliga uppgifter
(Vetenskapsrådet, 2002). Personliga uppgifter ska skyddas från utomstående och
behandlas konfidentiellt (ibid). I och med att införandet av GDPR, likt nämnt tidigare,
har medfört förändrade förutsättningar har samtliga respondenter i vår studie
anonymiserats, vilket även förmedlades till dem vid respektive intervjutillfälle.
Personliga uppgifter har hanterats med konfidentialitet och inga obehöriga parter har
tagit del av dem.

Enligt Vetenskapsrådet (2002) berör nyttjandekravet användning av personliga
uppgifter och att dessa enbart bör användas för att uppnå studiens syfte. Vi har i
enlighet med detta enbart använt den information som framkommit under
intervjuerna för att nå vår studies syfte och försäkrat oss om att ingen utomstående
haft tillgång till informationen.

Myers (2013) menar dessutom att forskare som bedriver fallstudier hos företag bör
söka tillåtelse från en lämplig person inom den aktuella organisationen innan arbetet
publiceras. Med grund i detta har vi låtit varje respondent läsa igenom vår studie för
godkännande innan inlämning och publicering av vår studie. Detta för att säkerställa
att vår studie uppfyller ett forskningsetiskt förhållningssätt.
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2.8 Förkunskap
Enligt Myers (2013) kan en forskares förkunskap inom ett visst område påverka hur
denne tolkar både tidigare forskning och teorier men även den egna studiens
empiriska insikter och resultat. I och med att vi har en bakgrund inom ekonomi kan
det således finnas risk att detta påverkar hur vi tolkar olika delar och aspekter av vår
uppsats, exempelvis att vi får en mer organisatorisk vinkel på våra tolkningar snarare
än teknisk. Detta är något vi är medvetna om och har i åtanke när vi bedömer vår
studies resultat och trovärdighet. Med detta sagt har vi dock gjort en medveten
avgränsning till att inte inkludera tekniska aspekter i vår studie då vi inte anser oss
besitta tillräcklig teknisk kompetens för att kunna göra en fullgod analys.
Vår övertygelse är likt Myers (2013) att det är ofrånkomligt att vår egen förförståelse
och förutfattade meningar kommer färga vår uppsats. Därför anser vi vidare att de är
av yttersta vikt att dessa redovisas för den som läser uppsatsen, så att det tydligt
framgår det perspektiv uppsatsen skrivs utifrån. Då vi är medvetna om vårt eget
perspektiv och har det klart för oss blir det enligt oss också lättare att ta hänsyn till de
andra perspektiv som finns. Vi anser att det då finns en medvetenhet även kring dessa
som gör att vi får en större förståelse för hur studiens slutsatser skulle kunna tolkas
eller förändras om studien bedrivits av en individ med ett skilt perspektiv än det vi
utgår ifrån i vår studie. Därmed erhåller vi också ett mer kritiskt förhållningssätt till
vår studies resultat.

Det huvudsakliga perspektiv vi haft under studiens gång har varit att vi utgått från att
det finns utmaningar med att implementera BI i svenska organisationer, vilket
potentiellt kanske inte stämmer helt överens med verkligheten. Detta ökar enligt oss
betydelsen av att resultatet tolkas utifrån ytterligare perspektiv för att få ett så
nyanserat och trovärdigt resultat som möjligt.
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3. Analytisk referensram
Studiens referensram behandlar teorier och tidigare forskning som anses relevant
för att nå studiens syfte. Då BI är ett relativt nytillkommet fenomen inom forskning
och därmed förhållandevis begränsat sett till vetenskaplig teori består den
analytiska referensramen till stor del av tidigare studier men till viss del även av
Adaptive Structuration Theory. Vidare förklaras den modell över kritiska
framgångsfaktorer för framgångsrik implementering av BI som upprättats av Yeoh
och Koronios (2010) och som undersöks inom ramen för denna studie.

3.1 Business Intelligence
Idag samlar många företag in stora mängder information och det är av största vikt för
företagens fortlevnad att de utnyttjar denna data. För många organisationer är det
dock en utmaning att arbeta med rätt analyser för att få ut så mycket information som
möjligt. Nedan följer en presentation av BI-system och dess funktion i verksamheter.

3.1.1 BI-systems funktion i verksamheter
BI som program skapades av Gartner i mitten av 1990-talet men BI har funnits betydligt längre
än så, dock under andra namn (Turban et al., 2014). BI är vidare en vidareutveckling av
Management Information Systems (MIS) vilket användes som rapporteringssystem under
1970-talet (ibid). Under tidigt 1980-tal uppkom begreppet Executive Information System
(EIS). EIS-konceptet gjorde att högre uppsatta chefer fick tillgång till datoriserade stöd (ibid).
I mitten av 1990-talet hade systemet utvecklats med fler funktioner och innehöll då de flesta
funktioner chefer var i behov av. EIS blev då BI (ibid).

“BI systems combine data gathering, data storage, and knowledge management
with analytical tools to present complex internal and competitive information to
planners and decision makers.”
(Negash, s. 178, 2004)
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Innebörden av BI är att sammanföra IT-arkitektur, databaser, analysverktyg,
applikationer och metodologi, varefter en transformation av insamlade data sker
(Turban et al. 2014). Denna transformation är anpassad efter de parametrar som
efterfrågas av den som ska analyserar datan, så att datan kan transformeras till
värdefull information (ibid). Enligt Negash (2004) kombinerar BI datainsamling,
datalagring och kunskapshantering för att med hjälp av analytiska verktyg möjliggöra
presentation av komplex och värdefull information till beslutsfattare. Huvudmålet
med

BI-initiativ

är

således

att

förbättra

aktualiteten

och

kvaliteten

på

informationsunderlaget i beslutsprocessen (Negash, 2004). Stone och Woodcock
(2014) menar att BI vanligtvis kräver att data från många källsystem integreras i ett
datalager. Detta datalager står för skapandet av datamodeller som behövs för att stödja
integrationen och metadatadefinitioner (till exempel hur en "aktiv kund" definieras
med olika variabler) (ibid). Vidare behöver datan användas vid analyser för att kunna
tillhandahålla resulterande data samt analyser till varhelst det behövs, vare sig det
handlar om rapporter eller enskilda dataöverföringar, exempelvis data beträffande en
enskild kund under en transaktion (ibid). Detta bör kunna genomföras på vilken
plattform eller enhet som helst vid behov (ibid).

BI-system och dess roll samt inflytande över organisationen har förändrats från att
tidigare ha varit enkla och statiska analytiska system till att ha utvecklats till lösningar
som kan användas i strategisk planering, hantering av kundrelationer, övervakning,
studier av lönsamhet hos produkter och så vidare (Negash & Gray, 2008). BI-systemen
betraktas inte längre som en enbart teknisk faktor utan har även blivit avgörande som
en metod för förvaltningen av en organisation och ett nytt sätt att samla, lagra,
bearbeta, analysera och använda information (Nasab et al., 2017). Det innebär att
många organisationer idag använder BI för att analysera insamlade data som sedan
används som underlag för att skapa strategier för framtiden och på så vis öka
organisationens konkurrensfördelar och lönsamhet (ibid).
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3.2 Critical Success Factors

Figur 3: The Critical Success Model (Yeoh & Koronios, 2010, s. 25). Egen
illustration.

Yeoh och Koronios (2010) har skapat en modell utifrån ett antal faktorer de anser
påverka hur väl företag lyckas vid implementeringen av BI i organisationen. Dessa
faktorer kallar de för “Critical Success Factors” och är baserade på organisationen,
processen och teknologin. Vår initiala tanke var att inte hantera den tredje faktorn som
berör teknologiska aspekter inom ramen för vår studie då vi upplever att vi inte
besitter varken den kunskap eller empiri som krävs för att behandla detta område.
Dock framkom under den empiriska insamlingen att interoperabilitet är av hög
väsentlighet för BI-implementeringars framgång varför vi valt att ändå inkludera det
tredje huvudområdet, dock i begränsad omfattning och på en mer övergripande
arkitekturell nivå.

Det Yeoh och Koronios (2010) modell över framgångsfaktorer visar är hur väl
förberedd en organisation är vid implementeringen av BI. Modellen påvisar hur viktigt
det är att beslutsfattarna i organisationen övervägt implementeringen av BI noga, att
de funderat över processen och hur den kommer att samverka med befintlig IT28

arkitektur. Vidare bör det finnas behov av och förståelse för de analyser som
producerats utifrån BI-ramverket och det behöver integreras med organisationens
strategiska målsättning. Enligt Fink, Yogev och Even (2017) innebär en BI-satsning att
organisationen i grunden är villig att ändra sina styrmedel, för BI är för att vara
framgångsrikt ett sätt att styra sin organisation framåt med gårdagens lärdomar som
guidning vid besluten.

Då vi undersöker BI-implementeringar i en svensk kontext har vi har valt att översätta
de sju olika faktorerna som ingår i de tre huvudområdena i modellen från engelska till
svenska. Vi anser att vi kommer erhålla ett mer korrekt resultat från vår analys av den
empiri som samlats in till studien om vi översätter rubrikerna i och med att vi
intervjuar respondenter som pratar svenska och därmed använder svensk terminologi.
Med detta sagt vill vi dock understryka att innehållet under de sju olika faktorerna vi
presenterar överensstämmer helt med Yeoh och Koronios (2010) modell.
Vår översättning redovisas i tabellen nedan:
Engagerat ledarskap och finansiering

Committed Management Support & Sponsorship

Klar vision för verksamhetsstrategier

Clear Vision & Well-established Business Case

Verksamhetsinriktad och

Business Centric Championship & Balanced

kunskapsbaserad gruppsammansättning

Team Composition

Affärsdriven och iterativ

Business Driven & Iterative Development

utvecklingsmodell

Approach

Användarorienterad

User-oriented Change Management

förändringshantering
Affärsdriven, skalbar och flexibel

Business Driven, Scalable & Flexible Technical

teknisk ram

framework

Hållbar datakvalitet och integritet

Sustainable Data Quality & Integrity

Tabell 2: Översättning av faktorer inom Yeoh och Koronios (2010) CFS-modell.
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3.2.1 Engagerat ledarskap och finansiering
Faktorer kopplade till organisationsledning och finansiering brukar anses viktigast för
BI-systemets genomföranden (Yeoh & Koronios, 2010). Detta på grund av att
engagemang och support från ledande befattningshavare är avgörande för
acceptansen av BI-systemet, särskilt när man bryter ner de förändringshinder och
sinnesstämningar som finns bland medarbetare inom organisationen (ibid). Enligt
Yeoh och Koronios (2010) är det vidare vanligt att avdelningar tenderar att enbart
fokusera på den egna avdelningens operativa vinning och bortser från de effekter
systemet åsamkar andra avdelningar. Det finns vidare ingen garanti för att
medarbetare är villiga att använda systemet enbart på grund av att det enligt ITavdelningen är ett optimalt system rent teoretiskt, utan för att maximera användandet
av systemet krävs att det finns ett tydligt slutanvändarfokus vid utvecklandet av
systemet (Yeoh & Koronios, 2010). Kopplat till detta menar Watson, Annino och
Wixom (2001) att ett system som inte används inte fyller någon funktion för
verksamheten och således är en olönsam investering.

Förutom att BI behöver drivas av ledare inom organisationen så behöver man även
säkerställa att det finns tillräckligt med ekonomiskt stöd, det vill säga finansiering av
BI-projeket för att att säkerställa en framgångsrik BI implementering. Watson et al
(2001) indikerar att den ideala BI-sponsorn ska komma från en affärsfunktion. En
sådan sponsor har ofta en stark inverkan på BI-initiativets framgång. Viktigast av allt
är enligt Yeoh och Koronios (2010) att sponsorn har ett behov av BI-kapaciteter för ett
specifikt affärsändamål.

Kopplat till detta menar Watson et al. (2001) att BI bör drivas ur ett
verksamhetsperspektiv och inte från IT-avdelningen, vilket enligt dem är en vanlig
företeelse. Detta för att det annars kan skapas klyftor inom organisationen där
medarbetare från IT-avdelningen är de enda som besitter tillräcklig kompetens för att
förstå sig på BI-systemet och att tekniska aspekter inte översätts och tillämpas på den
övergripande verksamheten på ett vis som fungerar optimalt för de slutanvändare som
sitter på en annan avdelning (ibid). Den här organisatoriska sprickan kan leda till att
medarbetare som inte sitter på IT-avdelningen inte accepterar BI-systemet i lika hög
utsträckning i och med att de inte förstår värdet med det (Yeoh & Koronios, 2010). Det
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är därför enligt Watson et al (2001) som sagt angeläget att inte enbart IT-avdelningen
involveras utan att även ledare inom organisationen får en förståelse för systemet för
att de ska kunna acceptera det och sprida den acceptansen och förståelsen genom hela
organisationen.

3.2.2 Klar vision för verksamhetsstrategier
Yeoh och Koronios (2010) menar att det är av största vikt att det finns en tydlig vision
och strategi för vad organisationen förväntar sig få ut av BI-systemet. I utsträckningen
betyder det även att organisationens medarbetare bör ha kunskap och insikt om denna
vision. Det vill säga att visionen kommuniceras tydligt och sprids genom hela
organisationen för att skapa en acceptans för satsningen bland medarbetare (ibid). Det
innebär vidare att det behöver finnas en långsiktig affärsstrategi som anpassas till den
strategiska visionen och därigenom bidrar till att affärsmål och behov uppfylls. Om BIsatsningen inte förstås av medarbetare, i synnerhet dess funktion mot att nå
verksamhetsmål, kommer det så småningom påverka den antaganden och analyser
som genereras via BI-systemet. Därmed finns stor risk att BI-systemet inte används
på grund av att det saknas en koppling mellan organisationens långsiktiga strategiska
mål och samstämmigheten med BI-systemet.

Arnott och Pervan (2005) lyfter vidare fram vikten av att BI-projekt realiseras genom
en kontinuerlig och flexibel process i och med att systemet behöver vara i samklang
med den övergripande verksamhets- och affärsvisionen för att kunna klassas som
framgångsrikt. I och med att dessa kan förändras mycket på kort tid baserat på externa
såväl som interna faktorer är det därmed centralt att BI-projektet är flexibelt och kan
förändras i enlighet med dessa omställningar (ibid). Detta stärks av Yeoh och Koronios
(2010) vilka menar att adaptionen av systemet (och därmed även BI-satsningens
framgång) kan påverkas om BI-projektet inte möter verksamhetsmål och behov.

3.2.3 Verksamhetsinriktad och kunskapsbaserad gruppsammansättning
Det är viktigt att det finns ledare från organisationens affärssida som tar ansvar och
förmedlar sin kunskap vid implementering av BI (Yeoh & Koronios, 2010). Det mest
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väsentliga är att denna person har ett strategiskt verksamhetsperspektiv och inte riktar
för stort fokus på tekniska aspekter av BI (ibid). Detta då BI-satsningar ofta spänner
över många olika verksamhetsfunktioner (Negash, 2004). Det är vidare viktigt att den
individ som har ägandeskapet över BI-projektet tar hänsyn till och förstår det
strategiska värdet av datan och reflekterar över hur datan interagerar med data från
andra system för att säkerhetsställa sammanhållning mellan verksamhetsavdelningar
och BI-projektteam (Yeoh & Koronios, 2010). Kopplat till sammanhållning mellan
verksamhetsavdelningar är även kompetens en viktig komponent för att nå en lyckad
sådan. Detta då sammansättningen av kompetenser inom ett BI-team har stor
betydelse för framgången hos BI-implementeringen (ibid). Enligt Ang och Teo (2000)
bör ett BI-team därför bestå av både tekniskt kunniga medarbetare såväl som
medarbetare med insyn i verksamheten och de områden som BI-systemet kommer
användas inom. Detta på grund av att specifik teknisk kompetens ibland krävs
samtidigt som det behövs en förståelse för olika avdelningar inom organisationen och
ett mer verksamhetsdrivet synsätt för att BI-systemet ska kunna integreras med ett
fullgott resultat (ibid).

3.2.4 Affärsdriven och iterativ utvecklingsmodell
Yeoh och Koronios (2010) menar att organisationer som ska införa BI behöver titta på
omfattningen av vad BI-projektet kommer att innebära. Vidare menar de att
omfattningen på ett BI-projekt är stor och att det kommer innebära stora störningar
på verksamheten om organisationen driver igenom hela projektet med detsamma
(ibid). Därför bör omfattningen av ett BI-initiativ väljas på ett sådant sätt att ett
komplett system för organisationen kan levereras inom rimlig tid, snarare än en
"massiv och fullständig big bang-lösning” senare (ibid). Detta för att användarna ska
kunna bedriva sitt arbete under tiden som mindre ändringar sker i system och
processer på grund av BI-implementeringen, vilket leder till mindre störningar i det
dagliga arbetet (ibid). Därmed blir användarna varse om de ökade möjligheter som BIsystemet tillför verksamheten utan att deras arbetsrutiner påverkas i för stor
utsträckning (ibid).

Moss och Atre (2003) lyfter vidare fram den iterativa och dynamiska
utvecklingsprocessen, vilken är typisk för den agila projektformen. De menar att det
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är betydande vid genomförande av BI-projekt då systemet hela tiden behöver vara
anpassningsbart för förändringar (ibid). Yeoh och Koronios (2010) belyser även de
värdet i att bedriva BI-projekt med hjälp av ett agilt arbetssätt då det underlättar att
bryta ner BI-processen i mindre BI-projekt. Ang och Teo (2000) menar även de att BIprojekt bör bedrivas utifrån en agil process. De betonar dock att enbart små
förändringar bör genomföras under processens gång i och med att större förändringar
i en redan påbörjad process är sammankopplade med en hög risknivå (ibid). Yeoh och
Koronios (2010) belyser här även vikten av att rätt val tas. Med rätt val menar de val
som gör det möjligt för BI-teamet att koncentrera sig på de bästa möjligheterna till
förbättring inom organisationen (ibid). De lyfter fram att omfattningen på projektet
kan användas som ett alternativ som underlättar vid valet av parametrar för datan,
vilket i sin tur bidrar till förståelse bland alla intressenter angående vad som behövs
för analysen och vad som kan uteslutas (ibid). Vidare menar Yeoh och Koronios (2010)
att en inkrementell leveransmetod gör det möjligt för en organisation att koncentrera
sig på viktiga frågor, så att team kan bevisa att systemimplementeringen är
genomförbar och produktiv för företaget.

3.2.5 Användarorienterad förändringshantering
Att ha en adekvat och användarorienterad förändringshantering anses vidare mycket
centralt för att nå framgång vi implementering av BI. Det innebär att ökat
användardeltagande

i

förändringsprocessen

kan

leda

till

en

förbättrad

behovskommunikation, som i sin tur kan bidra till att systemet introduceras med gott
resultat då det kan möta de krav och förväntningar som finns hos slutanvändaren på
ett mer effektivt vis (Yeoh & Koronios, 2010). Reinschmidt och Francoise (2000)
menar att användare har större kännedom kring sina behov av ett system än en
arkitekt eller utvecklare som saknar direkt erfarenhet av hur produkten tillämpas
praktisk i vardagliga verksamhetssituationer. Fuchs (2006) i sin tur är mer specifik
och beskriver behovet av att datadimensioner, verksamhetsregler, metadata och
datakontext som behövs av slutanvändaren inkorporeras i systemet.

Det

är

uppenbart

att

nyckelanvändare

måste

vara

involverade

i

hela

implementeringscykeln då de kan ge värdefull input som BI-teamet annars riskerar att
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förbise. Följaktligen kommer användarstödet ständigt att utvecklas till följd av ett
organiskt företagsbehov och kompletterande BI-applikationer (Watson et al., 2001).

3.2.6 Affärsdriven, skalbar och flexibel teknisk ram
När det gäller teknisk problematik menar tidigare forskning att den tekniska ramen
för ett BI-system måste kunna tillgodose skalbarhet och flexibilitetskrav i linje med
dynamiska affärsbehov (Yeoh & Koronios, 2010). Det vill säga en flexibel och skalbar
infrastrukturdesign möjliggör en lätt expansion av systemet för att anpassa det till
informationsbehov som inte är konstanta utan under ständig utveckling (ibid). Med
en verksamhetsstrategisk syn inbyggd i själva systemdesignen kan denna skalbara
systemram således innehålla ytterligare datakällor, attribut och dimensionella
områden som möjliggör en faktabaserad analys där verksamhetsnyttig, externa data
från leverantörer, entreprenörer, tillsynsorgan och industriella riktmärken kan ingå
(ibid). Yeoh och Koronios (2010) menar att detta skulle möjliggöra byggandet av en
långsiktig lösning för att möta företagens inkrementella behov.

Olszak och Ziemba (2007) belyser vidare behovet av en flexibel och skalbar design av
organisationens IT-arkitektur som möjliggör de förändringar i systemet som är
nödvändiga för att uppnå samstämmighet med de informationsbehov som är aktuella
för verksamheten. Dessa förändringar ska då kunna ske samtidigt som BI-systemet
fortfarande är kompatibelt med eventuella andra system som brukas av
organisationen. Kopplat till interoperabilitet mellan BI-system och de system som
ingår i organisationers övriga IT-arkitektur menar Moss och Atre (2003) att det ofta
uppstår problematik då BI-system implementeras i en organisation som redan har en
rigid IT-arkitektur på plats, i synnerhet om det rör sig om så kallade legacy system.
Legacy system som är föråldrade, men fortfarande är i drift, kan vara utmanande när
de ska integreras med ny teknik (ibid). Med ”föråldrade” menas att de inte längre
underhålls av leverantören eller att ingen, av någon anledning, längre skulle komma
på tanken att skaffa de systemen (ibid). Om integrationen mellan BI-systemet och
övriga system är undermålig kommer det leda till att processer där systemen hämtar
information från varandra blir utdragna vilket leder till minskad effektivitet och ökade
kostnader för företaget (ibid).
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3.2.7 Hållbar datakvalitet och integritet
Yeoh och Koronios (2010) menar dessutom att datakvalitet och integritet är avgörande
för att ett BI-system ska kunna implementeras framgångsrikt och för att möjliggöra en
integrerad sortering av datan för att kunna skapa avancerade analyser och förbättra
beslutsprocessen. Denna faktor kommer vi dock inte att ta hänsyn till inom ramen för
denna uppsats då vi, likt nämnt tidigare, valt att inte inkludera tekniska aspekter annat
än övergripande IT-arkitekturella dimensioner kopplade till interoperabilitet (som
inkluderas på grund av att studiens empiriska material påvisar dess höga väsentlighet
vid BI-implementering). Med grund i detta har vi valt att inte ge någon utförlig
beskrivning av denna faktor i vår analytiska referensram då vi ser detta som
överflödigt för just vår uppsats.
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3.3 Teoretisk lins
Vi har valt att tillämpa Adaptive Structuration Theory i vår studie för att nå en
djupare förståelse för hur BI-implementeringar påverkar organisationer. Vår
förhoppning är att vi genom detta erhåller en större förståelse för faktorer som
påverkar en svensk organisations implementering av BI och att vi därmed möjliggör
en mer djupgående analys av Yeoh och Koronios (2010) CFS-modell som undersöks
i en svensk kontext i denna studie. Vi avslutar avsnittet med en tabell som redovisar
de aspekter och faktorer vi valt att plocka ut från AST samt hur vi valt att tolka dessa.
Vidare bidrar den med en struktur för hur vi ämnar tillämpa dessa faktorer vid
analys av det empiriska material som samlats in till denna studie.

3.3.1 Adaptive Structuration Theory
Adaptive Structuration Theory (AST) grundar sig i den rapida och dynamiska
utvecklingen av informationsteknik som ägt rum de senaste decennierna och som gett
upphov till en rad olika typer av informationssystem. I sin utveckling av AST riktar
DeSanctis och Poole (1994) ett mer specifikt fokus på de typer av teknologier och
system som används vid informationsstyrning för att möjliggöra flerpartsdeltagande
vid olika sorters aktiviteter inom en organisation. DeSanctis och Poole (1994) hävdar
att systemutvecklare likväl som slutanvändare i regel har höga förväntningar på dessa
system och hur de ska bidra till att utveckla och optimera organisationen, men att
dessa förhoppningar i många fall sedan inte infrias efter det att implementeringen har
ägt rum. Detta anser vi stämmer väl överens med den problematik som går att se vid
organisationers satsningar på BI i och med att det finns svårigheter med att utvinna
nytta ur BI-initiativ (Chenoweth, Corral & Demirkan, 2006) samtidigt som löften
kring optimering av verksamheten är många (Negash, 2004). McAfee och Brynjolfsson
(2012) menar exempelvis att organisationer som lyckas tillämpa BI-system på ett
framgångsrikt vis är mer produktiva än konkurrenter samtidigt som de uppvisar en
högre lönsamhet än dessa. Dock så bedöms frekvensen av misslyckade BI-projekt vara
hög (omkring 50-80% av alla satsningar (Meehaan, 2011; Legodi & Barry, 2010)) vilket
därmed betyder att IT-systemets löften inte alltid infrias.
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Med grund i detta ser vi att ATS är relevant för vår studie och i hög grad tillämpbart
inom studier av organisationers implementering av BI-system likt den vi ämnar
genomföra. Vi anser vidare att vi genom att ta avstamp i ATS lägger en stabil teoretisk
grund som kommer vara till hjälp vid analys och förfining av den CFS-modell som
tagits fram av Yeoh och Koronios (2010) och som undersöks i denna studie.

3.3.2 AST och organisatorisk förändring
Enligt

DeSanctis

och Poole

(1994)

kan

AST

användas

för

att

studera

informationsteknologi och dess roll inom organisatorisk förändring. De menar att AST
möjliggör undersökning av förändringsprocessen från två perspektiv: strukturer som
ges av avancerad teknologi och strukturer som utvecklas genom mänsklig handling
när individer interagerar med teknologin. Då vi likt tidigare nämnt valt att bortse från
mer tekniska aspekter av BI kommer vi främst att lägga fokus på det andra
perspektivet och de mer mjuka värden det representerar. DeSanctis och Poole (1994)
belyser dessutom att de effekter som organisationer kan utvinna med hjälp av
avancerad teknologi ofta är mer beroende av just det sistnämnda perspektivet och hur
den avancerade teknologin faktiskt brukas av användare. Detta på grund av att
individers användning av systemet i många fall inte går i linje med den vision som
fanns hos organisationen inför satsningen (DeSanctis & Poole, 1994). En vanlig
företeelse är att medarbetare anpassar systemen för att det ska bistå dem bättre i deras
vardagliga arbetssysslor, alternativt att systemen inte accepteras av medarbetare och
att de använder dem motvilligt eller att de väljer att inte använda dem överhuvudtaget
(ibid). Det finns också en komplexitet kopplat till att systemen inte brukas på exakt
samma vis av samtliga medarbetare vilket enligt DeSanctis och Poole (1994) påverkar
systemens utfall, exempelvis när de används som stöd vid beslutsfattande. I och med
att BI-system används som stöd vid strategiskt beslutsfattande (Negash, 2004) ser vi
det därmed som relevant att i vår studie belysa medarbetares användning av systemet
och huruvida den skiljer sig åt inom olika delar av organisationen, då detta i sådana
fall skulle kunna påverka det utbyte och den nytta organisationen har av BI-systemet.
Genom

AST

tillhandahålls

en

modell

över

samspelet

mellan

avancerad

informationsteknologi, sociala strukturer och mänsklig interaktion (DeSanctis &
Poole, 1994). DeSanctis och Poole (1994) menar att avancerad informationsteknologi
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genererar sociala strukturer vilka sedan förenklar eller försvårar interaktion mellan
medarbetare

inom

en

organisation.

Det

som

skiljer

denna

avancerade

informationsteknologi mot mer traditionell sådan är att den avancerade
informationsteknologin förutom att stödja vanliga organisatoriska aktiviteter såsom
affärstransaktioner och finansiella analyser även stödjer koordination mellan
medarbetare genom att de upprättar strukturer för mellanmänskligt utbyte (Huber,
1990). DeSanctis och Poole (1994) menar att den sociala strukturen utgör en typ av
mall för utförande av dessa organisatoriska aktiviteter och att systemutvecklare därför
bör inkorporera en typ av social struktur i den teknologi de utvecklar för att även den
ska stödja organisationens aktiviteter. De sociala strukturer som upprättas med hjälp
av systemet kan sedan stödjas vidare med hjälp av manuella rutiner (DeSanctis &
Poole, 1994). Med andra ord formar organisationens aktiviteter dess system och dess
system formar i sin tur hur dessa aktiviteter genomförs.
En viktig aspekt som lyfts fram inom AST-modellen kopplat till detta är att
informationssystem har social struktur i form av “structure” och “”spirit” (DeSanctis
& Poole, 1994). Vi har i vår studie valt att översätta dessa termer till struktur
(structure) respektive själ (spirit) på grund av att vår studie författas på svenska och
att vi därmed upplever att det blir mer naturligt att diskutera dessa om de översätts
till svenska. Strukturella faktorer är i det här fallet kopplat till de specifika regler och
tillgångar/förmågor som genereras av systemet (ibid). Enligt DeSanctis och Poole
(1994) kan de strukturella faktorerna ge mening och kontroll vid interaktion mellan
medarbetare, exempelvis vid beslutsfattande. Det är vidare viktigt att de strukturella
faktorerna skalas ned i termer av restriktioner, sofistikering, omfattning eller andra
dimensioner (ibid). Detta kan bland annat göras genom att involvera de medarbetare
som planeras använda systemet likväl som de som står bakom beslutet att
implementera systemet (exempelvis företagsledningen) och de som utvecklar
systemet (ibid).
Själsliga faktorer i sin tur behandlar de övergripande värderingar och mål som ligger
bakom de strukturella faktorerna (DeSanctis & Poole, 1990). Ett systems själ speglar
hur systemet uppfattas av medarbetare och förmedlar på vilket vis det är tänkt att
medarbetare ska använda systemet, hur de ska tolka dess funktioner och hur
medarbetare ska fylla i luckor som finns i vissa processer där det inte specifikt anges
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hur man ska gå tillväga (ibid). Själen kan också förmedla den påverkan systemet har
på organisationen då den hjälper systemets användare att förstå vilka typer av
värderingar och mål som stöttas av teknologin (DeSanctis & Poole, 1994). Om ett
system uppvisar en mer sammanhållen själ leder det till att användningen av
teknologin riktas mot att uppnå ett tydligt syfte, medan en osammanhållen själ kan
leda till att systemet sänder ut motsägelsefulla signaler till medarbetare inom
organisationen vilket gör att det inte kommer bidra till måluppfyllelse i lika hög grad
(ibid). Det kan också göra att medarbetare upplever svårigheter att använda systemet
då de inte har en klar bild över vad användningen bidrar till (ibid).

Figur 4: Exempel på själsliga dimensioner inom avancerad informationsteknik
(DeSanctis & Poole, 1994, s. 127). Egen illustration.
Faktorer som kan påverka hur medarbetare beviljar tillgängliga strukturer är bland
annat hur medarbetare interagerar med varandra (kan exempelvis röra sig om olika
typer av ledarskap), medarbetarnas kunskap och erfarenhet av strukturerna som finns
inom systemet (vissa medarbetare kan vara skickligare användare av systemet än
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andra) samt medarbetares acceptans av strukturerna (DeSanctis & Poole, 1994). Desto
mer väletablerad strukturen är bland medarbetare, desto färre medarbetare kommer
avvika från systemets tilltänkta användarsätt och desto större acceptans av systemet
råder bland medarbetare (ibid). Medarbetarnas syn på systemet påverkas och formas
även av de medarbetare som varit tidiga adoptörer av systemet då deras värderingar
och beteende brukar sprida sig genom organisationen (Markus, 1990). Det kan
dessutom uppstå ett scenario där det föreligger en oenighet kring vilka strukturer som
bör finnas och när det är passande att använda de strukturer som finns (ibid).
DeSanctis, Kirsch, Jackson och Poole (1995) menar att det i fall där det råder en sådan
oenighet kan leda till inkonsekvent användande av systemet inom organisationen
vilket reducerar dess effektivitet i och med att det inte används till sin fulla kapacitet.
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Följande tabell är en sammanställning av de aspekter inom AST som vi anser relevanta
att lyfta fram för vår studie samt dess tillämpning i denna studie.

Faktor inom AST som
påverkar ett systems
framgång

Förklaring av faktor

Tillämpning av faktor i
denna studie

Förväntningar infrias inte

Olika aktörer inom
organisationer har
förväntningar på hur system
ska bidra till att utveckla och
optimera organisationen som
inte infrias efter att
implementeringen ägt rum.

Undersökning av huruvida
studiens respondenter upplever
att de/organisationer får ut
förväntad nytta av BI-system.

Användning av systemet
överensstämmer inte med
visionen

Medarbetares användning av
systemet går inte i linje med
den vision som fanns hos
organisationen inför
satsningen.

Analysera huruvida studiens
respondenter upplever att
medarbetares användning av
BI-system överensstämmer
med den tilltänkta.

Systemet accepteras inte av
medarbetare

Systemet accepteras inte av
medarbetare vilket leder till att
de använder det motvilligt eller
inte överhuvudtaget.

Granska om det enligt studiens
respondenter finns en
acceptans bland medarbetare
för BI-system.

Systemet brukas inte på samma
vis av medarbetare

Systemet används inte på exakt
samma vis av samtliga
medarbetare vilket påverkar
systemets utfall. Detta kan bero
på att medarbetare har olika
kunskap och erfarenhet av
systemet. Det är därmed viktigt
att verksamheten väger in
systemet funktioner gentemot
vilka individer de har att tillgå
internt.

Undersöka om BI-system enligt
studiens respondenter används
på samma vis av medarbetare
inom en organisation.

Systemet har inte struktur

Strukturella faktorer berör
specifika regler och
tillgångar/förmågor som
genereras av systemet och kan
ge mening och kontroll vid
interaktion mellan
medarbetare.

Granska huruvida de BI-system
som förs på tal av studiens
respondenter innehar en
struktur.

Systemet har ingen själ

Själsliga faktorer berör de
värderingar och mål som ligger
bakom de strukturella
faktorerna. De förmedlar syftet
med systemet och den
påverkan det har på
organisationen.

Granska huruvida de BI-system
som förs på tal av studiens
respondenter innehar en själ.

Tabell 3: Sammanställning av AST och dess tillämpning i denna studie.
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3.4 Sammanfattning av analytisk referensram
Vår förhoppning är att vi genom att använda AST erhåller en större förståelse för
faktorer som påverkar svenska organisationers implementering av BI och att vi
därmed möjliggör en mer djupgående analys av Yeoh och Koronios (2010) CFS-modell
som undersöks i en svensk kontext i denna studie. Genom AST beskrivs en
övergripande problematik som kan uppstå vid implementering av informationssystem
inom en organisation och som kan resultera i att implementeringen av systemet inte
ses som framgångsrikt. Faktorer som berörs är bland annat att förväntningar på hur
systemet ska bidra till att optimera organisationen inte infrias, att användningen av
systemet inte överensstämmer med visionen, att systemet inte accepteras av
medarbetare och att systemet inte brukas på samma vis av medarbetare (DeSanctis &
Poole, 1994).
Vi kan vidare se aspekter av dimensionerna som beskrivs inom AST i den CFS-modell
som utvecklats av Yeoh och Koronios (2010). CFS-modellen i fråga visar en
organisations förutsättningar mot att uppnå en framgångsrik implementering av ett
BI-system och inkluderar sju faktorer som anses påverka implementeringens resultat.
Faktorn Engagerat ledarskap och finansiering i CFS-modellen beskriver att
engagemang och support från organisationsledningen är avgörande för acceptansen
av BI-systemet (Yeoh & Koronios, 2010). Vidare förklarar faktorn att det är viktigt att
BI bör drivas ur ett verksamhetsperspektiv och inte från IT-avdelningen i och med att
det då kan skapas klyftor inom organisationen där medarbetare från IT-avdelningen
är de enda som besitter tillräcklig kompetens för att förstå sig på och använda BIsystemet (Yeoh och Koronios, 2010; Watson et al, 2001). Faktorn Klar vision för
verksamhetsstrategier beskriver i sin tur att det är av största vikt att det finns en tydlig
vision och strategi för vad organisationen förväntar sig att få ut av BI-systemet, men
även att det bör finnas en samklang mellan den övergripande verksamhetsstrategin
och BI-systemet (Yeoh och Koronios, 2010; Arnott och Pervan, 2005). Den tredje
faktorn,

Verksamhetsinriktad

och

kunskapsbaserad

gruppsammansättning,

beskriver det centrala i att det finns ledare med strategiskt verksamhetsperspektiv som
tar ansvar för systemet och förmedlar sin kunskap vid implementering av BI likväl som
att BI-team bör bestå av medarbetare som besitter olika typ av kompetens - både
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tekniskt kunniga medarbetare såväl som medarbetare med insyn i verksamheten
(Yeoh & Koronios, 2010; Ang & Teo, 2000).
Inom faktorn Affärsdriven och iterativ utvecklingsmodell framgår att det kommer
åsamka stora störningar på verksamheten om BI-projektet drivs igenom i ett enstaka
skede

samtidigt

som

Moss

och

Atre

(2003)

lyfter

fram

den

iterativa

utvecklingsprocessen som betydande vid genomförande av BI-projekt då det behöver
vara anpassningsbart för förändringar som sker i verksamheten. Den femte faktorn,
Användarorienterad

förändringshantering,

beskriver

hur

ett

ökat

användardeltagande leder till en förbättrad behovskommunikation vilket i sin tur
bidrar till att systemet har en större chans att accepteras av medarbetare i och med att
det har bättre förutsättningar att möta de krav och förväntningar som finns hos
slutanvändaren på ett mer effektivt vis (Yeoh & Koronios, 2010). Den sjätte faktorn,
Affärsdriven, skalbar och flexibel ram, beskriver att en flexibel infrastrukturdesign
som möjliggör en fullgod integration mellan BI-systemet och övriga system inom
organisationen har stor påverkan på framgången hos en BI-implementering (Yeoh &
Koronios, 2010; Moss & Atre, 2003). Om integrationen mellan BI-systemet och
organisationens övriga IT-arkitektur är undermålig kommer det leda till att processer
där systemen hämtar information från varandra blir utdragna (ibid).
Den sjunde och sista faktorn i CFS-modellen kommer likt nämnt tidigare inte att
inkluderas inom ramen för denna uppsats i och med att vi valt att inte inkludera
tekniska aspekter annat än övergripande IT-arkitekturella dimensioner kopplade till
interoperabilitet.
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4. Empiri
Detta kapitel inleds med en kort presentation av de fallföretag som deltagit i studien.
Därefter följer en redovisning av det empiriska material som samlats in till denna
studie.

4.1 De studerade verksamheterna
Vi har valt att studera företag som är verksamma både på konsult- och användarsidan
av BI för att få en fördjupad och nyanserad bild av hur BI-implementeringar kan
påverka en organisation. Vår förhoppning är att en balans mellan de två perspektiven
(BI-konsulter och BI-användare) kommer minska risken att bias uppstår på grund av
att BI-konsulter skulle kunna ha en mer positivt vinklad syn på BI.

4.1.1 Digitaliseringsbyrån
En digitaliseringsbyrå som arbetar med strategi, analys och teknik för att skapa
digitala lösningar till sina kunder. I grunden handlar det om övergripande
datahantering och analys vilket kan innebära arbete med BI, Internet of Things,
Artificial Intelligence och så vidare.
Den person som intervjuats för studien är affärsområdeschef på företaget och
benämns således som Affärsområdeschefen i den löpande texten. Rollen som
affärsområdeschef innebär enligt personen i fråga att hen har ett brett ansvar för
affärer och kundrelationer. Dels är det ett operativt ansvar vad gäller synkning av
projekt ute hos kund men även en försäljningsdel som ligger lite utanför det operativa.
Sedan har hen även som sagt en mer coachande roll kopplat till projektledning,
strategi, utveckling och arkitektur inom BI-uppdragen.

4.1.2 Systemutvecklingsföretaget
Ett systemutvecklingsföretag som utvecklar lösningar för besluts- och ledningsstöd.
Den person som intervjuats för studien är försäljningschef på företaget och benämns
således som Försäljningschefen i den löpande texten. Försäljningschefen arbetar med
försäljning men är utöver det även ansvarig VD för bolaget. Hen är således delaktig i
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hela säljprocessen och är bland annat med och lyssnar in kunders behov, upprättar
kravbilder för de BI-system företaget utvecklar åt sina kunder och agerar rådgivare till
företagets kunder kring hur de ska få en effektivare handlingsprocess genom olika
verksamhetsområden där grunden i det hela är att få en koordination mellan data,
ekonomi, personal, försäljning etc.

4.1.3 IT-konsultbolaget
Ett IT-konsultbolag med specialisering inom BI och verksamhetsutveckling. ITkonsultbolaget har expertkompetens inom Business Intelligence, QlikView, Sense och
närliggande verksamhetsutveckling. IT-bolaget arbetar främst inom tillverkande
industri, retail och logistik men vi jobbar även mot banksektor, där de inte bara
tekniskt konstruera era applikationer utan också komma med rådgivning och
förstudier.
Den person som intervjuats för studien är BI-konsult på företaget och benämns
således som BI-konsulten i den löpande texten.

4.1.4 Teknikutvecklingsföretaget
Ett globalt teknikutvecklingsföretag inom ingenjörstjänster och teknikinformation.
Företaget finns på cirka 30 orter i Sverige och i ett antal andra länder såsom
Storbritannien, Norge, Brasilien, Ungern, Kina och Indien. Företaget är vidare
uppdelat i två affärsdelar - “Service, digitalisering och produktinformation” samt
“Embedded Electronics”. Exempel på kunder är bland annat Swisslog, Siemens och
Saab.
Den person som intervjuats för den här studien arbetar inom det förstnämnda
affärsområdet och är Area Manager för företagets verksamhet i Östergötland. Hen
kommer således att benämnas som Area Managern i den löpande texten.

45

4.1.5 Marknadsföringsbyrån
En digital marknadsföringsbyrå som specialiserar sig inom Digital Marketing,
Measurement och Data Science. Företaget hjälper andra företag att optimera sin
digitala marknadsföring.
Den person som intervjuats för studien är kontorschef på företaget och kommer
således att benämnas som Kontorschefen i den löpande texten.

4.1.6 Konfektionsbolaget
En marknadsledande internetbutik inom mode med kläder, skor, accessoarer och
kosmetika i sortimentet. De är idag verksamma inom 13 olika geografiska marknader,
däribland Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.
Den person som intervjuats för studien är försäljningschef på företaget och kommer
således att benämnas som Marknadschef i den löpande texten.

4.2 Empiriskt underlag
Vid bearbetning av det empiriska materialet identifierades fem övergripande teman
kopplade till utmaningar och framgång vid implementering av BI hos svenska
organisationer; Tydlig vision, Användarinvolvering, Agilt ledarskap, Kompetens
och Interoperabilitet. Dessa fem teman utgör således rubriker i avsnittet och kommer
i studiens analyskapitel sedan att appliceras på Yeoh och Koronios (2010) CFSmodell för att undersöka och analysera den ur en svensk kontext. Avsnittet inleds
dessutom med en genomgång av hur BI används inom de svenska organisationer
som deltagit i studien för att lägga en kontextuell bas för den senare analysen.

4.2.1 BI inom svenska organisationer
Med utgång i det empiriska material som samlats in till denna studie ter det sig som
att det finns en rad olika mål med BI-användning inom svenska organisationer, och
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att målen skiljer sig åt mellan olika organisationer. Affärsområdeschefen på
Digitaliseringsbyrån menar dock att något slags grundmål bör vara att organisationer
har som avsikt att få rätt information vid rätt tidpunkt och till rätt person. Hen
poängterar även att BI handlar om att förstå sig på vad som hänt tidigare för att på så
vis kunna skapa sig en så pass bra bild som möjligt över vad som kommer inträffa i
framtiden. “Har man ett bra BI-system så ska man inte råka ut för några
överraskningar” (Affärsområdeschefen på Digitaliseringsbyrån, intervju, 2019-0416). Hen menar att det är av hög väsentlighet att inte enbart titta i backspegeln och
konstatera vad som har hänt utan att kontinuerligt använda den informationen som
stöd för att kunna förutspå framtiden. När organisationer tittar på det som inträffat
tidigare genomför de en så kallad deskriptiv analys, menar Affärsområdeschefen,
vartefter de sedan alltså bör komma in på en mer prediktiv analys där de även försöker
prognostisera kommande utfall. För att slutligen nå fram till en preskriptiv analys bör
organisationer gå från en prediktiv analys till ett läge där de låter BI-systemet ta
besluten åt en, exempelvis genom att nyttja machine learning (Affärsområdeschefen
på Digitaliseringsbyrån, 2019-04-16). Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget vittnar dock om att detta kan bli en utmaning för organisationer i och med
att det finns en stor andel medarbetare som känner en misstro till att lita fullt ut på att
systemen gör ett fullgott jobb och att de kan förlita sig på det material systemen
producerar. Detta leder till en hel del dubbelarbete i och med att de känner sig tvingade
att även utföra egna beräkningar manuellt för att dubbelchecka så att den data som
framställts av systemet är korrekt. Affärsområdeschefen på Digitaliseringsbyrån målar
å andra sidan upp en annan bild där skapandet av manuella steg i själva verket
reducerar antalet fel likväl som risken att saker inte hinns med och på grund av
tidsbrist

inte

behandlas

på

regelbunden

basis.

Även

Kontorschefen

på

Marknadsföringsbyrån vittnar om vikten av att medarbetare känner tilltro till
systemet och vågar lita på de siffror som BI-systemet producerar. Hen menar att om
datan pekar på att en viss strategisk riktning är den mest optimala så kommer de köra
på det.
Enligt de respondenter som intervjuats för denna studie kan BI vidare tillämpas på i
stort sett alla verksamhetsområden förutsatt att de har en datadriven koppling. De
områden som tas upp som exempel är bland annat HR, marknadsföring, försäljning
och mer övergripande affärsstrategi. Vår uppfattning baserat på det empiriska
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material som samlats in till denna studie är att BI är ett mer generellt begrepp som det
sedan utvecklats nischer inom. Affärsområdeschefen på Digitaliseringsbyrån menar
att de aktivt valt att inte gå in på sådana mer nischade områden utan fokuserar istället
på att erbjuda sina kunder mer generella lösningar. Detta på grund av att nischade
lösningar oftast fungerar mer som operativa hjälpmedel medan ett enterprise BI inte
har som syfte att jobba operativt utan mer på en strategisk nivå. Försäljningschefen på
Systemutvecklingsföretaget i sin tur menar att BI som begrepp tidigare ansågs vara
rätt flummigt och att deras kunders uppfattning var att det tog lång tid att
implementera ett sådant system i den egna verksamheten. Idag ser hen dock att
utvecklingen har gått framåt och att organisationer finner BI mer konkret, samtidigt
som det idag är möjligt att genomföra mindre och mer kostnadseffektiva projekt som
inte är lika omfattande. Tidigare fanns en ovisshet kring värdet av investeringar i BI
och den data som insamlades då organisationen inte visste vad de skulle göra med all
data och vilken nytta den skulle kunna generera till just deras verksamhet, medan det
idag har utvecklats till en betydligt mer strukturerad och konkret process i takt med
att branschen har mognat (Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget, 201904-26).

Area Managern på Teknikutvecklingsföretaget, som är en BI-användare, nämner att
hen använder BI-system för att styra verksamheten och att systemet tillhandahåller
information som hen behöver ha tillgång till för att göra detta på ett effektivt vis.
Denna information berör allt ifrån säljsidan med CRM/kundvårdsverktyg,
projektärenden och nyckeltal för att kunna få ett helhetsperspektiv av verksamheten
presenterat på ett konkret och snabbt vis. I och med att de är många medarbetare inom
företaget som arbetar mot samma kund gör systemet till exempel att Area Managern
kan se helheten av det organisationen gör mot en kund - det hjälper hen att se summan
av allt. Hen belyser även att en annan viktig funktion är att systemet kan agera larm
och påminna om deadlines relaterade till projekt, offerter, ordrar och dylika ärenden.
Area Managern upplever att BI har förbättrat organisationens beslutsfattande då
systemet har gjort det lättare att genomföra justeringar som stödjer hen, dock finns en
viss utmaning som är kopplad till mängden information och att väga vilken data som
är värd att inkludera i systemet.
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Det går ju att populera med hur mycket som helst, men vad måste jag ha för att
styra verksamheten? Jag kanske inte behöver ha 48 parametrar, det kanske
räcker med 5 egentligen. Vad är det viktigaste viktiga?
(Area Managern på Teknikutvecklingsföretaget, 2019-04-15)
Även Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget för fram värdet av att BI
tillhandahåller organisationer med en total och sammanställd bild över verksamheten.
Hen tar upp som exempel att den totala kostnadsbilden för personal vid ett visst
företag inte går att erhålla från enbart ett personalsystem i och med att detta bara
förmedlar en liten del av den information som behövs för att bygga upp den totala
kostnaden. Det krävs istället att man plockar en liten del från organisationens
ekonomisystem och en del från personalsystemet, vilket BI gör och således
tillhandahåller den totala bilden.
Kontorschefen på Marknadsföringsbyrån i sin tur, som även hen är BI-användare,
använder föga överraskande ett BI-system i marknadsföringssyfte. De använder
främst systemet för att kartlägga aktivitet på deras kunders hemsidor och för att
optimera kundernas digitala marknadsföringsstrategi. Kontorschefen menar att datan
de har i BI-systemet gör att de i detalj kan se exempelvis hur mycket en genererad
trafik till kundens hemsida är värd, vilket innebär att det konkretiserar
marknadsföringens värde. I vissa fall kan de även få tillgång till kundernas egna
affärssystem och använda även den datan i utformandet av marknadsföringen, dock
är det beroende av den sekretessnivå som finns kring datan då det kan röra sig om
affärshemligheter och liknande som de inte är villiga att dela med sig av till vem som
helst. Marknadschefen på Konfektionsbolaget förmedlar att även de arbetar med BI i
marknadsföringssyfte, och på ett liknande vis som det som beskrivs ovan av
Kontorschefen på Marknadsföringsbyrån, men att de främst fokuserar på att samla in
information om sina kunders beteende och preferenser för att sedan baserat på detta
kunna skicka ut skräddarsydda och riktade erbjudanden till kunderna. Förhoppningen
med det hela är i grunden att öka försäljningsintäkter, men även att skapa en god
kundrelation med en hög grad av lojalitet.
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4.2.2 Tydlig vision
Samtliga av studiens deltagare påvisar att en tydlig vision kan vara avgörande för BIsatsningens framgång. Det som är viktigt är att ledningen får med sig hela
organisationen och att medarbetare från olika avdelningar alla har en gemensam bild
av målet med BI-satsningen, vilket kan vara en utmaning. De olika fallföretagen pekar
vidare på att en nyckel till framgång är att förmedla en tydlig vision innan införandet
av BI hos verksamheten, i och med att man då skapar de mest fördelaktiga
förutsättningarna för verksamheten. Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget menar till exempel att om ledningen skapar en tydlig vision för verksamheten
blir de olika avdelningarna inom organisationen mer delaktiga i processen vid
implementeringen av BI. Det leder till att fler verksamhetsansvariga är mer
involverade och får en mer tydlig inblick i vad BI-systemet kan göra för att underlätta
deras vardag när systemet implementerats, vilket leder till en ökad acceptans av
systemet hos medarbetare.
En tydlig vision är grunden som vi ser det och att alla ska kunna arbeta med det
från ledning till minsta kostnadsställe. Att alla känner sig delaktiga och ser sin del i
sitt arbete. Att det har en betydelse.
(Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget 2019-04-26)
Affärsområdeschef på Digitaliseringsbyrån menar vidare att det är viktigt med tydliga
arbetsprocesser som etablerats hos verksamheten, där de involverade i BI-projektet
alla får kunskap och förståelse för de möjligheter som BI-implementeringen kommer
skapa för deras avdelning. Vidare menar hen att det är viktigt att många är involverade
i och med att implementeringen då kommer att ske mer smidigt och generera bättre
resultat redan från start.
Vi vill vara ute hos slutanvändarna för då har vi känselspröten ute hela vägen till
dem som ska använda det. Blir det inte förankrat där så kommer det förmodligen
klassas som ett misslyckat införande. Därför är jätteviktigt att ha med sig
slutanvändaren redan från början.
(Affärsområdeschefen på Digitaliseringsbyrån 2019-04-16)
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BI-konsulten på BI-konsultföretaget menar att det som konsult är viktigt att få ta del
av verksamhetens behov och mål med BI-satsningen. Hen förklarar att det i de fall där
verksamheten inte har en tydlig vision är väldigt svårt att träffa rätt vid
implementeringen av BI-systemet och att det kan leda till att de anställda upplever BIsystemet som komplicerat och att de därmed inte förstår nyttan av BI-satsningen.
Påföljden av detta blir att de helt sonika väljer att inte använda BI-systemet (BIkonsulten

på

BI-konsultföretaget,

2019-04-18).

Kontorschefen

på

Marknadsföringsbyrån menar att en tydlig vision för dem är nödvändig på grund av
att det är svårt för dem att söka och markera den information som ska ingå i kundens
marknadsföringsstrategier om kunden inte har en genomtänkt vision bakom
satsningen. Hen menar att deras arbete i grunden går ut på att dra slutsatser från
insamlad datainformation för att till exempel se vilka produkter som kopplas ihop vid
ett köp då den vetskapen ger dem möjlighet att göra kundens marknadsföringskanaler
mer

riktade

mot

enskilda

konsumenter.

Vidare

så

bygger

deras

markandsföringsstrategier på kundens förväntning om framtida försäljningsstrategier och att kunden utifrån dessa kan satsa på det som genererar mest inkomst
för dem. Marknadschef på Konfektionsbolaget menar i sin tur att de genom
användningen av BI har kunnat skapa mer korrekta affärsplaner. Vidare menar hen
att de genom implementeringen av BI har kunnat ställa mer ackurata prognoser som
gjort att de kunnat utforma en mer tydlig vision för i vilken riktning de önskar att
verksamheten ska utvecklas. De har genom BI-systemet fått insikter om att till
exempel deras lagerhantering inte fungerar så optimalt som de önskar vilket har lett
till att de valt att genomföra stora organisationsförändringar.
Kopplat till vikten av en tydlig vision är även ägandeskapet för BI en viktig komponent
där studiens BI-konsulter påpekar att ansvaret/ägandeskapet av BI-system inte bör
ligga hos IT-avdelningen utan ute i verksamheten. Studiens BI-användare menar att
det är viktigt att BI-implementeringen drivs av någon med insikt i just deras
verksamhet. Därmed menar samtliga av fallföretagen menar att det är viktigt att
beslutet är väl förankrat ute hos de olika verksamhetsansvariga då det är dem som
kommer att driva och nyttja BI-systemet i slutänden.
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“Vi krigar väldigt hårt för att det är verksamheten som ska driva krav och
önskemål och hoppas inte att IT-chef ska vara något annat än inköpsansvarig.”
(Försäljningschef Systemutvecklingsföretaget, 2019-04-26)
Affärsområdeschefen på Digitaliseringsbyrån menar dock att det kan vara positivt om
det är en IT-chef som exekverat projektet inledningsvis i och med att de har en stor
förståelse för tekniken vilket gör att de även har lättare att se visionen i uppstartsfasen.
Det är dock angeläget att IT-avdelningen sedan lämnar över ansvaret till någon annan
inom organisationen, och att målet med projektet kommuniceras tydligt så att det
sprider sig genom hela organisationen.
“Att bara tillgodose några avancerade analytiker med detaljerad information som
de sedan får göra vad de vill med utan att man definierar mätetal, process,
begrepp och så vidare… Det är viktigt att man får med sig slutanvändaren från
början och att de blir målgruppen.”
(Affärsområderschefen på Digitaliseringsbyrån, 2019-04-16)
Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget beskriver vidare att medarbetare
som arbetar ensidigt mot ett system inte alltid ser de konsekvenser som vissa aktioner
får för verksamheten som helhet. Därför är det enligt hen viktigt att ansvaret för BIsystemet ligger hos en individ som innehar ett helikopterperspektiv över
verksamheten som helhet och som därmed snabbt kan se vilka effekter en viss
förändring kommer medföra genom hela verksamheten.
“Nyckeln till framgång är att man implementerar arbetsprocesser som funkar med
verksamhetens vardag, därför tycker vi att ansvaret ska ligga ute hos
verksamheten. Verksamhetsnära med personer från olika
ansvarsområden som är involverade.”
(Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget, 2019-04-26)
Studiens respondenter uttrycker även att organisationer vid förvaltning av BIsystemet bör se till att det inte blir IT-drivet utan att det är drivet från verksamheten
och att det då drivs i en verksamhetsgruppering som representerar hela företaget.
Affärsområdeschefen på Digitaliseringsbyrån menar att detta kan vara en utmaning
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om organisationer inte tänker verksamhetsövergripande från början utan att det
exempelvis kanske enbart är en avdelning som drar igång ett eget BI-case kring sina
angelägenheter, vartefter en annan avdelning hakar på men väljer att tillämpa ett
annat BI-system som de anser är bättre lämpat för just sin avdelning. På det här sättet
bildas stuprör vilket enligt hen innebär att det således inte rör sig om ett enterprise BI.
Affärsområdeschefen på Digitaliseringsbyrån menar att det är vanligt att det ser ut just
såhär hos svenska företag i dagsläget och att det inte finns en enad syn på BI inom
organisationen.
“...en avdelning på ett företag kanske är väldigt van med att de har allt sitt i sin
Qlikview-lösning och att det är skräddarsytt precis så som de vill ha det men det är
inte den övergripande uppfattningen.”
(Affärsområdeschefen på Digitaliseringsbyrån, 2019-04-16)

4.2.3 Användarinvolvering
Likt nämnt tidigare är det vanligt förekommande att BI-satsningar blir mer av en ITleverans där hänsyn inte tas till slutanvändaren. Den bild vi erhållit av studiens
empiriska data är att införandet med största sannolikhet kommer klassas som ett
misslyckande om det inte blir förankrat hos slutanvändaren. Ett angreppssätt för att
få med sig hela organisationen i en enad syn på satsningen kan enligt
Affärsområdeschefen på Digitaliseringsbyrån vara att bedriva intern marknadsföring
där de (Digitaliseringsbyrån) kommer in och gör intervjuer och inspirerar för att visa
vad satsningen kommer innebära för organisationen och vad slutresultatet kommer
bli. Hen menar att det där är viktigt att det finns något slags “proof of concept” som
presenteras för organisationens medarbetare.
“Det kan vara en utmaning att få med rätt personer och förankra det innan man
har något att visa. (...) det är inte så lätt för alla att ta till sig vad det egentligen är i
slutändan så det behöver man exemplifiera genom att vara pedagogisk i början.”
(Affärsområdeschefen på Digitaliseringsbyrån, 2019-04-16)
Även Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget understryker värdet i att
komma ut till kunder för att lyssna in deras behov och upprätta en korrekt kravbild för
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systemet så att det sedan kommer finnas en större acceptans för det hos
slutanvändaren. Hen menar att de på Systemutvecklingsföretaget är måna om att det
är verksamheten som helhet som driver krav och önskemål och inte en specifik
avdelning. Nyckeln till framgång är ett verksamhetsnära arbete där medarbetare från
olika delar av verksamheten med olika ansvarsområden involveras och att det genom
systemet implementeras arbetsprocesser som funkar ihop med verksamhetens vardag
(Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget, 2019-04-26). Hen framhäver att
de inte levererar “en programvara” utan att det i grunden handlar om att de arbetar
med att effektivisera en annan organisation och att det då finns många områden som
kan förbättras som visserligen har en koppling till systemet men som ändå inte utgörs
av rent tekniska värden. Försäljningschefen menar vidare att det ofta förekommer att
kunden enbart använder delar av sitt BI-system och att det inte utnyttjas till sin fulla
kapacitet. Det skulle kunna gå att nyttja BI-systemet bredare inom företag för att bli
mer kostnadseffektiva (Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget, 2019-0426).
“Det är ju upp till oss att berätta för kunden vad vi kan göra. Implementerar
kunden bara personal och ekonomi så vet de kanske inte om att vi även kan logistik
och försäljning. Det är väldigt svårt för kunden att vara lika bra på BI som vi är.
Det vill säga vi måste kommunicera. Allt hänger på kommunikation.”
(Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget, 2019-04-26).
Försäljningschefen menar vidare att det är en utmaning att nå ut till kunden och
informera om vad ett BI-system kan göra för verksamheten. De försöker idag att göra
detta genom att bedriva seminarier ute hos kunden, skicka ut nyhetsbrev till
medarbetare och att överlag ge konkreta exempel för att kunden ska få en förståelse
för vad BI-systemet har att erbjuda. Deras strävan är att alla medarbetare inom
organisationen ska kunna arbeta i systemet, ändå från företagsledning ut till minsta
kostnadsställe, och att alla ska känna sig delaktiga genom att de ser att deras arbete
har en betydelse i systemet. Enligt Försäljningschefen har en av de största
utmaningarna alltid varit att få den tilltänkta slutanvändaren att använda BI-systemet
och att det är något som blivit svårare med tiden i takt med att organisationer har blivit
mer och mer medvetna om att vara kostnadseffektiva och har färre resurser på
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administrativa avdelningar, vilket har gjort att organisationer inte upplever sig ha tid
för att ta in systemet ordentligt.
En annan stor utmaning är enligt Försäljningschefen att en stor andel medarbetare
ute hos organisationer uppvisar en systemtrötthet som gör att acceptansen för
systemet kan vara låg. Detta gör enligt hen att behovet av att komma ut till
organisationen och förmedla värdet med BI ökar vilket för deras del innebär att de
planeringsmässigt försöker komma ut en gång i kvartalet till kunden för att prata mer
övergripande om systemet och hur det funkar men även för att lyssna in
slutanvändarens behov. De når även slutanvändaren dagligen i någon form av kontakt
via support och underhåll. Samtidigt som Försäljningschefen lyfter fram detta
poängterar hen också att det finns en utmaning kring att nå slutanvändaren på det vis
som föredras av denne. Bara för att Systemutvecklingsföretaget skickar ut ett
nyhetsbrev veckovis betyder inte det att slutanvändaren faktiskt läser det och tar in
informationen utan det är möjligt att det istället förkastas direkt till papperskorgen.
Det finns vissa indikatorer hos de BI-användare som intervjuats för den här uppsatsen
som påvisar att det finns en viss systemtrötthet och/eller misstro till BI-system, men
de flesta pekar dock mot det motsatta. Area Managern på Teknikutvecklingsföretaget
menar till exempel att det kan vara krångligt att behöva gå in i olika system för att
uppdatera exempelvis ett datum för ett visst ärende i och med att systemen inte pratar
med varandra och att det skulle underlätta om det bara hade behövts en inmatning på
ett ställe. Hen menar att genomförandet av uppdateringar manuellt på det viset alltid
utgör en risk och att det kräver ett stort fokus för att man ska kunna lita på den
information som presenteras i systemet och tro på att den är representativ för
verkligheten; “Det är alltid en risk med alla sådana här system när många
människor ska jobba i det och det ska uppdateras.” (Area Managern på
Teknikutvecklingsföretaget, 2019-04-15).
Kontorschefen på Marknadsföringsbyrån uppvisar en större tilltro till BI-systemet och
hävdar att de försöker arbeta datadrivet hela tiden - om datan säger att en viss
strategisk riktning funkar så kommer de köra på det. Area Managern på
Teknikutvecklingsföretaget menar dessutom utöver det som nämnts tidigare att
uppdatering av alla system kan ta tid om det inte görs kontinuerligt på rutin utan att
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man har samlat på sig en hög med uppdateringar som behöver göras. Hen påpekar
även att det finns många ärenden som går före uppdatering av information i ett
system, exempelvis kundmöten; “Kunden vill träffa dig, “njae, jag ska uppdatera mitt
CRM-system”. Så säger man ju inte.” (Area Managern på Teknikutvecklingsföretaget,
2019-04-15).

4.2.4 Agilt ledarskap
Ett annat område som kommit upp under samtliga intervjuer som genomförts inom
ramen för denna studie är det agila ledarskapet och dess betydelse för BI-satsningars
framgång. En förutsättning för lyckosam BI är att organisationer arbetar med en
dynamisk planering som möjliggöra snabba förändringar om det finns behov av det
(Affärsområdeschefen på Digitaliseringsbyrån, 2019-04-16).
Det ter sig baserat på det empiriska materialet vidare som att det är vanligt att
organisationer har för avsikt att arbeta agilt men att så inte alltid blir fallet när det väl
kommer till kritan. Detta beror enligt Affärsområdeschefen på Digitaliseringsbyrån på
att projektledare i många fall känner sig osäkra på om de har tillräckligt substantiellt
material att presentera efter varje sprint vilket leder till att de väljer att vänta till
nästkommande sprint, eller i vissa fall flertalet sprintar efter det. Hen menar att det är
centralt att det är en transparent process där medarbetare kontinuerligt bjuds in,
engageras och uppdateras om vad som händer under projektets gång, även om det inte
finns överflöd av material att visa. Detta för att organisationen ska ha den enade synen
på BI som nämnts tidigare och att medarbetare från olika avdelningar alla ska känna
sig involverade:
“...så att man inte kör igång någonting och säger att “nu ska vi köra igång, vi
kommer höra av oss inom kort” och sedan dröjer det ett halvår utan att
de hört någonting vilket leder till att de tappat intresset
eller undrar om projektet gått i botten.”
(Affärsområdeschefen på Digitaliseringsbyrån, 2019-04-16)
Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget pekar vidare på en annan typ av
problematik som finns när det kommer till att bedriva agila arbetsmetoder. Hen menar
att kunder ofta är ute efter snabba lösningar där de vill att alla delar av BI-systemet
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ska vara på plats på en gång och att detta istället leder till att inget blir riktigt
färdigställt. Därför är det enligt Försäljningschefen viktigt att de som leverantörer
kliver in och styr upp en fas-indelad projektplanering i och med att kunden kan ha
svårt att se värdet av att ha det. För de har ordinarie jobb att sköta samtidigt som de
då även ska projektleda sig själva internt i och med det här införandet då
(Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget, 2019-04-26).
Vissa kunder har beroende på storlek en projektorganisation men det är ändå oftast
Systemutvecklingsföretaget som tar en ledande roll som projektledare i och med att de
enligt Försäljningschefen har rätt resurser och vet vad som krävs för att ro projektet i
hamn. Försäljningschefen hävdar vidare att i de fall där kunden har en egen
projektledare behöver denne ha arbetat med systemimplementering tidigare för att ha
kompetens nog att kunna förutse och förstå konsekvenser av förändringar i
projektplanen.
“...så vi kan ligga före och inte hamnar i tråkiga lägen. Det kan vara allt från att
systemen inte går att nå, till att användarna som ska använda det inte har tid
förrän om 3 månader trots att vi implementerar systemet om en vecka.”
(Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget, 2019-04-26)
Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget nämner också att det i vissa fall
finns arbetsförhållanden som gör att agilt projektarbete inte är möjligt ute hos kunder
då de i vissa fall har en vardag som kräver att de arbetar i enlighet med
vattenfallsmetoden. Det betyder enligt Försäljningschefen att två världar möts - den
strukturerade och den agila. Om Systemutvecklingsföretaget då vill arbeta agilt utifrån
vad som behöver göras nu så kan kunden vanligen inte följa med på dessa
projektplaner vilket innebär att det istället blir en mix av arbetssätt där
Systemutvecklingsföretaget får arbeta agilt “i skymundan”.
“Vi jobbar lite i skymundan och gör iordning mycket hemma agilt och hos kunden
blir det mer traditionellt då det passar kundens arbetsdag. (...) Så här möts två
världar - det finns en önskvärd och så finns en rent praktiskt över hur arbetslivet
fungerar.”
(Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget, 2019-04-26)
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Implementeringen av BI bedrivs till en början som ett projekt men övergår sedan i en
typ av projektförvaltning av systemet vilket enligt Försäljningschefen gör att de får en
kontinuerlig process som går från teknisk- till verksamhetssupport med slutfokus på
hur organisationen ska få ut mer av informationen och hur den ska förädlas för att
styra och optimera företaget bättre.

4.2.5 Kompetens
Fyra av de sex respondenter som intervjuats belyser även att det kan vara en utmaning
att hitta lämplig kompetens för BI-satsningar och att det är ett strategiskt tekniskt
plattformsval som kräver noggrann övervägning innan beslutet tas. De parametrar
som bör tas i beaktning är dels hur utvecklingstakten på arbetsmarknaden kommer se
ut och om man räknar med att det kommer finnas tillräckligt med arbetskraft för att
täcka upp organisationens behov under en längre tid framöver. Alternativet är att
organisationen själv har personal som besitter rätt kompetens och som kan
vidareutbildas. Samtliga respondenter vittnar om att utan rätt kompetens finns stor
risk att BI-projektet stannar upp helt och hållet, varför valet av plattform är så pass
avgörande.
“Om vi väljer den här tekniska plattformen A, finns det konsulter kring det eller har
vi personal som kan det, som kan utbildas och så vidare? Eller ska vi välja den här
plattform B som kanske inte riktigt har den där edgen som vi vill ha men där vi har
kompetens i huset? Det är sådana ställningstaganden man behöver göra.”
(Affärsområdeschefen på Digitaliseringsbyrån, 2019-04-16)
Den kompetens som eftersöks ter sig enligt studiens empiriska material att vara
utvecklarkompetens samt kompetens inom molnplattformar och mer specialinriktad
kompetens som är kopplad till specifika BI-plattformar (exempelvis QlikView,
Microsoft Azure, Google Analytics och så vidare). Där är ytterligare en utmaning att
den kompetens som eftersöks ofta förändras, och att den gör det under förhållandevis
kort tid.
“När vi drar igång nåt nytt så är den här kompetensen som vi kanske eftersökte för
två år sedan, för att vi hade många uppdrag på det, inte lika aktuell längre.
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(...) ska vi anställa någon så är det lite att investera för framtiden så
då behöver också kompetens ligga i framkant.”
(Affärsområdeschefen på Digitaliseringsbyrån, 2019-04-16)
Utöver detta handlar en väsentlig del av kompetenshanteringen vid BI-satsningar om
att sprida kunskapen internt hos organisationen så att även de medarbetare som inte
besitter särskilt stor teknisk kunskap eller spetskompetens inom BI-plattformen
åtminstone erhåller en mer generell förståelse för systemet, detta då acceptansen av
systemet därmed blir högre (Marknadschefen på Konfektionsbolaget, 2019-05-13).
Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget lyfter fram att det kan utgöra en
väsentlig risk för organisationen om de inte har spridit kunskapen bland medarbetare
och det enbart är viss personal som sitter med en spetskompetens och förståelse för
systemet som sedan slutar och således tar den kunskapen med sig när denne lämnar
organisationen.
Kontorschefen på Marknadsföringsbyrån menar att den kraftigt varierande
kunskapsnivån som finns bland medarbetare kan vara utmanande och stundtals
frustrerande i och med att BI-systemen inte alltid utnyttjas till sin fulla kapacitet på
grund av bristande kompetens. Att implementera en enkel, grundläggande version av
ett BI-system är enligt Kontorschefen i regel inte problematiskt ur en
kompetensaspekt, hen menar dock att det i dagens system är möjligt att göra alltfler
saker och genomföra mer avancerade mätningar vilket medarbetare inte alltid är
medvetna om eller besitter kompetens nog att göra.
“...om de inte har tillräckligt mycket kunskap inom att sätta upp mätsystem och
sådant så kan de få ut mindre av det än andra som har den kunskapen. Så jag
skulle säga att nivån av kompetens kan vara något som varierar ganska kraftigt
och det kan vara tufft, helt enkelt, att jobba med.”
(Kontorschefen på Marknadsföringsbyrån, 2019-05-14)
Kontorschefen på Marknadsföringsbyrån belyser även en annan aspekt som visat sig
central även hos övriga av studiens resterande respondenter, nämligen att det finns en
variation och bredd i kompetensen hos medarbetare. Det är enligt hen viktigt att inte
enbart få in mer tekniskt riktade perspektiv utan att organisationen även har
medarbetare som gör att systemet får ett mer verksamhetsorienterat perspektiv.
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Dessutom pekar hen mot att även andra perspektiv som de kanske inte tänkt på
tidigare kan vara av stort värde för att de ska utvecklas och tänka mer innovativt och
att de därför inte alltid söker specifikt efter medarbetare med exempelvis systemvetareller ekonomibakgrund.

4.2.6 Interoperabilitet
Samtliga respondenter som deltagit i denna studie vittnar om att interoperabilitet kan
vara

en

utmaning

vid

BI-implementering.

Affärsområdeschefen

på

Digitaliseringsbyrån menar att det blir komplext när data som fötts ur olika system
som aldrig pratat med varandra ska korsas. Samtliga respondenter vittnar även om att
snabbheten i BI-analyser kan bli lidande på grund av bristande interoperabilitet.
Exempelvis BI-konsulten på IT-konsultbolaget menar att analyser som borde ta några
minuter kan ta uppåt ett dygn på grund av bristande integration mellan olika system,
vilket givetvis får konsekvenser för organisationens övergripande effektivitet då
flaskhalsar bildas. Detta inträffar när BI-system inte integreras som en del av den ITarkitektur som redan är på plats utan blir mer som en fristående del av den befintliga
IT-arkitekturen (BI-konsulten på IT-konsultbolaget, 2019-04-18), vilket enligt
Marknadschefen har varit ett betydande problem för Konfektionsbolaget. På grund av
problematiken kring tröghet i data har Konfektionsbolaget således fått lägga
upphämtning av relevant data från ett annat system till BI-systemet under nätter
varvid datan kunnat vara dem tillhanda nästkommande arbetsdag kring lunch. Detta
är något som enligt Marknadschefen på Konfektionsbolaget egentligen enbart bör ta
ett par minuter om organisationen har en sammanhållen och väl integrerad ITarkitektur. Även Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget har sett den här
typen av problematik ute hos kunder där BI-systemet riskerat att enbart bli ett
sidosystem och inte en integrerad del av den befintliga IT-arkitekturen. Hen menar att
organisationen får ut större nytta och mervärde av sin information i BI-systemet
genom att få alla system att samverka.
“Det är väldigt olika hos varje kund gällande hur de har byggt upp sin arkitektur
och om de överhuvudtaget har byggt en arkitektur där sådana system ska kunna
införas. De flesta har inte kommit så långt utan man har många system och sen
kommer vi in som ett ytterligare system och så binder vi samma dessa data
källor men det är fortfarande två olika IT-arkitekturer. Det är sällan
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en gemensamt genomtänkt arkitektur.”
(Försäljningschefen på Systemutvecklingsföretaget, 2019-04-26)
Area Managern på Teknikutvecklingsföretaget i sin tur berättar under intervjun även
hen om utmaningar med interoperabiliteten hos systemen i verksamheten, dock inte
kopplat till just snabbheten i datan utan snarare att den bristande interoperabiliteten
innebär mer manuellt arbete. Area Managern hade föredragit om det varit möjligt att
mata in information i ett system och att alla system, BI-systemet inkluderat, då skulle
ta in den nya informationen automatiskt. Som det är i nuläget måste all ny information
som matats in i andra system matas in manuellt i BI-systemet så att informationen i
organisationen är enhetlig och den data som presenteras i BI-systemet är korrekt och
tillförlitlig. Hen framhäver dessutom att det relativt omfattande manuella arbetet
utgör en risk, i synnerhet när det är många olika människor som matar in information
i systemen.
Så naturligtvis skulle det vara bra att systemen pratar mer med varandra,
effektiviserades och presenterade mer data. (...) med inmatning så räcker
det med ett ställe och så är det färdigt.”
(Försäljningschefen på Teknikutvecklingsföretaget, 2019-04-15)
Area Managern förmedlar även en önskan om att kunna få en mer övergripande bild
över hela organisationen i BI-systemet och inte enbart över det egna kontoret, vilket
är det enda möjliga i dagsläget. Hen menar även att ställa upp en budget kräver ganska
mycket jobb som det ser ut idag och uttrycker en önskan om en sammanhållen vy som
tillhandahåller alla väsentliga parametrar på ett och samma ställe, i samma system.
Kontorschefen på Marknadsföringsbyrån uttrycker även han att det finns utmaningar
kring att hämta information från andra system till BI-systemet, dels på grund av
bristande kompetens bland personalen som gör att de inte vet hur man ska gå tillväga
för att göra detta och därför enbart använder den information som finns tillgänglig i
just BI-systemet för att genomföra analyser. Den andra anledningen till att det kan
vara svårt att föra över data från andra system till BI-systemet är att det i många fall
handlar om system som inte ägs av Marknadsföringsbyrån utan av kunden de
utformar marknadsföringsstrategier åt. Därmed kan det föreligga en sekretessnivå
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kring kundens egna affärssystem som gör att de inte är villiga att dela med sig av datan
till

externa

parter

(Kontorschefen

på

Marknadsföringsbyrån,

2019-05-14).

Svårigheterna kan även bero på att medarbetare ute hos kunden inte besitter tillräcklig
kunskap för att skicka över information från sina egna system via skript och liknande
till BI-systemet som brukas av Marknadsföringsbyrån.
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5. Analys
Analyskapitlet är uppbyggt av de kritiska framgångsfaktorer som presenteras i
Yeoh och Koronios (2010) CSF-modell. De teman kopplade till utmaningar och
framgång vid BI-implementering och användning som identifierats i studiens
empiriska material kommer här att föras samman med faktorerna i CSF-modellen
för att undersöka hur de kritiska framgångsfaktorer som presenteras av Yeoh och
Koronios (2010) är tillämpbara i en svensk kontext. Analysen kommer dessutom
genomföras med AST som teoretisk lins för att skapa ytterligare djup och förståelse.

5.1 Engagerat ledarskap och finansiering
Yeoh och Koronios (2010) menar att organisationsledning och finansiering brukar
anses vara den viktigaste faktorn när BI-systemet ska implementeras i en organisation.
Vi fann att respondenterna i vår studie, främst BI-konsulterna, ansåg att hur väl
ledningen hade kommunicerat och förberett medarbetare var avgörande för att uppnå
framgång vid en BI-implementering. Samtliga av de respondenter som var BIkonsulter ansåg dock att detta var en faktor som ledningen och de ansvariga inte alltid
genomförde på det mest optimala sättet. Yeoh och Koronios (2010) menar vidare att
ledningen, innan BI-implementeringen inleds, även behöver säkerställa att det finns
tillräcklig finansiering för att kunna tillförsäkra en framgångsrik implementering. Vi
fann att en majoritet av de respondenter som deltagit i denna studie var av
uppfattningen att en implementering av BI-system i regel kommer att kosta mer än
beräknat. De respondenter som var användare pratade inte om att det kostade mer
men ansåg dock att det ofta tillstötte problem som var nödvändiga att åtgärda, vilket
exempelvis ledde till längre implementeringstider och således ökade kostnader. Med
grund i detta anser vi att det finns goda belägg för att hävda att tillräckliga finanser är
en viktig komponent hos en lyckad BI-implementering. Dock förmedlade BIkonsulterna att ledningen såg vissa kostnader som onödiga, däribland att låta BIkonsulter besöka och samtala med verksamhetens medarbetare. Vidare menade BIkonsulterna att detta är en viktig del i att nå en lyckosam implementering i och med
att de genom detta får möjlighet att ta del av information som är till hjälp vid
byggandet av en gynnsam BI-struktur i verksamheten. Detta kan kopplas till Yeoh och
Koronios (2010) resonemang kring att det finns en risk att BI-systemet enbart
kommer användas av vissa delar av verksamheten om organisationer inte satsar
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tillräckliga resurser och får med alla inom organisationen. Ett sätt att få med sig alla
inom organisationen skulle således kunna vara att satsa resurser på att bjuda in BIkonsulter i verksamheten och låta dessa samtala med verksamhetens medarbetare.

Studiens BI-konsulter ansåg vidare att det ofta finns en viss diskrepans mellan
ledningen likväl som de som tilldelats ansvar för BI-projektet (i de flesta fall ITavdelningen) och den övriga verksamheten. Detta på grund av att dessa BI-ansvariga
anser sig ha tillräcklig kunskap om verksamheten för att BI-systemet ska kunna
implementeras framgångsrikt trots att de i många fall inte är väl insatta i de processer
där BI-systemet kommer brukas av medarbetare. Yeoh och Koronios (2010) menar att
engagemang och support från ledande befattningshavare är avgörande för
acceptansen av BI-systemet inom verksamheten.

Watson et al. (2001) menar dock att en gynnsam BI-satsning ofta är beroende av att
det finns en drivande person och att det är fördelaktigt om denna har en roll som
exempelvis försäljningschef och kan stödja satsningen med hjälp av analyser baserade
på fakta från tidigare satsningar inom verksamheten. Studiens respondenter menade
dock att denna person ofta är en medarbetare från IT-avdelningen som i många fall
inte har ett fullgott helikopterperspektiv över verksamheten, varför det kan vara svårt
att få full förståelse för de effekter BI-systemet kommer ha på verksamhetens
processer. Med detta sagt har dock medarbetare från IT-avdelningen i regel en stor
teknisk kunskap vilket är mycket värdefullt i uppstart av IT-projekt när systemet i
fråga ska formas. Enligt studiens respondenter är det dock viktigt att denne sedan
lämnar över ansvaret till någon annan inom organisationen relativt omgående efter
uppstartsfasen. Relaterat till detta hävdar Watson et al (2001) att det är viktigt att
organisationen kan påvisa ett specifikt affärsändamål så att ledningen kan skapa mer
förståelse för vad BI-systemen kan tillföra verksamheten på ett tydligt vis på mot
användarna och utvecklarna (Watson et al, 2001). Detta empiriska och teoretiska
underlag påvisar enligt oss det centrala i att organisationer har medarbetare med stor
teknisk kompetens men att denna tekniska kompetens även kompletteras med en
förståelse för verksamhetsprocesser och hur BI-systemet kommer inverka på dessa.
Studiens respondenter menade även kopplat till detta att det är högst viktigt att
medarbetare inbjuds att vara delaktiga i processen kring BI-systemet för att förstå dess
nytta och hur det kan förenkla deras arbetsuppgifter. Respondenternas synsätt knyter
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an till Watson et al. (2001) som hävdar att det kan vara svårt att få användare att
använda systemet om de inte varit delaktiga i implementeringsprocessen samtidigt
som de betonar att ett IT-system som inte används inte utgör någon nytta för
verksamheten. Med grund i dessa resonemang tydliggörs enligt oss vikten av
användarinvolvering vid implementering av BI-system, vilket vi kommer gå in mer på
under avsnitt 5.5 Användarorienterad förändringshantering.

Yeoh och Koronios (2010) menar vidare att det är vanligt att avdelningar tenderar att
enbart fokusera på den egna avdelningens operativa vinning och bortse från de
effekter som systemet åsamkar andra avdelningar. Studiens BI-användare pekar i
likhet med detta på att det finns en vana att arbeta med det som gynnar den egna
avdelningen. Vi fann dessutom att studiens två respondentgrupper (BI-konsulter och
BI-användare) ofta upplever att medarbetare arbetar med BI-systemet för att förenkla
den egna avdelningens arbetsuppgifter. Det menar vi är ett tecken på att ledningen
inte helt lyckats förmedla varför man valt att införa BI-systemet i verksamheten och
dess övergripande effekter på organisationen som helhet. Vi hävdar dock att det inte
nödvändigtvis är ett medvetet val av medarbetare att inte se till hela verksamheten och
grundar detta på den bild som förmedlats av studiens BI-konsulter. BI-konsulterna
menar att många verksamheter idag är hårt pressade både tids- som resursmässigt i
och med att många administrativa tjänster försvunnit. Detta gör att medarbetare har
kort om tid och därmed enbart fokuserar på sin avdelning istället för hela
organisationen, vilket kopplat till Yeoh och Koronios (2010) inte gynnar
organisationen och kan leda till att BI-satsningen inte blir framgångsrik.

5.1.1 AST som teoretisk lins
Vid denna analys används Förväntningar infrias inte, Systemet accepteras inte av
medarbetare samt Systemet har inte strukturella och själsliga aspekter.

DeSanctis och Poole (1994) menar att IT-system behöver förankras och knyta an till
slutanvändaren för att dessa ska acceptera och använda systemet. BI-konsulterna som
deltog i denna studie menade att mycket av deras arbete innebär att vara ute i
verksamheten och förklara hur BI-systemet kommer att förändra och förhoppningsvis
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förenkla användarnas arbetsuppgifter. BI-konsulterna ansåg vidare att om de kan få
ledningen att inse att den kunskap och förståelse av verksamheten som de dagliga
användarna har är av stor betydelse för hur framgångsrik BI-satsningen blir kan det
leda till att användarna knyter an till BI-systemet både strukturellt och själsligt, vilket
leder till att användarna nyttjar systemet mer effektivt (DeSanctis och Poole, 1994).
Vidare betyder detta att de effekter som organisationer kan utvinna med hjälp av
avancerad teknologi ofta är mer beroende av just användarna och hur den avancerade
teknologin faktiskt nyttjas av användare (DeSanctis & Poole, 1994).

DeSanctis och Poole (1994) menar att ledningen ofta är mer fokuserad på de
strukturella värden som BI-systemet medför, vilket exempelvis innebär tydliga
försäljningsunderlag, analyser för beslutsstöd och arbetsstrukturer för medarbetarna.
Samtidigt menar en majoritet av den här studiens respondenter att medarbetarnas
kunskap kan öka förståelsen för de förändringar som behöver genomföras i BIsystemet för att det ska kunna anpassas till den aktuella verksamheten och dess
värderingar. Detta pekar enligt oss på att respondenterna strävar efter att skapa ett BIsystem som knyter an till användarna på en mer själslig nivå då DeSanctis och Poole
(1994) definierar den själsliga aspekten som den grad systemet sammanfaller med
verksamhetens värderingar och normer och hur de uppfattas av eller har förankrats
hos medarbetare. Om detta inte förankrats hos medarbetare kan det innebära att
medarbetare omedvetet motarbetar och dömer ut systemet som onödigt och
komplicerat, vilket kommer leda till att de inte använder det (ibid).

Vi anser även att den här faktorn (5.1) är starkt kopplad till nästa faktor som berör
organisationens vision för framtiden, det vill säga vilken nytta BI-systemet är tänkt att
tillföra organisationen.

5.2 Klar vision för verksamhetsstrategier
Yeoh och Koronios (2010) menar att organisationer för att lyckas med sin BI-satsning
behöver ha en tydlig vision över förväntningarna på BI-systemet, vilket enligt den här
studiens empiriska material är ett vanligt förekommande problem. Samtliga BIkonsulter berättade att initiativet till BI-satsningen ofta kom från IT-chefer eller
försäljningschefer som arbetat med detta tidigare eller fått information om BI på till
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exempel konferenser vartefter de för in denna vision i organisationen. Vi anser att den
typen av initiativ inledningsvis är bra och nödvändigt då Yeoh och Koronios (2010)
menar att det behöver finnas en stark talesperson för BI-satsningen för att driva
igenom förändring och visionen. Deras syn går i linje med den som förmedlas av vår
studies respondenter i och med att dessa menar att det bör finnas ett tydligt
ägandeskap för BI-projektet samtidigt som den individ som innehar ägandeskapet bör
inneha ett helhetsperspektiv över verksamheten. Samtliga BI-konsult respondenter
poängterar även, likt nämnt tidigare, att det är centralt att BI-satsningen inte drivs av
IT-avdelningen då BI-projekt inte ses som ett renodlat IT-projekt. Vidare menar BIanvändarna att BI-implementeringen bör drivas av någon i deras närhet. I och med att
BI-satsningar i många fall inte ses som ett utpräglat IT-projekt menar vi därmed med
grund i Yeoh och Koronios (2010) resonemang att organisationer med fördel bör
fokusera på att få så många avdelningar som möjligt att förstå organisationens vision
för BI-systemet (Yeoh & Koronios, 2010), och inte enbart rikta fokus specifikt mot ITavdelningen.

BI-satsningen

startar

alltid

som

ett

projekt

men

övergår

senare

i

en

verksamhetsprocess som innebär förändrade arbetsrutiner (Yeoh & Koronios, 2010).
Watson et al. (2001) menar att BI bör ses utifrån ett verksamhetperspektiv vilket vi
anser stärka denna studies respondenternas tankar kopplat till att IT-avdelningen inte
bör vara den avdelning som driver BI-satsningen, trots att det från början är de som
har den rätta kompetensen och kan utgöra den drivande faktor som behövs för att
starta användandet. Vi kan därmed se att aspekter ur denna faktor från CFS-modellen
(Yeoh & Koronios, 2010) spelar in även hos svenska organisationer, men att det finns
vissa skillnader när det gäller vision och ledarskap. Vi kan se att vision är viktigt när
det kommer till en BI-satsning, samtidigt så anser vi att visionen bör komma före
ledarskapet. Med detta menar vi att visionen behöver sättas av ledare i organisationen
men att själva ledarskapet är sekundärt till visionen. Detta på grund av att visionen för
en organisation inte enbart bygger på ledare utan till stor del på organisationens
historia och tidigare erfarenheter (Watson et al. 2001). Ett BI-system kan vara till hjälp
mot att uppnå detta (Yeoh & Koronios, 2010) och därför ser vi att det är väsentligt att
organisationen först skapar en vision över önskade effekter av BI-systemet som ledare
inom organisationen sedan förmedlar till medarbetarna. Detta stärks av Yeoh och
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Koronios (2010) vilka menar att om BI-projektet inte kan möta verksamhetsmål och
behov så kommer det påverka adaptionen av systemet.

5.2.1 AST som teoretisk lins
Vid denna analys används Förväntningar infrias inte, Användning av systemet
överensstämmer inte med visionen samt Strukturella och själsliga aspekter.

Enligt DeSanctis och Poole (1994) är det svårt för de flesta organisationer att förutse
vilken effekt de kan få ut av avancerade IT-system vilket gör att det är svårare att
förankra en vision om hur systemet kommer att driva organisationen framåt. Våra
respondenter resonerar kring hur ofta deras kunder har outvecklade tankar kring BIsystemets inverkan på den framtida visionen kopplat till organisationens
beslutsprocesser kring olika områden såsom affärer, personal, etc. Respondenterna
menar att det dels är på grund av att det ofta är en person som driver på BI-satsningen
för att denne använt BI tidigare eller hört om hur väl BI-system fungerat för en annan
organisation, och dels för att det kan vara svårt att veta eller förstå vad BI-systemet
kan utföra. Detta tyder på att den drivande användaren både strukturellt och själsligt
knutit an till användandet av BI-system, detta troligtvis för de använt BI som
beslutsunderlag tidigare och därmed tillskriver BI-systemet personligt värde
(DeSanctis & Poole, 1994).

Vidare menar våra respondenter att förmedla vad BI-systemet kan utföra och förenkla
är svårt att modellera och visualisera för många. Detta på grund av att individers
användning av systemet i många fall inte går i linje med den vision som fanns hos
organisationen inför satsningen (DeSanctis & Poole, 1994). Våra respondenter kopplar
ofta samman hur viktigt det är med en tydlig vision för organisationen men att det
samtidigt är helt beroende av att denna vision genomsyrar hela organisationen. Det
vill säga att visionen behöver vara kommunicerad genom hela verksamheten, vilket
den inte alltid är (DeSanctis & Poole, 1994). Vi menar i likhet med DeSanctis och Poole
(1994) därför att IT-system behöver införlivas både strukturellt och själsligt i
organisationen om det ska bli framgångsrikt. Strukturellt kan ses som hur väl
användarna nyttjar systemet, vilket enligt våra respondenter är beroende av deras
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förståelse för organisationens vision. Det andra är rent själsligt och berör huruvida
användarna upplever att systemet kopplar an till organisationens historia och
värdegrund (DeSanctis & Poole, 1994). Gör det inte det kommer användarna att
motverka systemet varpå det inte kommer användas utan dömas ut som en misslyckad
BI-implementering (ibid). Våra BI-konsulter menar att det är vanligt att användarna i
organisationen inte förstår eller fått insikt i vad BI-systemet kan göra vilket tyder på
att ledningens förmåga att marknadsföra BI-systemets nytta för användarna i många
fall är bristfällig. BI-konsulterna förmedlar att många användare inom fallföretagen
har flertalet system att arbeta med och det finns en viss grad av systemtrötthet, vilket
enligt oss påvisar att det är viktigt att ledningen förmedlar vad BI-systemet kan göra.
I synnerhet då IT-system inte fyller någon funktion om de inte används (Watson et al,
2001).
Dessa två faktorer leder oss in mer på verksamheten och hur denna ska hantera BIimplementeringen och sedermera BI-systemen. Vem och vilka ska vara delaktiga i de
grupper som genomför och arbetar med BI-satsningen? Detta behandlas i
nästkommande

faktor;

“5.3

Verksamhetsinriktad

och

kunskapsbaserad

gruppsammansättning”.

5.3 Verksamhetsinriktad och kunskapsbaserad gruppsammansättning
Yeoh och Koronios (2010) menar att kompetens att verkställa implementeringen och
arbetet med BI-systemen utgör en viktig faktor för att nå framgång vid
implementeringar. Enligt Ang och Teo (2000) bör verksamheten tillbringa tid med att
sätta samman individer som är tekniskt kunniga såväl som medarbetare med kunskap
om verksamheten. Samtliga av studiens respondenter förmedlar att detta stämmer väl
vid BI-satsningar då de flesta organisationer oftast tar in en extern leverantör, det vill
säga tekniskt kunniga individer, samt individer som har en förståelse för
verksamhetsfrågor och att dessa sedan bildar BI-projektteam. Yeoh och Koronios
(2010) menar kopplat till detta att det behöver finnas relevant kompetens och kunskap
inom organisationen och att det finns en individ som baserat på kompetens driver BIprojektet. Flera av våra respondenter har berört kompetens som en av de viktigaste
frågorna vid BI-satsningar, samtidigt är det en av de svåraste frågorna att hantera.
Enligt Ang och Teo (2000) bör ett BI-team bestå av både tekniskt kunniga användare
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och användare med förståelse och kunskap om verksamheten och de områden där BIsystemet främst påverkar verksamheten. Detta på grund av att specifik teknisk
kompetens ibland krävs samtidigt som det behövs en förståelse för olika avdelningar
inom organisationen och ett mer verksamhetsdrivet synsätt för att BI-systemet ska
kunna integreras med ett fullgott resultat (ibid). Våra respondenter menar att BIkompetens är svårt att finna, dels via personal internt som konsulter men även att
finna personal inom de organisationer som implementerar BI som har rätt kompetens
att driva implementeringen framåt. Flera av studiens respondenter betonar det
väsentliga i att användaren förstår BI-systemet då det underlättar arbete både med
implementeringen och vid processen när medarbetarna ska använda BI-systemet för
att utföra sina arbetsuppgifter (Yeoh & Koronios, 2010).

Vi menar att denna faktor är starkt kopplade till organisationens vision samt
ledarskapsstrukturer (Yeoh och Koronios, 2010). Vi ser att det finns ett behov av att
både ledare och medarbetare förstår visionen på grund av att verksamhetsansvariga
dels ska kunna förstå och förmedla vad BI-systemet innebär för den egna avdelningen,
samt för att kunna värdera vilka kunskaper och kompetenser som finns inom den egna
avdelningen. Detta för att ledare ska kunna utse medarbetare som deltar i arbetet kring
implementeringen så att de behov som finns hos verksamheten blir tillgodosedda (Ang
& Teo, 2000).

5.3.1 AST som teoretisk lins
Vid denna analys används Systemet brukas inte på samma vis av medarbetare samt
Strukturella och själsliga aspekter.

DeSanctis & Poole (1994) menar att strukturella faktorer är viktiga att bryta ner i
mindre projekt genom att involvera interna medarbetare då dessa medarbetare
enklare kan bistå med information som bidrar till att BI-systemet kan anpassas till den
berörda verksamheten (ibid). Studiens respondenter menar att det är en stor fördel
när de har interna medarbetare som exempelvis innehar en teknisk förståelse för
själva implementeringsprocessen. Samtliga respondenter menar vidare att en stor
svårighet vid implementering av BI är att finna rätt personal vad beträffar både vilka
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som har kompetens nog (teknisk och verksamhetsmässig kompetens) men även om de
har erfarenhet av agilt arbete. Detta påvisar enligt oss, i linje med DeSanctis och Poole
(1994), vikten av att rätt val av IT-system tas, med rätt val detta menar författarna att
verksamheten kan väga in vilka funktioner deras BI-system behöver gentemot vilka
individer de har att tillgå internt.

Vi kan även se att aspekter inom faktor 5.3 knyter an till nästkommande faktor där
gruppsammansättningar, projektstrukturer och arbetsprocesser vid implementering
av BI-system behandlas.

5.4 Affärsdriven och iterativ utvecklingsmodell
Yeoh och Koronios (2010) belyser vikten av att förstå vad hela processen kring
implementeringen av BI-systemet kommer att innebära. Med det menar de att BIsystem i grunden kommer att förändra hur verksamheten arbetar (ibid), samtidigt
som Moss och Atre (2003) hävdar att organisationer som implementerat BI i
verksamheten behöver arbeta med iterativa och dynamiska utvecklingsprocesser.
Detta resonemang leder in på Yeoh och Koronios (2010) tankar om vilken typ av
projekthantering BI bör bedrivas genom, nämligen en agil sådan. Detta stärks likt
nämnt tidigare av Moss och Atre (2003) vilka menar att agilt är det sätt som enkelt
kan hantera förändringar i BI-implementeringsprocessen. Den här studiens BIkonsultrespondenter håller alla med om att de föredrar att arbeta agilt genom BIprocessen då det är det arbetssätt som lämpar sig bäst vid IT-projekt, vilket
överensstämmer med studiens teoretiska underlag (Yeoh & Koronios, 2010; Moss &
Atre, 2003). De menar dock att det är svårt för verksamheter att följa detta arbetssätt
då användarna utöver BI-projektet även har sina ordinarie arbetsuppgifter att ta
hänsyn till, samtidigt som de oftast inte arbetar agilt internt och därmed inte är
bekanta med den agila arbetsprocessen (ibid). Detta leder till att det blir en
kombination av traditionell och agil projektledning, där en av studiens BI-konsulter
menar att det agila arbetet bedrivs i skymundan. Det tyder enligt oss på att både
inkrementell och iterativ projekthantering likt den som Yeoh och Koronios (2010)
förespråkar överensstämmer med den bild som ges av studiens insamlade empiri där
den traditionella verksamheten möter IT-projekt. Våra respondenter menar dock i
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enlighet med Ang och Teo (2000) att vissa problem kan uppstå kring hantering av den
traditionella verksamheten och de förändringar som behöver hanteras under BIimplementeringen. Vidare menar Ang och Teo (2000) att verksamheter behöver
riskbedöma BI-implementeringen och att små förändringar bör genomföras
omgående men att större förändringar behöver riskbedömas i och med att större
förändringar i en redan påbörjad process är sammankopplade med en hög risknivå.

Vi kan utifrån vår empiri och teori se att behovet av att skapa en mall för hur
arbetsprocesser under ett BI-projekt ska hanteras är stort. Moss och Atre (2003)
menar att en kombination av iterativ och inkrementell är det mest optimala
arbetssättet vid implementering av BI-system. Vi har även sett tecken på detta i
studiens empiri där framförallt BI-konsulterna önskar arbeta agilt vid BI-projekt då
det gör att de med större snabbhet kan hantera förändringar. Samtidigt anser de att
det i många fall inte fungerar ute i samarbete med verksamheter. Detta på grund av
två anledningar, dels har verksamheterna oftast liten erfarenhet av agilt arbete och
dels har medarbetare utöver BI-projektet även sina ordinarie arbetsuppgifter att ta
hänsyn till (vilka inte alltid fungerar ihop med ett agilt arbetssätt). Detta leder till
svårigheter att implementera BI-system och för verksamhetsgruppen att arbeta agilt
(Moss & Atre, 2003). Därmed anser våra BI-konsulter att det optimala sättet att
implementera BI-systemen innebär en mix av agilt och traditionellt projektarbete.
Detta går i linje med Moss och Atre (2003) och Yeoh och Koronios (2010) som anser
att iterativa och inkrementella metoder är det som lämpar sig bäst för BI-satsningar.
Vi kan se att deras resonemang stämmer väl in med vad våra respondenter sagt, dock
anser vi utifrån empirin att agilt ledarskap bör vara det ledande sättet att arbeta. Detta
då agila arbetssätt visat sig fungera mest optimalt vid just IT-implementeringar i och
med att processen bör vara mottaglig för förändringar (Yeoh & Koronios, 2010).
Därmed anser vi att organisationer bör försöka arbeta agilt inom projektgruppen men
med inslag av traditionellt ute i verksamheten.

5.4.1 AST som teoretisk lins
Vid denna analys används Systemet accepteras inte av medarbetare, Systemet
brukas inte på samma vis av medarbetare samt Strukturella och själsliga aspekter.
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Våra respondenter menar att denna mix av agila och traditionella arbetssätt som
förvisso är vanligt förekommande inom BI-projekt men att BI-implementeringar tar
lång tid, och att de ofta startar som ett projekt men att de sedan övergår i en långvarig
relation där våra respondenter arbetar nära den externa organisationen länge. Det
leder till att sociala strukturer som upprättas med hjälp av systemet kan sedan stödjas
vidare med hjälp av manuella rutiner (DeSanctis & Poole, 1994). Med andra ord
formar organisationens aktiviteter dess system och dess system formar i sin tur hur
dessa aktiviteter genomförs (ibid). Enligt våra respondenter innebär detta att det är av
stor vikt att noggrant överväga hur BI-processen ska utföras likväl som att den med
fördel bör bedrivas via ett agilt förhållningssätt. Då det krävs kontinuerliga
anpassningar och omstruktureringar av BI-systemet under den tid projektet fortgår, i
och med att BI-processen är föränderlig på grund av externa såväl som interna
faktorer, exempelvis regelverk såsom GDPR (ibid). DeSanctis och Poole (1994) menar
att det behöver finnas tydliga strukturer för hur IT-systemet bör införas i
verksamheterna, för det finns annars är risken stor att användarna väljer att bortse
från IT-systemet och att systemet därmed blir inaktuellt och endast utgör en stor
kostnad. Studiens respondenter menar att det ofta tillkommer nya projekt under
processens gång på grund av att verksamheterna upptäcker nya utmaningar som
måste hanteras. Vi kan därför se att det är av hög väsentlighet att organisationer som
inför

BI

ser

hela processen

för

implementeringen

som en kontinuerlig

verksamhetsförändring och att processen därmed behöver brytas ner i mindre projekt
för att klara utmaningar som kan uppstå (DeSanctis & Poole, 1994).

Detta leder in på nästa faktor i CFS-modellen vilken berör användare och hur de
hanterar förändringsprocesser som sker när BI implementeras i verksamheten samt
hur användare beaktas vid implementeringen.

5.5 Användarorienterad förändringshantering
Yeoh och Koronios (2010) menar att användaren alltid bör vara i fokus vid BIimplementeringen. Våra respondenter håller detta som en stor påverkansfaktor dock
så har de lite olika synpunkter på när och hur de bör involveras och beaktas i BIprocessen. De flesta av våra BI-konsulter menar dock att det är viktigt att användarna
är involverade innan BI-projektet inletts. Det menar Reinschmidt och Francoise
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(2000) beror på att användarna har större kännedom om vad de behöver av ett system
än en BI-utvecklare, då dessa inte har användarnas kunskap om de dagliga
arbetsuppgifterna för att förstå vilka funktioner BI-systemet behöver uppfylla. Vidare
menar Markus (1990) att om implementeringen av BI-system formats genom att
användarnas åsikter och värderingar har påverkat BI-systemets funktioner brukar
användarnas åsikter och nyttjande av BI-systemet sprida sig genom organisationen.
Vi menar att organisationer som ska införa BI behöver titta på omfattningen av vad
BI-implementeringen kommer att innebära och genomföra en noggrann riskanalys
(Ang & Teo, 2000). Detta för att omfattningen av ett BI-projekt är så pass stor att om
organisationen driver igenom hela projektet med detsamma kommer det innebära
stora störningar på verksamheten. Yeoh och Koronios (2010) menar därför att ett så
komplett BI-system som möjligt som införs i mindre projekt är att föredra snarare än
en "massiv och fullständig big bang-lösning”. Detta för att användarna ska kunna
bedriva sitt arbete under tiden som mindre ändringar sker i system och processer på
grund av BI-implementeringen, vilket leder till mindre störningar i det dagliga arbetet
och därmed blir användarna varse om de ökade möjligheter som BI-systemet tillför
verksamheten utan att deras arbetsrutiner påverkas i för stor utsträckning (Yeoh &
Koronios, 2010).

5.5.1 AST som teoretisk lins
Vid denna analys används Förväntningar infrias inte, Användning av systemet
överensstämmer inte med visionen samt Strukturella och själsliga aspekter.

Enligt DeSanctis och Poole (1994) förväntar sig användarna att BI-systemet ska
underlätta deras arbetsuppgifter och har därför ofta hög tilltro till implementeringen.
Våra respondenter menar att det inte är ovanligt att användarna har en negativ
inställning till BI-systemet men att det oftast inte beror på BI-systemet i sig utan att
användarna upplever en mer generell systemtrötthet. Det gör att vi till viss del inte
håller med DeSanctis och Poole (1994), dock menar vi att när de skrev artikeln var den
generella inställningen gentemot IT mer positiv i och med att avancerade IT-system
för användare inom organisationer var relativt ovanligt, eller åtminstone brukades i
betydligt mindre skara. Våra BI-konsulter menar de idag kommer ut i organisationer
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där verksamheterna har minskats för att effektivisera och att det därmed finns färre
administratörer vilket har fått som konsekvens att ett fåtal användare har flertalet ITsystem att hantera. Detta scenario gynnar enligt BI-konsulterna att en systemtrötthet
byggs upp bland medarbetare.
Studiens BI-konsulterna menar dock att användarna bör anpassa sig efter BI-systemet
och att användaren kommer uppskatta BI-systemet när denna anpassning väl skett.
Detta ser vi som ett tecken på BI-konsulterna förväntar sig att användarna ska knyta
an till de strukturella värden som exempelvis försäljningsrapporter och andra analyser
skapar för verksamheterna (DeSanctis & Poole, 1994). Vidare menar BI-konsulterna
att användarna till följd av användarinvolvering är mer benägna att utnyttja de
fördelar som BI-systemet kan tillföra verksamheten, vilket enligt oss då skulle kunna
tyda på att användarna har knutit an till BI-systemet på ett mer själsligt plan
(DeSanctis & Poole, 1994). Det betyder att användarna tillskriver BI-systemet ett värde
kopplat till verksamhetens sociala strukturer, vilket innebär att användarna anser att
systemet delar företaget normer och värderingar. Dessa verksamhetsstrukturer är
kopplade till verksamhetens olika IT-system och hur de agerar med varandra och
användarna (ibid).
Detta leder in på den tekniska ramen som ett BI-system innebär, vilket är den sista av
Yeoh och Koronios (2010) faktorer som vi undersöker.

5.6 Affärsdriven, skalbar och flexibel teknisk ram
Yeoh och Koronios (2010) menar att den befintliga IT-arkitekturen hos organisationer
ofta inte är redo för en BI-implementering och vilket får till följd att vissa avdelningar
i organisationen förbättras då de får ett system som förhåller sig till deras dagliga
verksamhet medan andra avdelningar upplever att deras arbetssätt försämras. En av
våra BI-konsulter pratade om ett exempel där BI-implementeringen lett till en stor
försämring för en verksamhet i organisationen men andra verksamheter inom
organisationen hade förbättrats och effektiviseras (ibid). Vidare berättade BIkonsulten att denna förändring till mycket berodde på hur de olika verksamheternas
lager- och försäljningssystem inte samverkade, vilket ledde till försämrad insikt av
försäljningssiffror från dagen innan samtidigt som lagret kunde se vart de haft
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flaskhalsar och istället effektiviserat lagerhanteringen. Detta tyder på att ITarkitekturen inte var anpassad att hantera ett BI-system för alla verksamheter i
organisationen och därmed kommer vissa avdelningar att få svårt att förstå fördelar
och nytta med BI-systemet (Yeoh & Koronios, 2010).
Alla våra respondenter menar att ett stort problem vid BI-satsningar är kopplat till
interoperabilitet mellan BI-system och de system som ingår i organisationers övriga
IT-arkitektur.

Detta stärks av Moss och Atre (2003) som menar att det är

problematiskt att implementera IT-system i befintliga IT-arkitekturer, i synnerhet då
det rör sig om legacy system. Dessa legacy system är ofta föråldrade och uppdateras
inte men är fortfarande i drift (ibid). Detta är något som samtliga av studiens
respondenter vittnar om och att det innebär stora svårigheter och speciallösningar
som ofta blir mer kostsamma.
Det finns en viss problematik kring hur BI-system interagerar med den redan
befintliga IT-arkitekturen hos organisationer (Yeoh & Koronios, 2010). Flertalet av
studiens respondenter menar att vardagliga BI-processer som borde vara avklarade
inom loppet av minuter kan ta uppåt ett dygn att genomföra om det råder en låg
interoperabilitet. Detta leder dels till minskad effektivitet rent organisatoriskt och
affärsverksamhetsmässigt, men även till en minskad motivation och tilltro till
systemet hos medarbetare (Moss & Atre, 2003). Detta är en problematik som vi anser
att organisationerna bör ta i beaktning när de undersöker huruvida BI-system ska
implementeras i verksamheten.

5.6.1 AST som teoretisk lins
Vid denna analys används Förväntningar infrias inte, Användning av systemet
överensstämmer inte med visionen, Systemet brukas inte på samma vis av
medarbetare samt Strukturella och själsliga aspekter.

DeSanctis och Poole (1994) hävdar att systemutvecklare likväl som slutanvändare i
regel har höga förväntningar på dessa system och hur de ska bidra till att utveckla och
optimera organisationen, men att dessa förhoppningar i många fall sedan inte infrias
efter det att implementeringen har ägt rum. Det kan vi se stämmer in från alla våra
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respondenter, detta beror i de flesta oftast på att organisationen har en IT-arkitektur
som inte är anpassad att hantera ett BI-system. Vidare menar våra respondenter att
de flesta organisationer har så många olika IT-system och att det vanligaste är att varje
verksamhet har omarbetat IT-system för att anpassa det till verksamheten. Detta tyder
på att olika verksamheter och individers användning av BI-systemet oftast inte följer
organisationens vision inför satsningen (DeSanctis & Poole, 1994). Vidare menar
DeSanctis och Poole (1994) att medarbetare oftast anpassar BI-systemen för att det
ska underlätta deras vardag, något som våra respondenter anser är väldigt vanligt.
Denna anpassning leder dock till att systemen ibland används felaktigt och därför
accepteras de inte av en del användare då systemet istället motverkar deras
arbetsuppgifter (ibid).
Det kan leda till en komplexitet där olika systemanvändning påverkar hur väl
användarna kan utnyttja till exempel BI-rapporterna som beslutsstöd (DeSanctis och
Poole, 1994). Vidare menar våra respondenter att IT-arkitekturen oftast är dåligt
anpassad för att hantera ett stort IT-system. Detta kan som DeSanctis et al. (1995)
menar leda till att användande av BI-systemet inom organisationen inte används
konsekvent vilket minskar BI-systemets effektivitet i och med att det inte används till
sin fulla kapacitet. Dock så menar några av våra respondenter att detta scenario inte
är helt till organisationers nackdel för det leder ofta även till att organisationerna
börjar se över sin IT-arkitektur. Vilket kan innebära att BI-systemet etableras djupare
både strukturellt och socialt, vilket leder till att BI-systemet förankras som en ett
viktigt IT-system i organisationen (ibid).

5.7 Sammanfattning Adaptive Structuration Theory
Vi anser att AST bidragit till djupare förståelse för hur en BI-implementering kan
påverka både organisationen och verksamheten i stort men även för hur användarna
väljer att hantera det nya systemet. Vi upplever vidare att vi genom tillämpning av AST
har erhållit en större förståelse för hur en BI-implementering påverkar användaren på
ett individuellt plan, vilket har gjort att vi kunnat utveckla djupare resonemang över
exempelvis varför vissa användare uppvisar en aversion mot BI-systemet. Användaren
kan exempelvis uppleva att systemet är krångligt och onödigt och därför välja att inte
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använda BI-systemet. Det kan även vara så att användaren upplever att
implementeringen går emot verksamhetens värderingar och normer och därmed även
användarens egna värderingar. Denna konflikt skapar ett motstånd till BI-systemet
som leder till att användaren inte nyttjar det.
Dessa slutsatser hade varit svåra för oss att nå utan att ta hjälp av AST varför vi anser
att AST skapat möjligheter till djupare förståelse för vad en implementering av ett BIsystem kan innebära i olika organisationer. Vi anser även att vår uppsats via AST
kunnat nå en klarare analys över hur de som implementerar BI-systemen kan påverka
hur verksamhetens användare involveras så att dessa knyter an till det nya systemet
på ett mer själsligt såväl som strukturellt plan.

5.8 Sammanfattning analys
Genom att föra samman studiens teoretiska och empiriska material kan vi se att Yeoh
och Koronios (2010) ramverk över framgångsfaktorer för BI-implementering stämmer
in till viss del för organisationer i en svensk kontext. Det finns många aspekter som är
tillämpbara i en svensk kontext, dock även en viss problematik. Denna problematik
grundar sig främst i att huvudrubrikerna är för generella vilket leder till att innehållet
under rubrikerna upprepas under flertalet faktorer. Det vi kan se utifrån vår empiriska
insamling är dock att det finns ett behov av faktorer som organisationer bör beakta
innan och under implementering av BI och att detta behov till viss del kan
tillfredsställas genom tillämpning av Yeoh och Koronios (2010) framgångsfaktorer. Vi
kan dock se att framgångsfaktorerna bör omformuleras och bli mer konkreta för att
göra detta på ett mer effektivt vis.
Under faktorn Engagerat ledarskap och finansiering i CFS-modellen återfinns tre
teman: Tydlig vision, Användarinvolvering och Kompetens. Faktorn beskriver att
engagemang och support från organisationsledningen är avgörande för acceptansen
av BI-systemet (Yeoh & Koronios, 2010) vilket speglar temat Tydlig vision som
beskriver hur den samlade bilden hos vår studies respondenter är att en lyckad BIimplementering kräver att syftet med satsningen kommuniceras tydligt från ledningen
och ut i organisationens spetsar så att samtliga medarbetare får en tydlig bild över den
nytta som systemet kommer bidra med då det gynnar acceptansen av BI-systemet.
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Vidare förklarar faktorn att det är viktigt att BI bör drivas ur ett verksamhetsperspektiv
och inte från IT-avdelningen i och med att det då kan skapas klyftor inom
organisationen där medarbetare från IT-avdelningen är de enda som besitter
tillräcklig kompetens för att förstå sig på och använda BI-systemet (Yeoh och
Koronios, 2010; Watson et al, 2001). Detta knyter an till temat Användarinvolvering
som framhäver vikten av att BI-satsningar drivs utifrån en verksamhetsvy där
slutanvändarens perspektiv är i fokus vid utformandet av systemet likväl som temat
Kompetens vilket belyser det väsentliga i att det finns rätt kompetens inom
organisationen som förstår sig på BI-systemet och kan nyttja det till dess fulla
kapacitet då det annars finns en risk att organisationen inte får ut den planerade
nyttan av systemet.
Under faktorn Klar vision för verksamhetsstrategier i CFS-modellen återfinns
temana Tydlig vision och Agilt ledarskap. Faktorn beskriver dels att det är av största
vikt att det finns en tydlig vision och strategi för vad organisationen förväntar sig att
få ut av BI-systemet (vilket överensstämmer med temat Tydlig vision), men även att
det bör finnas en samklang mellan den övergripande verksamhetsstrategin och BIsystemet (Yeoh och Koronios, 2010; Arnott och Pervan, 2005). Det empiriska
innehållet som redovisas under temat Agilt ledarskap beskriver att BI-projekt enligt
BI-konsulter bör bedrivas under agila arbetsprocesser som möjliggör förändringar
genom hela processen just på grund av att det ska finnas en samklang mellan den
övergripande verksamhetsstrategin och BI-systemet. Här har vi dock identifierat en
viss problematik där BI-användare i vissa fall föredrar en mer traditionell projektform
då detta upplevs skapa färre störningar i den dagliga verksamheten.
Under faktorn Verksamhetsinriktad och kunskapsbaserad gruppsammansättning
finner vi två teman: Användarinvolvering och Kompetens. Faktorn beskriver det
centrala i att det finns ledare med strategiskt verksamhetsperspektiv som tar ansvar
för systemet och förmedlar sin kunskap vid implementering av BI likväl som att BIteam bör bestå av medarbetare som besitter olika typ av kompetens - både tekniskt
kunniga medarbetare såväl som medarbetare med insyn i verksamheten (Yeoh &
Koronios, 2010; Ang & Teo, 2000). Dessa aspekter kan vi tydligt se under temat
Användarinvolvering som framhäver att studiens respondenter förespråkar att BIprojektet drivs från verksamheten med ett slutanvändarperspektiv i fokus likväl som
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under temat Kompetens där det framgår att en majoritet av studiens respondenter
betonar vikten av att kunskap sprids internt inom organisationen så att även de
medarbetare som inte besitter en särskilt stor teknisk kunskap erhåller en generell
förståelse för systemet. Under temat Kompetens kan vi även se att studiens
respondenter lyfter betydelsen av att det finns en bredd och variation i kompetensen
hos medarbetare, vilket överensstämmer med den diskuterade faktorn i CFSmodellen.
Inom faktorn Affärsdriven och iterativ utvecklingsmodell kan vi urskilja temat Agilt
ledarskap. I sin redogörelse under faktorn menar Yeoh och Koronios (2010) att det
kommer åsamka stora störningar på verksamheten om BI-projektet drivs igenom i ett
enstaka skede samtidigt som Moss och Atre (2003) lyfter fram den iterativa
utvecklingsprocessen som betydande vid genomförande av BI-projekt då det behöver
vara anpassningsbart för förändringar som sker i verksamheten. Det empiriska
innehållet som redovisas under temat Agilt ledarskap beskriver i enlighet med detta
att BI-projekt enligt BI-konsulter bör bedrivas under agila arbetsprocesser som
möjliggör förändringar genom hela processen just på grund av att det ska finnas en
samklang mellan den övergripande verksamhetsstrategin och BI-systemet. Här har vi
dock identifierat en viss problematik där BI-användare i vissa fall föredrar en mer
traditionell projektform då detta upplevs skapa färre störningar i den dagliga
verksamheten.
Inom faktorn Användarorienterad förändringshantering kan vi urskilja temat
Användarinvolvering. Faktorn beskriver hur ett ökat användardeltagande leder till en
förbättrad behovskommunikation vilket i sin tur bidrar till att systemet har en större
chans att accepteras av medarbetare i och med att det har bättre förutsättningar att
möta de krav och förväntningar som finns hos slutanvändaren på ett mer effektivt vis
(Yeoh & Koronios, 2010). Det empiriska innehållet som redovisas under temat
Användarinvolvering beskriver i likhet med detta resonemang att det är av hög
väsentlighet att slutanvändarens perspektiv är i fokus vid utformandet av BI-systemet
och att medarbetare från andra avdelningar än enbart IT-avdelningen bör involveras
i utvecklingen för att det färdiga systemet ska vara bättre anpassat efter
slutanvändarens behov och tekniska kompetens.

80

Under faktorn Affärsdriven, skalbar och flexibel ram i CFS-modellen återfinns temat
Interoperabilitet. Faktorn beskriver att en flexibel infrastrukturdesign som möjliggör
en fullgod integration mellan BI-systemet och övriga system inom organisationen har
stor påverkan på framgången hos en BI-implementering (Yeoh & Koronios, 2010;
Moss & Atre, 2003). Om integrationen mellan BI-systemet och organisationens övriga
IT-arkitektur är undermålig kommer det leda till att processer där systemen hämtar
information från varandra blir utdragna (ibid). Detta återspeglas i temat
Interoperabilitet som beskriver hur en samtliga av studiens respondenter delger
betydelsen av att BI-systemet integreras ordentligt med den övriga IT-arkitekturen då
det i annat fall kan leda till att systemet snarare bidrar till en minskad effektivitet än
det motsatta vilket kan skapa en aversion mot systemet bland medarbetare.
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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 hur de kritiska
framgångsfaktorer som presenteras av Yeoh och Koronios (2010) är relevanta och
tillämpbara i en svensk kontext genom att analysera utmaningar och
framgångsfaktorer vid implementering och strategisk användning av BI som bas för
strategiska beslut inom svenska organisationer.

6.1 Besvarande av frågeställningar
6.1.1 Hur används BI strategiskt av de svenska organisationer som deltagit i
studien?
Målet för strategisk användning av BI skiljer sig åt mellan de organisationer som
deltagit i denna studie då organisationerna har olika syften med sina BI-system, dock
är ett gemensamt grundmål att genom systemet erhålla relevant information som kan
ligga till grund för olika typer av verksamhetsbeslut. Genom att organisationerna
erhåller denna information kan de genom att få en förståelse för tidigare utfall bilda
sig en uppfattning över vad som kommer inträffa i framtiden. Detta finner vi stämma
väl överens med hur BI definierats inom tidigare forskning, exempelvis genom Negash
(2004) definition av BI som ett analytiskt verktyg som möjliggör presentation av
värdefull information till beslutsfattare inom organisationer. Vidare menar vi med
grund i AST och DeSanctis och Pooles (1994) resonemang att ledningen tycks använda
BI-system på en strukturell nivå då de eftersträvar korrekta beslutsunderlag. Detta
innebär att organisationerna även behöver involvera användarna så att de knyter an
till det nya systemet på ett mer själsligt plan för att därefter kunna nyttja de fördelar
som ett BI-system skapar. Denna studies empiriska material påvisar vidare att BI kan
tillämpas på i stort sett alla verksamhetsområden förutsatt att de har en datadriven
koppling. De områden som de organisationer som deltagit i studien tillämpar BI inom
är exempelvis HR, CRM, marknadsföring, försäljning och mer övergripande
affärsstrategiskt. Vi kan se en återspegling av dessa användningsområden inom
tidigare forskning på BI-området där BI-lösningar påvisas tillämpas bland annat inom
hantering av kundrelationer, försäljningsstudier och strategisk planering (Negash &
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Gray, 2008). Den strategiska användning av BI som uppvisas av studiens fallföretag
ter sig vidare vara kompatibel med Yeoh och Koronios (2010) ramverk för kritiska
framgångsfaktorer och hur de beskriver strategisk användning av BI vilket vi anser
bidra till att styrka CFS-modellens relevans och tillämpbarhet i en svenska kontext.

6.1.2 Vilka utmaningar finns kopplat till implementering av BI hos de svenska
organisationer som deltagit i studien och vilka faktorer är avgörande för
framgång?
De utmaningar kopplat till implementering av BI som kunnat identifieras hos de
organisationer som deltagit i studien berör följande fem teman: Tydlig vision,
Användarinvolvering, Agilt ledarskap, Kompetens och Interoperabilitet.

Tema

Förklaring

Tydlig vision

För en lyckad BI-implementering krävs att syftet med satsningen kommuniceras
tydligt från ledning ut i organisationens spetsar. Är kommunikationen bristfälliga
minskar acceptansen av BI-systemet bland medarbetare.

Användarinvolvering

Det är viktigt att slutanvändarens perspektiv är i fokus vid formandet av BIsystemet för en lyckad implementering. Satsningen bör vara driven från
verksamheten och inte från IT-avdelningen, i annat fall minskar acceptansen för BIsystemet bland medarbetare.

Agilt ledarskap

Agila arbetsprocesser är en förutsättning för framgångsrik implementering av BI på
grund av att det möjliggör förändringar genom hela processen. Utan möjligheten till
dessa justeringar kan det uppstå en diskrepans mellan BI-systemet och
verksamhetsstrategin.

Kompetens

Det är av hög väsentlighet att det finns rätt kompetens inom organisationen som
förstår BI-systemet och som sprider denna förståelse genom organisationen. I annat
fall finns en risk att organisationen inte får ut den planerade nyttan av systemet i
och med att det inte används till sin fulla kapacitet.

Interoperabilitet

Det är centralt att BI-systemet fungerar ihop med den övriga IT-arkitekturen då det
annars kan bildas flaskhalsar tack vare systemet som gör processer mer utdragna
vilket i sin tur leder till att det skapas en aversion mot systemet bland medarbetare.

Tabell 4: Utmaningar vid implementering av BI inom de svenska organisationer
som deltagit i studien.
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Vi har genom vår studie vidare kunnat urskilja att det finns ett visst samband mellan
dessa teman och de kritiska framgångsfaktorer vid implementering av BI som
presenteras av Yeoh och Koronios (2010). Samtliga av de fem teman som identifierats
inom ramen för denna studie går att finna inom de faktorer som ingår i Yeoh och
Koronios CFS-modell (vilket illustreras i figur 9), dock finner vi att faktorerna i CFSmodellen inte är tydligt särskilda utan att samma dimensioner inkluderas under
flertalet faktorer. Denna åsikt förstärks i och med att vart och ett av de teman vi
identifierat som påverkande på framgången hos BI-implementeringar genom denna
studie även återfinns under flertalet av faktorerna som ingår i CFS-modellen. Detta
gör att vi bildat oss uppfattningen att Yeoh och Koronios (2010) CFS-modell är
relevant och tillämpbar inom en svensk kontext men att den dock är för generell och
att varje enskild faktor inom modellen är för bred. Därmed finns enligt oss ett behov
av justeringar för att göra CFS-modellen mer tydlig och konkret i en svensk kontext
likväl som mindre upprepande. Vidare upplever vi att vi genom att tillämpa AST har
haft lättare att tolka och förstå CFS-modellen samtidigt som teorin bidragit med en
djupare förståelse för specifika aspekter inom faktorerna. Ett exempel på detta är
aspekten användarinvolvering som det, likt många andra aspekter, inte förs något
utvecklat resonemang kring inom CFS-modellen men som ändå inkluderas i den
flertalet gånger (likväl som i studiens empiriska underlag). Vi upplever att vi där
genom att tillämpa AST har kunnat utveckla djupare resonemang och bakomliggande
orsaker kopplat till varför vissa användare till exempel dömer ut ett BI-system och
väljer att inte använda det.
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Faktor (Yeoh och Koronios CFS-modell, 2010)

Empiriska teman

Engagerat ledarskap och finansiering

Tydlig vision, Användarinvolvering,
Kompetens

Klar vision för verksamhetsstrategier

Tydlig vision, Agilt ledarskap

Verksamhetsinriktad och kunskapsbaserad

Användarinvolvering, Kompetens

gruppsammansättning
Affärsdriven och iterativ utvecklingsmodell

Agilt ledarskap

Användarorienterad förändringshantering

Användarinvolvering

Affärsdriven, skalbar och flexibel teknisk ram

Interoperabilitet

Tabell 5: Sammanställning av empiriska teman i relation till Yeoh och Koronios
CFS-modell.

I och med att samtliga teman som genom vår studie identifierats som utmaningar vid
implementering av BI hos de svenska organisationer som deltagit i vår studie går att
återfinna inom Yeoh och Koronios (2010) modell för kritiska framgångsfaktorer vid
implementering av BI hävdar vi att dessa teman även kan ses som avgörande för
framgång inom en svensk kontext. Dock anser vi att det vore till många
organisationers fördel med en enklare och mer kondenserad modell med färre
upprepningar som består av konkreta faktorer att beakta innan en BI-satsning inleds.
Med grund i det som framkommit genom analys av studiens empiriska och teoretiska
material hävdar vi att organisationer bör beakta följande framgångsfaktorer:
● Tydlig vision - vad önskar organisationen uppnå med BI-systemet? Har
organisationen ledare och medarbetare som är villiga att genomdriva visionen?
● Användarinvolvering - Hur känner den tilltänkta slutanvändarens inför ett nytt
IT-system? Hur ser deras behov ut? Är de villiga att arbeta med och använda
den information som BI-systemet kommer skapa?
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● Agilt ledarskap - Fungerar agila arbetsprocesser ihop med dagliga
verksamhetsprocesser? Finns kunskap och förståelse för agilt arbete inom
organisationen eller kommer man behöva förlita sig på externa konsulter?
● Kompetens - Vilken kompetens finns inom organisationen? Har organisationen
tillgång till tekniskt kunnig personal som kan förvalta BI-systemet?
● Interoperabilitet - Hur är IT-arkitekturen uppbyggd? Kan den hantera ett BIsystem eller kommer en BI-implementering få till följd att processer blir mer
tidsödande?

6.2 Kunskapsbidrag till vårt forskningsfält
Vi anser att vår studie har bidragit till att belysa framgångsfaktorer kopplat till
implementering av BI för strategiskt beslutsfattande inom svenska organisationer.
Studiens teoretiska bidrag ligger i att den bidrar med ytterligare kunskap inom ett
relativt nytt forskningsområde (BI) då den bedrivs i en för området outforskad kontext
(svenska organisationer). Studien validerar således den nuvarande uppfattningen om
framgångsfaktorer för implementering av BI som i viss mån finns representerad inom
forskningsfältet idag samtidigt som den utvidgar kunskapen genom att studien bedrivs
inom ramen för strategiskt beslutsfattande i en svensk kontext.

Det empiriska bidraget i sin tur tror vi främst ligger i identifieringen av de
framgångsfaktorer som påverkar BI-satsningar inom svenska organisationer, vilket
enligt oss kan vara till hjälp för organisationer som överväger att satsa på BI skulle
kunna gynnas av vår studie i och med att den kan utgöra en typ av underlag för
implementeringsbeslutet och hur de ska gå tillväga för att implementera BI på ett
framgångsrikt vis. Genom att förbättra sina BI-satsningar skulle de kunna utvinna
större nytta av BI-systemen.

6.3 Generalisering
Likt nämnt tidigare är generaliserbarheten generellt sett lägre hos kvalitativa studier
likt den vi genomfört jämfört med studier som antar en mer kvantitativ karaktär
(Jacobsen, 2002; Merriam 1994). I vår studie har vi dock inte primärt varit ute efter
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att generalisera våra resultat utan snarare hoppats generera nya insikter som kan
användas som bas för vidare studier och diskussion av området Business Intelligence
i en svensk kontext. Detta går i linje med den typ av generalisering som beskrivs av
Walsham (1995) där en studies resultat snarare betonar än konstaterar att något är
betydelsefullt. Vår förhoppning är med andra ord att de framgångsfaktorer vi
identifierat kopplat till BI inom en svensk kontext kan bidra med värdefulla insikter
som kan användas vid vidare studier, dock inte att de kommer bidra med några
definitiva sanningar. Vi hoppas vidare att vi med hjälp av vår studie kommer belysa
framgångsfaktorer kopplat till implementering av BI för strategiskt beslutsfattande
inom svenska organisationer.

Med detta sagt vill vi dock inte ducka helt för generaliseringsfrågan utan har tagit vissa
åtgärder för att ändå kunna generalisera vår studie i viss mån. En av dessa åtgärder är
att vi valt att utforma en intervjuguide för att på så vis kunna generera snarlikt
empiriskt material från respektive respondent som därmed delvis kan generaliseras
genom att det placeras under liknande teman. I och med att vi genom vår studie ämnat
undersöka de faktorer som påverkar framgången hos implementering av BI inom
svenska organisationer innebär det dessutom att vi i viss mån även har försökt göra
generaliseringar utifrån vår empiri. I och med att vår studies omfattning är så pass
begränsad anser vi dock att tillförlitligheten hos en generalisering av resultatet är
relativt låg och att det finns behov av att genomföra en studie där ett högre antal
organisationer deltar för att kunna generalisera resultatet på ett mer pålitligt vis.
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7. Reflektion och vidare forskning
För att vår studie ska upprätthålla så hög trovärdighet och kvalitet som möjligt har vi
följt de kriterier och kritiska förhållningssätt som redogjordes för under studiens
metodavsnitt (i synnerhet 2.6 och 2.7) med noggrannhet genom hela processen. För
att försäkra oss om att våra tolkningar av den empiriska data som samlats in till
studien överensstämmer med den bild som studiens intervjudeltagare velat förmedla
har vi vidare låtit samtliga respondenter läsa och godkänna våra tolkningar. Vi anser
att detta är en åtgärd som bidragit till att stärka vår studies trovärdighet. Med detta
sagt är vi dock medvetna om att det faktum att vi valt att inkludera BI-konsulter i
studien inneburit en risk för bias i och med att dessa skulle kunna vara motvilliga att
dela med sig av motgångar och mindre lyckade BI-projekt, vilket då i sin tur skulle leda
till att vår studies resultat blir mindre nyanserat och tillförlitligt. Efter intervjuer med
BI-konsulterna i fråga visade det sig dock att dessa var mer än villiga att dela med sig
av både utmaningar och misslyckade implementeringar samtidigt som vi haft en jämn
fördelning av BI-konsulter respektive BI-användare i studien. Dessa två faktum anser
vi ha minskat graden bias i studiens empiriska underlag.
En annan faktor som kan ha påverkat tillförlitligheten hos vår studie är att ett
begränsat antal organisationer deltagit i studien (sex stycken) vilket även innebär att
vår studie kan ses som relativt begränsad i och med att resultatet inte nödvändigtvis
är representativt för samtliga organisationer i Sverige inom alla typer av industrier och
branscher. Hade fler organisationer inom andra branschområden inkluderats inom
ramen för studien är det möjligt att andra typer av utmaningar och framgångsfaktorer
hade kunnat identifieras. Utöver det begränsade antalet organisationer som deltagit i
studien kan antalet respondenter hos respektive organisation även det anses ha
begränsat studien (en intervjudeltagare per fallföretag). Vi är medvetna om att enbart
intervjua en respondent per fallföretag kan ha en negativ inverkan på studiens
reliabilitet då det med största möjlighet finns olika erfarenheter och åsikter inom
verksamheten. Det innebär en risk att vi då inte fångar upp alla personer inom
verksamheten i och med att studien skulle ha kunnat få ett annat utfall om dessa
respondenter intervjuats istället. Vi har dock försökt finna respondenter som kan
antas representera verksamhetens syn på BI (med grund i deras ledande position
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och/eller expertis inom området), och inte enbart utifrån deras erfarenheter och
yrkesroll, varför vi anser att vår studie kan ses som trovärdig. Vi vill dock poängtera
att studiens limiterade empiriska omfattning i termer av antal fallföretag och
respondenter enligt oss gör att studiens överförbarhet kan anses begränsad. Vår studie
tar enbart hänsyn till de perspektiv som finns hos sex olika organisationer och som
förmedlats utifrån en individs erfarenhet och uppfattning, vilket enligt oss inte anses
representativt för det svenska kontextet som helhet.
Med grund i vår studies begränsningar skulle det enligt oss vara intressant att bedriva
vidare forskning som tar avstamp i de utmaningar och framgångsfaktorer som
identifierats genom vår studie men som inkluderar fler organisationer med en större
branschspridning. Vi anser att de faktorer som vi påvisat påverkar BI inom svenska
organisationer på så vis skulle kunna utvecklas ytterligare och studeras vidare för att
styrka såväl trovärdigheten som generaliserbarheten i dessa. Det skulle även kunna
bidra till en djupare förståelse för vad som ligger bakom dessa utmaningar och
framgångsfaktorer. En annan åtgärd som skulle kunna bidra till förståelse av detta är
att genomföra intervjuer med medarbetare på olika nivåer inom organisationerna,
snarare än enbart individer ur organisationsledningen likt vi gjort i vår studie. Detta
då vi tror att organisationsledningen inte nödvändigtvis alltid är införstådda i hur det
fungerar i praktiken när medarbetare genomför sina arbetsuppgifter i BI-systemen.
Bedrivs vidare forskning där hänsyn tas även till medarbetares perspektiv skulle nya
infallsvinklar som inte kunnat identifieras genom vår studie således kunna påvisas.
Utöver detta anser vi att en studie med ett annat förhållningssätt skulle vara intressant
att genomföra, exempelvis där fokus riktas specifikt mot en av de framgångsfaktorer
och utmaningar som identifierats genom vår studie och djupdyka inom den för att
exempelvis erhålla en djupare förståelse för utmaningar vid agila arbetsprocesser och
den samverkan mellan agila och traditionella arbetssätt som tagits upp i denna studie
och som tycks vara relevant att ta hänsyn till vid BI-projekt. Avslutningsvis är en annan
aspekt som enligt oss skulle vara intressant att lyfta att studera offentliga
organisationer ur en BI-kontext då vi funnit mycket få studier som behandlar BIsatsningar inom just offentlig verksamhet.
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9. Bilagor
9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide (BI-konsulter)
INTERVJUGUIDE (BI-konsulter)
●
●
●

Vilken roll har du inom organisationen? Hur länge har du haft den?
Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Hur ser processen för dig som BI-konsult ut?
○ Bedrivs ditt arbete ute hos företag i projektform eller är det en kontinuerlig
process hos företaget?

Business Intelligence
●
●
●
●

●

●

Vad innebär Business Intelligence (BI) för dig?
Vilka är målen med att använda BI?
○ Vad kan det användas till? Vilka områden?
Hur arbetar er organisation med BI?
Hur har BI förändrats det senaste årtiondet, och hur tror du att utvecklingen kommer
se ut framöver?
○ Hur har GDPR påverkat utvecklingen?
○ Vilka utmaningar och möjligheter ser du inom området?
Vilka BI-relaterade behov ser ni hos era kunder/marknaden?
○ Vilka är de vanligaste problemen hos era kunder?
○ Hur analyserar ni kundernas behov?
Upplever ni att BI ramverken samverkar med organisationernas befintliga ITarkitektur?
○ Är BI-systemen ni erbjuder standardiserade eller anpassningsbara?

●

Hur presenterar och visualiserar ni BI-data till era kunder?
○ Hur upplever ni att kunderna tar till sig av era analyser?

●
●

Hur värderar ni effekten av BI-implementeringar?
Hur definierar du framgångsrik BI?
○ Finns det faktorer som påverkar en BI-satsnings framgång?
○ Finns det några egenskaper som organisationen bör anamma för framgångsrik
BI?

●

Var i organisationen bör BI-ansvaret ligga?
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9.2 Bilaga 2 - Intervjuguide (BI-användare)
Intervjuguide (BI-användare)
●
●

Vilken roll har du inom organisationen? Hur länge har du haft den?
Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Business Intelligence
●
●

●
●

●
●
●

Vad innebär Business Intelligence (BI) för dig?
Hur arbetar er organisation med BI?
○ inom vilka områden tillämpar ni BI?
○ hur hjälper det er organisation?
Vad är målet med er användning av BI?
Vad låg bakom ert beslut att börja använda BI? Vad var anledning till att ni började
använda BI?
Upplever ni att BI förbättrar ert beslutsfattande?
Upplever ni att ni har fått valuta för pengarna? Har ni fått användning för den data
som genererats via BI-satsningar?
Mäter ni effekten av BI på något vis?

●
●

Vilka utmaningar och möjligheter finns hos er kopplat till användning av BI?
Upplever ni att ert BI-system samverkar med organisationens befintliga IT-arkitektur?
○ Använder ni er av ett standardiserat eller anpassningsbart BI-system?

●

Vilka parametrar tog ni i beaktning vid valet av BI-lösning? Ex. UX, flexibilitet,
standardiserat vs anpassningsbart etc.

●

Har GDPR påverkat er användning av BI?
○ Har ert arbete med datalagring påverkats av GDPR?
○ Har insamling av data påverkats av GDPR?

●

Hur presenterar/visualiserar ni data?
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