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Abstract 

The increased globalization and the recent financial crisis have put high demands on the 

monitoring and awareness of an organization's performance. Business Intelligence (BI) is an area 

which aims to improve this performance through analysis of historical data. BI is a complex 

question for organization’s because it involves more than just technical solutions for maximum 

performance. Organizations are currently investing in different BI solutions and a list of priorities 

has to be made to ensure balanced resource allocation within a BI-implementation. To this day 

no single business intelligence model exists that can adequately measure a company’s work from 

several perspectives. 

The purpose of this study was to develop a maturity model for BI and use it in a case study of 

three different well-known Swedish companies; Axfood, Scania and Systembolaget, to measure 

their BI-maturity. To achieve the purpose of the study, three distinct research questions arose; 

"What would a model for measuring a company’s Business Intelligence maturity look like? How 

would this model be constructed? And finally “What conditions could potentially affect an 

organization’s maturity in Business Intelligence?". 

The Maturity Model BIOMA (Business Intelligence Organizational Maturity Analysis) is made up 

of four categories, which in turn are divided into one or more sub-categories. A subcategory 

consists of several statements. Each statement carries a certain number of points. When the 

points are combined, the summarized amount is inserted into a coordinate system. Within this, 

the axies correspond to the pillars and the score is based on the origo-point. Measuring a 

company's BI-maturity is a complex research question, where a number of aspects such as 

organizational structure, end-user involvement, and the gap between IT department and business 

can be of great importance. 

BIOMA was empirically tested in the case study. The responders in each company judged their 

company based on the statements in each subcategory. Following this they made suggestions on 

ways to change the model. By applying these suggestions to the original material, the model was 

then redeveloped to create a final version.  

The model can be used for various purposes, such as processes within organizations or in 

benchmarking. It can also be used by consultants in Sales support as a pilot study for clarifying a 

company’s present BI-maturity. In this absence of a model that could visually describe a 

company’s BI maturity multidimensionally, we believe that BIOMA has substantial and existing 

business potential.  



Sammanfattning 

Den ökade globaliseringen och senaste finanskrisen ställer höga krav på uppföljning och 

medvetenhet av ett företags prestation. Business Intelligence (BI) är ett område vars syfte är att 

förbättra en organisations prestation genom analys av historisk data. BI är ett komplext område 

som inte bara handlar om tekniska lösningar, även om det är en förutsättning. För närvarande 

investeras det mycket i olika BI-lösningar och företagen behöver veta vad resurserna bör läggas 

på. I dagsläget finns det ingen modell som bedömer ett företags arbete med Business Intelligence 

utifrån ett flertal dimensioner. 

Syftet med den här studien var att utveckla en mognadsmodell för Business Intelligence och 

sedan jämföra de undersökta företagen Axfood, Scania och Systembolagets mognad. För att 

uppnå studiens syfte avsåg vi att besvara följande frågeställningar, ”Hur skulle en modell för att 

bedöma ett företags mognad inom Business Intelligence kunna se ut?” samt ”Vilka förutsättningar påverkar ett 

företags mognad inom Business Intelligence”. 

Mognadsmodellen (BIOMA) kom att bestå av fyra hörnstenar som i sin tur delades in i en eller 

flera underkategorier. Varje delkategori ger poäng som sedan infogas i ett koordinatsystem där 

axlarna motsvarar hörnstenarna och poängen utgår från origo. Att mäta ett företags mognad 

inom BI är komplext, då ett antal aspekter såsom organisationsstruktur, användarmedverkan samt 

klyftan mellan IT-avdelning och verksamhet kan påverka. 

Den teoretiska modellen är empiriskt testad. Respondenterna på respektive företag har bedömt 

hur långt de kommit inom varje hörnsten samt ge synpunkter på modellens utformning. 

Modellen har sedan förädlats utifrån det empiriska materialet. 

Vi anser att BIOMA har ett stort värde då det saknas en modell som visuellt och relativt enkelt 

beskriver ett företags mognad inom Business Intelligence. Modellen kan användas i olika syften, 

såsom benchmarking mellan processer och företag, säljstöd för konsulter samt vid förstudie för 

att klargöra ett företags nuläge. 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet kommer studiens utgångspunkter klargöras. Syftet är att läsaren tidigt ska förstå 

bakgrunden för uppsatsen samt dess syfte. Vidare presenteras uppsatsens frågeställningar 

(forskningsfrågor) som besvaras i kapitlet resultat. 

 

1.1 Bakgrund 

Under hösten 2008 gick alla världens börsmarknader amok av nyheterna från USA om Lehman 

Brothers något oväntade konkurs. Kreditmarknaden frös och företag världen över började se 

över hur effektiviteten i verksamheten kunde förbättras. Genom den något oförutsägbara 

händelsen med stoppet på kreditmarknaden, behövde organisationer förbättra kännedomen om 

sin verksamhet samt ha möjlighet att förbättra beslutsprocesserna. Beslutsfattning är komplext, 

ett beslut kan aldrig bli helt rationellt men genom att fatta beslut på information kan hanteringen 

av osäkerhet vid beslutsfattande rationaliseras (Borking et al. 2009). 

Business Intelligence (BI) något som slarvigt inom svenskan kallas för beslutsstöd, är en samling 

av produkter, tekniker, metoder för att hitta värdefull kunskap i stora datamängder (Williams & 

Williams, 2007). Mängden data har ökat och fortsätter öka hos företag då kostnaden för lagring 

har minskat till en nästintill symbolisk summa (Howson, 2008). Den ökade mängden ställer högre 

krav på hanteringen av data. Det är ofta förädlingen av data som avgör hur informationen kan 

ligga till grund för beslut då ett beslut endast är så bra som de data som ligger till grund för det 

(Sumathi & Sivanandam, 2006). 

Införandet av BI-lösningar i en organisation är en komplex historia med långa projekt där kraven 

förändras fort. BI är starkt förknippat med en organisations processer då det är i dem som 

information behöver finnas för att rätt person ska ha informationen på rätt plats och vid rätt 

tidpunkt (Borking et al. 2009). Det är dock mer komplicerat än det låter; insamling, tvättning och 

distribution av data är den mest tidskrävande aktiviteten och även den viktigaste (Sumathi & 

Sivanandam, 2006). 

Marknaden för Business Intelligence växte globalt med 4,2 procent 2009 till 9,3 miljarder dollar, 

trots att den totala marknaden för mjukvara sjönk. Inom BI var det företag som sålde enkla och 

användbara verktyg som växte mest (Wallström, 2010). 
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Det finns ett antal framgångsfaktorer som påverkar den nytta som ett företag får ut av sina BI-

investeringar, bland annat avsaknaden av användare, högt konsult- och personberoende samt låg 

trovärdighet till data (Borking et al, 2009). De modeller som finns är begränsade till vissa 

dimensioner, till exempel tekniska verktyg eller ledningens påverkan. Det finns ett behov av en 

enkel modell som beskriver helhetsbilden av ett företags mognad inom BI utifrån flera 

dimensioner. 

Den ökade konkurrensen bland företag har lett till stora investeringar i olika tekniska lösningar, 

Business Intelligence är inget undantag. Då BI är trendigt är risken för fartblindhet hos 

företagsledningar och konsulter hög, bristande kommunikation med verksamheten leder ofta till 

en bristfällig kravbild och att alldeles för stort fokus enbart läggs på att implementera verktygen 

(Borking et al, 2009). För att undvika detta behöver båda parter se Business Intelligence ur fler 

perspektiv. I dagsläget finns det ett antal modeller för BI-mognad, dock ingen som på ett tydligt 

och visuellt sätt beskriver hur BI-lösningarna integrerar och påverkar verksamheten. En modell 

som beskriver ett företags mognadsgrad utifrån olika dimensioner ger en enkel och överskådlig 

bild av ett företags nuläge. Vår modell syftar till besvara frågor som ”Hur använder vi vårt BI-

stöd?” och ”Vad kan vi förbättra?” 

Modellen har tillämpats och värderats på tre företag: Scania, Axfood och Systembolaget. Studien 

på de tre företagen har sedan legat till grund för den slutgiltiga modellen. 

1.2 Frågeställning 

Utifrån ovanstående resonemang är det följande frågor som vi syftar till att besvara i den här 

studien. 

 Hur skulle en modell för att bedöma ett företags mognad inom Business Intelligence 

kunna se ut? 

o Hur placeras de undersökta företagen i mognadsmodellen och vilka 

förbättringsbehov har identifierats med hjälp av modellen? 

 Vilka förutsättningar påverkar ett företags mognad inom Business Intelligence? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utveckla en mognadsmodell för att beskriva och värdera ett företags 

arbete med Business Intelligence. Vidare är syftet att modellen ska tillämpas empiriskt på 

konsulter inom området samt BI-utvecklare på de tre företagen för att vidareutveckla den. En 

undersökning som jämför de tre företagen utifrån vår mognadsmodell kommer även genomföras. 
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1.4 Avgränsning 

De avgränsningar vi har gjort är att inte studera forskning inom synergieffekter med andra IT-

system. Vi har även delvis begränsat oss till att inte studera gränssnittsval och djupare tekniska 

aspekter. Andra teoretiska avgränsningar är hårdvarunära aspekter på BI-mognad, såsom 

serverkapacitet, förfrågningar mot server med mera. Andra teoretiska aspekter vi har valt att 

utesluta är olika frågespråks inverkan på prestanda och BI-mognad generellt, samt andra 

stödsystems uppbyggnad och användningsområde (Exempelvis CRM samt HR-system). En 

annan uteslutning har gjorts då det mycket närliggande ämnet Performance Management inte 

behandlas i uppsatsen. 

I ett vidare perspektiv kommer uppsatsen utesluta säkerhetsfrågor, exempelvis vilka 

säkerhetsåtgärder som de studerade företagen valt att tillämpa olika säkerhetshot mot BI-

lösningen. 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för den här studien är informatikstudenter, företag och personer som är intresserade 

av IT med inriktning på området Business Intelligence och hur ett företags mognad kan mätas. 

Även fast målet är att läsaren inte ska behöva ha djupa kunskaper inom området förekommer en 

del specifika begrepp och en viss förståelse för BI förväntas av läsaren. 

1.6 Disposition 

Nedan visas en visuell figur över studiens disposition, det vill säga hur planeringen och 

utförandet av studien har gått till. 
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Figur 1-1. Studiens disposition 

Första kapitlet, inledning, behandlar studiens förutsättningar och begränsningar. En presentation 

av bakgrunden till området redovisas och följs därefter av problematiseringen av ämnet. 

Tillsammans med syftet leder det fram till de frågeställningar vi avser att besvara. 
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I andra kapitlet, metod, presenterars grundläggande metodteori, ansats, datainsamling samt hur vi 

har förhållit oss till dem. Teori är den del som ligger till grund för den första versionen av vår 

mognadsmodell och författarna ser modellen som resultatet av teorin. Den första versionen av 

modellen analyserades sedan mot den insamlade empirin för att identifiera styrkor och svagheter i 

den utvecklade modellen. 

Resultatet av analysen är den andra versionen av mognadsmodellen samt andra intressanta 

aspekter som framkommit under det empiriska arbetet. Utifrån analysen där vi har försökt hitta 

signifikanta drag eller skillnader inom de studerade områdena myntar ut i kapitlet resultat där våra 

frågeställningar besvaras. I sista kapitlet redovisas en reflektion över resultatet, lärdomar från 

arbetet med uppsatsen samt förslag på framtida och ytterligare forskning inom området. 

1.7 Språk- och referenshantering 

En stor del av den litteratur som studien bygger på är skriven på engelska. Då studien skrivs på 

svenska kommer vi i största möjliga mån översätta litteraturen. En del begrepp och citat kommer 

dock inte att översättas då dess innebörd riskerar att förlora sin mening. Det finns två sätt att 

referera på, Harvardsystemet och Oxfordsystemet. Med Harvardsystemet anges källan löpande i 

texten, Oxfordsystemet använder sig av fotnoter som placeras med en siffra i texten för att sedan 

redovisas längst ner på varje sida eller i slutet av kapitlet. Vi har valt att använda Harvardsystemet 

för referering då vi anser att det ger läsaren bättre flyt i läsningen samt gör det enkelt att se var 

källan kommer från. 
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2. Metod 
 

I det här kapitlet presenterars olika förhållningssätt vid forskning samt hur vi har förhållit oss till de 

metoder och teorier som finns inom området. Vidare beskrivs de tekniker och intrument som användts vid 

insamling och analys av data. 

 

2.1 Ansats 

Det finns i huvudsak två vetenskapsteoretiska plattformar vid vetenskapliga studier, positivism 

och hermeneutik. Studiens syfte påverkar valet av inriktning. ”Positivisterna vill gärna tro på absolut 

kunskap, medan hermeneutiker ofta har mer förståelse för relativistiska tankegångar” (Thurén, 2007, s.16). 

2.1.1 Positivism 

August Comte som anses vara positivismens grundare skapade på 1800-talet det som han döpte 

till positiv filosofi som stod i motsats till dåtidens metafysiska tänkande. Comte såg positiv som 

något som stod för något precist, säkert och verkligt till skillnad från metafysiken som fokuserade 

på det som vi inte kunde uppfatta med våra sinnen (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Positivismen har sina rötter i naturvetenskapen och strävan efter absolut kunskap. Källorna till 

den kunskapen kan endast komma från det som ”vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut 

med vår logik” (Thurén, 2007, s.16). Iakttagelser är det som vi kan observera med våra fem sinnen 

och bildar empirin. Vi kan dock iaktta saker som är tänkbara men ändå osannolika, därför är 

logiken en viktig del av positivismen. Positivismen använder sig av logik för att bekräfta ett 

påstående (Thurén, 2007). Till exempel är det empiriskt bevisat att en bil både kan rulla och stå 

still, men det är logiskt sant att den inte kan göra båda sakerna samtidigt. 

Positivismen bygger på ett antal huvudteser. En positivist bortser från allt som inte är verkligt 

eller iakttagbart och fokuserar på att förklara kausalitetssamband. Alla utsagor måste kunna 

verifieras med hjälp av empiriska fakta som insamlats efter en och samma metod. Positivismen är 

vanligast i kvantitativa studier med målet att kunna generalisera kausalitetssambanden till en 

större population (Lundahl & Skärvad, 1999). 
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Figur 2-1. Forskningscykeln enligt den positivistiska grundsynen (Lundahl & Skärvad, 1999, s.41) 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik, även kallat tolkningslära, försöker inte endast begripa ett fenomen utan även att 

förstå det. Förståelsen grundar sig på forskarens subjektiva bedömning och återges i studien i 

form av välgrundade argument (Repstad, 2007). Hermeneutiken skiljer sig starkt från 

positivismen då empati används som källa till kunskap vid sidan av våra sinnens iakttagelser och 

positivismens logik (Thurén, 2007). 

Hermeneutiken bygger på tolkningar av olika fenomen, människors handlingar, litterära verk, 

symbolik, konstverk etc. (Gustavsson, 2004). Framförallt positivister är kritiska till hermeneutiken 

då det inte går att bevisa att tolkningarna är sanna, det är endast en persons subjektiva tolkning 

(Thurén, 2007). För att undvika att forskarens värderingar ”tar över” studien, behövs det ofta en 

eller flera forskare till som i sin tur kan revidera och analysera samma material. Vid ett sådant 

tillvägagångssätt blir forskarens arbete bättre ur ett kvalitetsperspektiv, då forskarens värderingar 

inte får samma stora genomslagskraft (Repstad, 2007). En viss kritik kan också infinna sig, då det 

är svårt för andra forskare att göra om studien, vilket betyder att replikerbarheten kan bli låg 

(Gustavsson, 2004). 

Hermeneutiken, till skillnad från positivismen, utgår från ett avgränsat område att studera. 

Forskarens avgränsning är viktig inom hermeneutiken, då forskningen annars kan bli för spretig 

och okonkret. Genom att studera ett fenomen ur en avgränsning kommer forskaren fram till 

”lokala” teorier som ofta är mer knutet till fenomenet än till en större generaliserbarhet 

(Gummeson, 1985). 
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När forskaren väl har bestämt sig att använda sig av en hermeneutisk ansats, använder sig 

forskaren sig vanligtvis av den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen utgår ifrån att 

forskaren ”pendlar” mellan förförståelse och förståelse. Den hermeneutiska spiralen gör att 

forskaren med tiden får bättre förståelse för ett fenomen genom att tillföra kunskapsdelar till den 

helhet som utgör forskarens förståelse av fenomenet (Gummesson, 1985). Forskarens 

helhetsförståelse inom kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning bygger på att material som inte 

passar in i forskarens tidigare förförståelse är unikt och viktigt att notera för studien, medan 

forskare som arbetar genom en kvantitativ positivistisk ansats menar att sådana fel inte är 

önskvärt (Stake, 1995). 

2.2 Förförståelse 

Förförståelse är förståelsen som människan har innan denne försöker att förstå ett fenomen, 

oavsett situation eller miljö. Det har i positivt ljus kallats för sunt förnuft och i negativ 

bemärkelse för fördomar. Hur vi än vrider och vänder på retoriken så finns förförståelsen alltid 

med oss och är därför en viktig del att redovisa i forskningssammanhang. 

Förförståelsen av ett fenomen är alltid sammankopplat till det perspektiv som forskaren bekänner 

sig till, eftersom denne medvetet eller omedvetet väljer att se ett fenomen med valda preferenser. 

Den problematik som kan uppkomma vid ensidig förförståelse kallas ibland för blockerande 

förförståelse. Den här typen av förförståelse baseras på en dogmatisk och nästan religiös 

övertygelse över att just en specifik modell, teori eller checklista är överlägsen andras. Forskaren 

kan vara så övertygad att viss motsägelsefull empiriskt material förbises om den inte passar in i 

den rådande modellen. Teoriernas gångbarhet kan passa många fall, men långt ifrån alla. 

Förförståelsens grundläggande funktion kan betecknas med följande modell: 

 

Figur 2-2. Förförståelse (Fritt från Gummesson, 1985) 
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Förförståelsen grundas alltså på ens egna erfarenheter samt andras erfarenheter (genom 

mellanhänder). Vissa problem uppstår dock; det är inte alltid som forskarens förståelse av 

mellanhänderna är korrekta, vilket kan bidra till en ofördelaktig förförståelse (Gummesson, 

1985). 

Generell kunskap Teorier, modeller, synsätt 

  Tekniker 

Specifik kunskap Institutionellt: bransch, företaget, produkterna m.m 

  Sociala mönster 

Personliga egenskaper Intuition, kreativitet, vitalitet, social förmåga 

    

Tabell 1 - Kunskapsområden som påverkar förförståelsen (Gummesson, 1985) 

Vid undersökning av fallstudie påverkas förförståelsen av tre olika klassificerade kategorier: 

generell kunskap, specifik kunskap samt personliga egenskaper. 

Den generella kunskapen består främst av ”klassisk” teori: generella modeller, teorier och synsätt. 

Den specifika kunskapen består av branschspecifik kunskap, bland annat organisationskultur, 

praxis, rutiner och villkor. Den tredje kategorin handlar om personliga egenskaper, såsom hur 

forskaren bemöter personer och hur väl denne förstår de underliggande meningar som ibland 

finns i budskap (Gummesson, 1985). 

2.3 Metodteori 

I det här delkapitlet beskriver vi två olika metoder för forskning, kvalitativ och kvantitativ metod. 

Generellt sägs det att kvalitativ metodteori går på djupet men inte bredden medan kvantitativa 

undersökningar syftar till att generalisera till en större population (Repstad, 2007). 

2.3.1 Kvalitativ metod 

I kvalitativa metoder är mätning inte speciellt utbrett då en kvalitativ metod syftar till att beskriva 

speciella egenskaper och tydliga drag hos ett fenomen. En studie med kvalitativ ansats försöker 

därför skapa sig en djupare förståelse för ett fenomen eller situation. Av den anledningen minskar 

möjligheten att generalisera till en större population (Björklund & Paulsson, 2003). 

Att genomföra en kvalitativ studie utan någon form av kvantifiering anses dock vara svårt, 

nästintill omöjligt eftersom ”att kvantifiera är så centralt i mänskligt tänkande att det är svårt att undvika 

det under någon längre tid” (Repstad, 2007, s.14). Att helt utesluta någon sorts av kvantifiering i 
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kvalitativa studier där forskaren försöker dra slutsatser finns förmodligen inte. När man säger att 

mätning inte förekommer i någon större skala i kvalitativa metoder menas det att analysen inte 

grundas på siffror som huvudsaklig källa. ”Medan arbetsmaterialet är tal och siffror vid användningen av 

kvantitativa metoder, är det i grova drag texten som är det centrala uttrycker och arbetsmaterialet när det gäller 

kvalitativa metoder” (Repstad, 2007, s.14). 

I kvalitativa studier är det vanligt att intervjuer används som metod för datainsamling då 

respondenten kan ge djup kunskap om ett specifikt fenomen (Björklund & Paulsson, 2003). 

2.3.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativa metoder förutsätter att studien bygger på någon sorts data som kan mätas eller 

värderas numeriskt. Enkäter och matematiska modeller är därför vanligt förekommande som 

datainsamlingsmetod (Björklund & Paulsson, 2003). 

Kvantitativa metoder som syftar till att förklara ett fenomen handlar till stor del om att testa 

hypoteser. Lundahl & Skärvad (1999) delar in den kvantitativa forskningsprocessen i tre faser; 

planeringsfasen, datainsamlingsfasen och analysfasen. De tre faserna har ett antal steg i varje fas; 

hypotesformulering, undersökningsplanering, datainsamling samt bearbetning och analys av data, 

se figur 2-3. 

 

Figur 2-3. Den kvantitativa forskningsprocessen (Lundahl & Skärvad, 1999, s.95). 

Som figur 2-3 visar är det första steget i en kvantitativ studie att formulera en eller flera 

hypoteser. Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid formulerandet av hypoteser, en är att 

den ska vara en lösning på studiens frågeställning och problematisering. Hypotesen ska även 

kunna verifieras (Lundahl & Skärvad, 1999). 
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2.4 Reliabilitet och validitet 

All forskning måste genomföras med hög tillförlitlighet och giltighet för att räknas som en 

vetenskap. Två begrepp som är nämns i de sammanhangen är validitet och reliabilitet. 

Empirin som ligger till grund för tolkningar och resultat av en studie kan bli missvisande. 

Begreppet validitet innebär att forskaren mäter det som faktiskt avses mätas (Gustavsson, 2004). 

Lundahl & Skärvad (1999) definierar validitet ”som frånvaro av systematiska mätfel” och skiljer på inre 

och yttre validitet. Inre validitet förekommer när det som avses mätas verkligen mäts. Yttre 

validitet förekommer om till exempel svaren på en enkätundersökning inte överensstämmer i 

förhållande med bedömningen. Det vill säga om resultaten går att tillämpa på andra situationer. 

Reliabilitet uppnås om mätningen inte påverkas av vem som utför den eller de omständigheter 

den genomförs i (Lundahl & Skärvad, 1999). ”Reliabilitet kan alltså definieras som den relativa frånvaron 

av slumpmässiga mätfel” (Gustavsson, 2004, s.55). Reliabilitet är en förutsättning för hög validitet då 

ett mätinstrument kan bli defekt om det används på fel sätt. 

2.5 Förklarings- och förståelseansatser 

Diskussioner om förklaringsmodeller brukar oftast handla om induktion och deduktion. 

Abduktion exkluderas ofta trots att den ”torde vara den metod som i realiteten används vid många 

fallstudiebaserade undersökningar” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.55). 

2.5.1 Deduktion 

Deduktion innebär att forskaren går från teori till empiri. Med andra ord innebär det att forskaren 

börjar med att studera teorier kring det ämne som ska studeras för att sedan samla in empiri och 

jämföra om den stämmer överens med teorin. Deduktion har fått viss kritik för att forskaren letar 

efter den information som denne förväntar sig att finna utifrån sin frågeställning. ”Genom att utgå 

från konkreta förväntningar begränsar vi informationstillgången och riskerar att viktig information – kanske den 

viktigaste – förbises” (Jacobsen, 2002, s.35). 

2.5.2 Induktion 

Induktion innebär att forskaren går motsatt väg i förhållande till deduktion, det vill säga från 

empiri till teori. Målet är att samla in information utan nästan inga förväntningar för att sedan 

organisera erfarenheterna som sedan ska leda till en teori. ”Målet är att ingenting ska begränsa vilken 

information den enskilda forskaren samlar in” (Jacbosen, 2002, s.35). Thurén (2007) beskriver 

induktion som ett sätt att dra generella slutsatser utifrån empiriska fakta. Till exempel, alla 
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människor som lever är födda, alltså är jag också född. Induktion kan aldrig bli hundra procent 

säkert, men det går att komma när sanningen. Felmarginalen ligger till stor del i den population 

som undersöks. Ett läkemedel kan inte anses vara helt säkert förrän alla människor har testat det 

utan bieffekter, med en stor population kan man som sagt komma nära men inte hela vägen 

(Thurén, 2007). 

En typ av induktion är det som kallas för grundad teori (grounded theory), forskningsidealet 

formulerades av Barney Glaser och Anselm Strauss år 1967. Syftet liknar det som beskrivs som 

induktion, det vill säga att teorier endast kan uppkomma via observationer där all erfarenhet kan 

vara relevant data. Grundad teori förutsätter att forskaren inte har några förutfattade meningar 

om fenomenet som studeras (Jacobsen, 2002). 

2.5.3 Abduktion 

Abduktion kan beskrivas som en metod där forskaren växelvis går mellan teori och empiri. Det 

finns med andra ord drag av både induktion och deduktion. Alvesson & Sköldberg (2008) 

betonar dock vikten av att abduktion inte är någon blandning av dem då den innehåller några 

egna moment. Abduktion ligger i gränslandet mellan induktion och abduktion. Precis som 

induktion utgår den från empirisk fakta med skillnaden att den inte avvisar teorier och får därmed 

drag av deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Abduktion innebär att ett specifikt fall först tolkas och utifrån ett hypotetiskt perspektiv. Den 

första tolkningen är inte definitiv, den bör sedan stärkas med hjälp av nya erfarenheter och 

iakttagelser. Som vi nämnt ovan växlar abduktion mellan teori och empiri, det vill säga att båda 

delarna utvidgas allteftersom studien pågår. Det som tydligast skiljer abduktion från induktion 

och deduktion är dess syfte att se underliggande mönster, ”skillnaden är, annorlunda formulerat, att 

den tillika inbegriper förståelse” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.55). 

2.6 Fallstudier 

Fallstudier används oftast då forskaren försöker förstå ett komplext samband. ”Fallstudiebaserad 

forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som empiriskt underlag för forskning, särskilt 

när kunskap om ett område helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa fenomen” (Gustavsson, 

2004, s.116). Stake (1995, s.xi) beskriver fallstudier på följande sätt, ”A case study is expected to catch 

the complexity of a single case”. Fallstudier kan vara av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, det är 

dock vanligast inom kvalitativa studier. Fallstudier är mer vanligt förekommande i Sverige än i 
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USA då den av många anses vara underlägsen de metoder ”som bygger på ett statistiskt, slumpmässigt 

urval av ett stort antal observationer” (Gummesson, 1985, s.54). 

Gustavsson (2004) anser många att fallstudier enbart är teorigenererande, Gustavssons egen syn 

är att fallstudier kan syfta till att vara både teorigenererande och teoritestande då reslutat från 

tidigare projekt kan ingå i störra forskningsprogram och därmed löpande kan prövas och 

ifrågasätta. 

Vid all forskning är analys av empiriska fakta en kritisk faktor, speciellt vid fallstudier som ofta 

bygger på tolkning. Komplexiteten ligger i att forskaren ofta ska hantera stora mängder diffus 

data. Även fast det finns tillvägagångssätt och riktlinjer måste forskaren göra subjektiva 

bedömningar. Gustavsson (2004) anser att ingen fallstudie enbart kan baseras på objektiv fakta då 

datagenerering syftar till att skapa data som inte är givna, det krävs således att forskaren 

bedömmer fallet utifrån sina preferenser. Det centrala vid kvalitativ forskning blir därmed 

jämförelse vilket kan vara mellan data i studien men även mot existerande teori. 

2.7 Teorigenerering och teoritestning 

Teori har traditionellt sätt haft ett iterativt tillvägagångssätt, där nya anpassningar och 

förändringar görs ovanpå en tidigare teoretisk modell. Forskare har kunnat styrka sin legitimitet 

genom att hänvisa till auktoritära källor som i sin tur har använt källor från tidigare forskning. 

Glaser och Strauss gjorde med sin bok “The Discovery of Grounded Theory” ett särskiljande 

mellan teorigenerering samt teoritestning (Glaser & Straus, 1967). De menade att begreppens 

innebörd ständigt förväxlades och ledde till onödiga dispyter mellan forskare. Distinktionen 

mellan teorigenerering och teoritestning baseras på att teorigenerering endast baseras på 

verklighetsdata (det vill säga empiri), något som skiljer sig markant mot det tidigare iterativa 

tillvägagångssättet där hänvisning ständigt gjordes till tidigare forskning. Deras bidrag, Grounded 

Theory (GT), skapade stor debatt och är än idag ett omdiskuterat ämne bland forskare inom 

humanism och samhällsvetenskap (Gummesson, 1985). 

GT tillämpas genom att kodifiera text (i de flesta fall transkiberade intervjuer), vilket menas att 

forskaren ger varje mening/yttrande en viss kod för vad som uttrycks i texten (Glaser & Straus, 

1967). 

Tillvägagångssättet är mycket tidskrävande, varvid Allan (2003) menar att en enklare variant är att 

se på nyckelmeningar (key points) från varje intervju. Nyckelmeningarna har då en högre 
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kategoriseringsgrad än de tidigare kodifierade texterna. I nästa steg sätts fler nyckelmeningar ihop 

och bildar konceptualiseringar, koceptualiseringarna slås sedan samman och bildar kategorier, 

som i sin tur har teman på högre nivå. Kategorierna jämförs med varandra och forskaren kan 

sedan se förhållanden mellan olika teman. Ett tema kan exempelvis vara ”IT-systemets 

användning”, vilket skulle kunna ha ett förhållande till ”Användarpreferenser”. I nästa meta-

kategori bildas teorier utifrån kategorierna, och teorier utifrån empirin bildas (Allan, 2003). 

2.7.1 Teorins roll 

Teorins roll i en fallstudie kan enligt Eisenhardt (1989) bestå av tre olika användningsssätt, teorin 

som vägledande och skapare av en teoretisk referensram, teorin som en del i en iterativ process 

samt teori som den slutgiltiga produkten. 

Walsham (1995) menar att de tre tillvägagångssätten har både för och nackdelar. Används teorin 

till att fungera som vägledare, bildas en stabil teoretisk grund som forskarna kan hänvisa till. De 

nackdelar som kan uppstå är forskarens motvillighet till att ändra i befintlig teori och i initiala 

utgångspunkter (Walsham, 1985; Eisenhardt, 1989). 

Medelvägen mellan teori som startpunkt och teori som mål är att se teorin som en del i en iterativ 

process, där forskaren reviderar teori, frågeställning och metod vartefter fallstudiens fynd 

ifrågasätter utgångspunkterna. Fördelen med ett iterativt användningssätt är möjligheten att 

behålla teori som startpunkt utan att fastna i dess antaganden, samtidigt som en viss robusthet 

finns då forskaren kan luta sig mot teorin som sådan vid empiriinhämtning (Eisenhardt, 1989). 

Teori som den slutgiltiga produkten av empiri har flera fördelar enligt Eisenhardt (1989), bland 

annat testbarhet samt empirisk validitet då den grundas på fallstudien, men kan samtidigt göra 

teorin onödigt komplex, då forskaren kan försöka få all data att passa in i teorin. En annan risk är 

att teorin kan bli för snäv genom avgränsningen att endast grunda teorin på en fallstudie, vilket 

gör att generaliteten hos teorin blir låg (Eisenhardt, 1989). 

Valet av teori är viktigt ur många aspekter, främst för att skapa en grundläggande förståelse för 

forskaren, men också för att skapa en legitimitet och visa på att stringens finns mellan teori, 

empiri och analys (Walsham, 2005). 

Walsham menar att valet av teori alltid är av en subjektiv karaktär, men måste tåla kritik från 

andra forskare inom samma fält. Det är därför viktigt att alltid kunna stå för valet av de teoretiska 

bidrag som valts, och inte alltid accepterar den senaste trenden. Vidare borde inte forskaren 
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enbart fokusera på en teori eftersom det gör att forskarens förståelse av fenomenet färgas för 

mycket av det enda valet av teori. (Walsham, 2005). 

2.8 Informations- och kunskapstillgång 

Tillgångsgraden till information/kunskap vid kvalitativa studier är ofta låg, då tiden som 

forskaren kan avsätta till att undersöka ett visst fenomen ofta är begränsad. Den tid som 

forskaren kan lägga ner på studien är inte den enda faktorn som gör att tillgångsgraden av 

information/kunskap blir låg, men är dock ett av de tyngre skälen. Vid kort undersökningsperiod 

kan forskaren endast koncentrera sig på vissa specifika fenomen, medan den övergripande bilden 

av fenomenet i relation till andra närliggande fenomen blir svag (Gummesson, 1985). 

Information/kunskapstillgången styrs till stor del även av det ”osynliga band” som upprättas 

mellan fenomen och forskare. När det gäller genomförandet av exempelvis intervjuer skapas det 

alltid en relation mellan forskare och respondent, där det sociala samspelet och relationen avgör 

hur bra datatillgången blir (Gummesson, 1985). 

Gummesson nämner att den relation som utvecklas mellan intervjuperson och forskare inte kan 

utvecklas till fullo om inte informella möten äger rum. Under informella möten kan tillit utvecklas 

så att forskaren får en mer nyanserad bild av intervjupersonens arbetssituation och även dess 

tankar kring det fenomen som undersöks (Gummesson, 1985). 

Det ställer två särskiljande frågor i fokus, dels hur stor tillgång forskaren har till datamaterial dels 

den självmedvetenhet om tillgångsgraden som forskaren kan få tillgång till. Självmedvetenheten 

är oftast något som glöms bort eller inte problematiseras samt sällan redovisas i studier och 

rapporter inom kvalitativ forskning. Det kan leda till att forskaren överskattar sin egen prestation 

och underskattar det informations- och kunskapsmaterial de har tillgång till och därmed kan 

felaktiga analyser och slutsatser dras. (Gummesson, 1985). Av den anledningen är det viktigt att 

forskarna själva reflekterar över den tillgångsgrad av information de har, och redovisar de 

tillkortakommanden som kan uppstå, särskilt vid kortare undersökningsperioder. 

2.8.1 Intervjuer 

Intervjuer är en vanligt förekommande metod för datainsamling i fallstudier med kvalitativ ansats. 

Data som samlas in via intervjuer är så kallad primärdata, det vill säga att den endast används i 

den aktuella studien. Intervjuer är av den anledningen lämpliga för en undersökning av kvalitativ 

art där syftet är att skapa sig en djupare kunskap inom ett specifikt ämne, händelse eller situation 

(Björklund & Paulsson, 2003). Intervjuer som metod för datainsamling har kritiserats för att de är 
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allt för individualiserade, med andra ord att de fokuserar på människors individuella åsikter. 

Repstad (2007) anser inte att det är en begränsning utan att det bör ses som en påminnelse när 

data ska analyseras och tolkas. 

En intervju kan genomföras på olika sätt; de kan vara formella eller informella, ha en varierande 

grad av öppenhet, genomföras individuellt eller i grupp. De olika sätten att genomföra en intervju 

på medför både fördelar och nackdelar. Först och främst syftar en intervju till att samla in 

objektiv data från respondenten till intervjuaren (Gustavsson, 2004).  

För att intervjun ska genomföras med hög validitet är det viktigt att intervjuaren inte styr 

respondenten med sina frågor. Inför en intervju bör en mall över frågor skapas som hjälpmedel 

för att säkerställa att de tänkta områdena täcks. Intervjumallen bör dock inte vara för detaljerad 

utan ska fungera som en påminnelse (Repstad, 2007). En alltför standardiserad intervjumall kan 

leda till att respondenten dels blir tystlåten och svarar kort på frågorna men även att det 

uppkommer en sorts frustration hos denne då frågorna gör att respondenten inte kan svara på 

det sätt som den vill. Intervjuer i kvalitativa studier bör istället vara flexibla för att fånga 

respondentens erfarenheter på ett nyanserat sätt. En annan fördel med intervju som 

datainsamlingsmetod är att den möjliggör för följdfrågor vilket kan bidra med relevant data om 

respondenten kommer in på ett intressant område (Repstad, 2007). 

En annan aspekt att ta hänsyn till är hur många som intar rollen som intervjuare. Fördelen med 

att vara fler som intervjuar är att ansvar och uppgifter delas upp under intervjun. Till exempel kan 

en person ha ansvaret för frågeschemat medan den andra kan titta på respondentens kroppsspråk 

och icke-verbala kommunikation. En annan fördel är att forskaren får fler tolkningar av 

respondentens svar och kan föra en diskussion efter samtalet. Att genomföra intervjuer med flera 

intervjuare är resurskrävande, speciellt vid större studier. Det kan även bidra till att respondenten 

känner sig i minoritet och blir tillbakadragen (Repstad, 2007). 

En intervju kan genomföras med en eller med flera respondenter, en så kallad gruppintervju. En 

gruppintervju leder ofta till en diskussion mellan både intervjuare och respondent men även 

respondenter mellan. Fördelen är att intervjuaren kan få mer djupgående svar vid diskussion 

(Gustavsson, 2004). En annan fördel är att gruppintervjuer är mer effektiva och tidsbesparande. 

Nackdelarna är att synpunkter som inte är acceptabla i organisationen hålls inne av respondenten, 

vilket leder till felaktig information. Det finns även en risk för att personer som är mer 

tillbakadragna inte ges tillfälle att uttrycka sin synpunkt (Repstad, 2007). 
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Det finns olika tekniker för att dokumentera det som sägs under en intervju, vanligast är 

ljudband, anteckningar och med hjälp av minnet. Repstad (2007) rekommenderar att bandspelare 

används vid kvalitativa studier. Nackdelen är att respondenten kan bli återhållsam med viss 

information. Fördelarna med att spela in en intervju är många, den kanske största är att allt fokus 

ligger på att lyssna på respondenten och därmed slipper ägna tid åt att anteckna. 

Inspelning kan påverka intervjupersonen negativt, genom att intervjupersonen då kan känna sig 

osäker kring hur materialet kommer att förvaltas samt om vissa kritiska delar kan komma att 

citeras ordagrant. Här gäller det för forskaren att tidigt i intervjun försäkra intervjupersonen om 

hur analysen av data i ett senare skede kommer att hanteras. Inom organisationsforskning och 

forskning inom IS är det även värt att fråga respondenten om skriftligt material angående praxis, 

mål samt strategier (Walsham, 2006). 

2.8.2 Dataanalys 

Involveringsgrad innebär den grad som forskaren är aktiv i det undersökta fenomenet. Forskaren 

kan exempelvis vara aktiv genom att vara med i det dagliga arbetet som görs på kontoret, och 

därmed få tillgång till mer informell data. Vid en mer distanserat tillvägagångssätt, det vill säga en 

låg involveringsgrad, är intervjuerna korta och formella, ofta med redan tillskrivna frågor som är 

tänkt att intervjupersonen ska besvara. Vid längre studier kan forskarens involveringsgrad skifta 

beroende på datatillgång samt acceptans av medarbetarna på företaget (Walsham, 2006). 

Det finns både för- och nackdelar med båda extremerna på involveringsskalan. Fördelen med ett 

nära arbete (hög involveringsgrad) är att värdefull data kan identifieras vid informella möten på 

företaget samt en djupare förståelse för fenomenet i studien. Den eventuellt negativa sidan av en 

hög involveringsgrad är att arbetet tar tid, samt att en viss behövlig distans för att på ett mer 

övergripande plan förstå fenomenet utifrån sett försämras (Walsham, 2006). 

2.8.3 Datatillgång 

Datatillgång baseras ofta på hur sociala band formas mellan forskare och intervjupersonen vid 

kvalitativ studie. Generaliserbarheten ur ett fall bör även undvikas. Det behövs ofta åtminstone 

två organisationer för att få en klar överblick för att kunna generalisera. Det är därför viktigt för 

forskaren att vara socialt smidig när väl tillfälle ges till intervju. Det innebär att forskaren bör 

komma till intervjun väl förberedd samt att inte överskrida utsatt tid för intervjun (Walsham, 

2006). 
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För att förbättra chansen till att hitta organisationer som passar för studien är det ofta 

välbehövligt att erbjuda hjälp eller visa på ett visst resultat som har uppkommit i studien 

(Walsham, 2006). 

2.9 Val av metod 

Nedan motiverar vi de metodmässiga val vi gjort i den här studien. 

2.9.1 Vår förförståelse 

Vår förförståelse grundas på den utbildning vi tidigare haft under åren 2006-2010 då vi studerat 

på det Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot IT och Management på Linköpings 

Universitet. Vi har gått kurser inom systemutveckling, socialpsykologi, databaser, diskret 

matematik, systemförvaltning, processutveckling, organisationsteori, programmering samt 

företagsekonomi. 

Sett till Gummeson (1985) kunskapsområden som påverkar förförståelsen har vi en relativt bred 

förståelse för de teorier och modeller för hur BI-relaterade tekniker fungerar. Vi redovisar 

forskning inom Business Intelligence, mognadsmodeller, Data Warehouse, Data Mining, 

Benchmarking, Balanced Scorecard samt beslutsprocesser. 

Vår förförståelse är däremot relativt låg inom kategorin specifik kunskap. Vi har en 

kompletterbar uppfattning om hur branscherna som företagen verkar i fungerar samt företagens 

rutiner, processer, organisationsstruktur samt organisationskultur. Det är dock ett ganska vanligt 

problem för forskare (Gummesson, 1985) och behöver nödvändigtvis inte betyda att resultatet 

blir sämre, då forskaren kan bli mer kritiskt inställd till de rådande rutinerna och processerna. 

I den sista kategorin, de personliga kunskaperna, har vi goda förutsättningar till att få bra 

information. Vi har tidigare gått en kurs där vi fått öva på att genomföra intervjuer. Vi anser att vi 

har tillräcklig förförståelse till att skapa en social kontakt med intervjupersonerna, förstå 

underliggande meningar samt tolka det som sägs. 

2.9.2 Valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod 

Vi har valt att använda den kvalitativa metodteorin då vi ville skapa en djupare förståelse för hur 

en BI-mognadsmodell skulle kunna se ut och användas. Det kvalitativa tillvägagångssättet har 

inneburit att vi mött en stor komplexitet och några motsättningar mellan de insamlade datan. Då 

vi har skapat en egen teoretisk modell och sedan intverjuat respondenterna om deras syn på 

möjligheten att applicera och använda modellen, lämpar sig inte en kvantitativ metod. 
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Vid användning av en kvantitativ metodteknik såsom enkäter, skulle värdefulla resonemang om 

mognadsmodellen inte kunna belysas på samma sätt, då enkätstrukturen gör det svårt för 

respondenten att på ett djupare sätt förklara sina tankar och åsikter om mognadsmodellen. 

2.9.3 Valet mellan hermeneutisk och positivistisk ansats 

En hermeneutisk ansats avser inte bara på att göra en egen tolkning av data, utan även att 

argumentera för varför data betyder något tillsammans med tidigare forskning. Den här ansatsen 

anser vi har passat in bra på vår studie, då ansatsen gjort det möjligt att börja med en teoretisk 

modell som respondenterna sedan värderat. Det empiriska arbetet har sedan legat till grund för 

de förändingar som gjorts på modellen för att den skulle bli bättre ur både ett teoretiskt och 

praktiskt perspektiv. 

Den positivistiska ansatsen letar efter absolut sanning i sådant som kan observeras. För oss hade 

den positivistiska ansatsen lett till flera problem. Dels finns det underliggande meningar i samtal 

som inte kan styrkas som logiska, samt att intervjupersoner kan vara irrationella och ologiska i sitt 

resonemang. Flera respondenter kan även ha olika åsikter men med logiska resonemang, vilket 

gör det svårt att med en positivistisk ansats komma fram till en enhällig konsensus om 

mognadsmodellens utformning och funktion. 

2.9.4 Valet mellan teoritestning och teorigenerering 

Den teoretiska modell vi har skapat bygger på erkända teoretiska modeller över mognadsgrad i 

företag när det gäller processutveckling och BI. Vårt tillvägagångssätt har visat sig ha vissa inslag 

av teorigenerering, då vi själva ”satt ihop” valda delar till en egen teoretisk grundmodell över BI-

mognad. Vi har dock inte använt Grundad Teori (GT) eftersom det tillvägagångssättet är mycket 

tidsödande samt kräver en viss förkunskap som vi inte besitter i dagsläget (Glaser & Straus, 

1967). 

Valet att använda teoritestning bygger på det abduktiva arbetssättet vi valt att använda oss av. 

Teorins roll i vår fallstudie har haft flera olika roller. I det första steg har teorin antagit rollen som 

utgångspunkt, då vi skapat en teori (teorigenerering) från redan existerande teorier inom BI-

mognad. I Eisenhardts (1989) klassifikation har vi i det steget användt teori som utgångspunkt. I 

det andra momentet i arbetsprocessen testade vi teorin mot de empiriska fynden 

(respondenternas utsagor) för analys. Under det momentet har vi varit deduktiva och induktiva 

då vi genererat en slutlig version av mognadsmodellen. Steget kan ses som att teorin fått en 

iterativ roll, vi som författare har med andra ord reviderat tidigare teori och utgångspunkter 
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(Walsham, 1995). Målet med fallstudien har varit att utveckla en mognadsmodell, vilket även kan 

ses som teori, vilket betyder att teorin i slutskedet av uppsatsen även är slutprodukten.  I vår 

arbetsprocess har teorin skiftat roll beroende på vilket moment i arbetsprocessen som har 

åsyftats, teorin har varit startpunkten med en iterativ roll som sedan blivit uppsatsens slutprodukt. 

2.9.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i den här uppsatsen anser vi är relativt hög, då modell tar utgångspunkt i tidigare 

forskning. Tillförlitligheten baseras därmed till viss del på tidigare verifierad forskning inom 

området. Vid intervjutillfällena har vi varit försiktiga med att inte avslöja för mycket om modellen 

innan vi visat den, då vi velat att respondenterna själva ska fundera på hur BI-mognad kan mätas 

i ett företag. Vi har också försökt att endast ställa öppna frågor, även om vi har utgått från 

fördefinierade frågor. För att undvika mätfel från respondenterna har vi även valt att använda oss 

av en bordsmikrofon, för att undvika felsägningar och felaktiga citat i uppsatsen. Varje 

respondent har fått mellan 45 minuter till 60 minuter på sig att svara på frågor. Vi kan dock inte 

”skydda” uppsatsen från de sakfel och feltolkningar som kan baseras på intervjupersonernas 

omedvetna åsikter och allmänna humör. 

Replikerbarheten inom kvalitativ forskning har alltid varit en tvistefråga. Kvalitativ forskning 

bygger på forskarens förmåga att tolka och argumentera, vilket kan ge sämre replikerbarhet 

jämfört med en positivistisk kvantitativ forskningsansats. Vi anser att kontakten med handledare 

samt att vi är två forskare kan minska risken för mätfel, då olika synpunkter kan förbättra 

förståelsen av data. Vidare får läsaren lita på att vi har tillräcklig förståelse baserat på både 

förförståelse och att vi förstår de teoriska avsnitt som ligger till grund för uppsatsens syfte. 

Hur vet vi att vi mätt BI-mognad och aspekter som påverkar mognadsmodeller inom BI? 

Validiteten, att mäta rätt, har i vårt fall handlat om att relevanta respondenter medverkat. Vi anser 

att alla respondenter har tillräcklig kunskap inom BI, då samtliga arbetar med det dagligen. 

Respondenterna har självklart olika roller inom de företag vi undersökt, vilket gör att 

respondenterna har olika förutsättningar att svara på frågorna. De 10 intervjuer vi genomfört har 

lett till en relativt god förståelse över hur de förutsättningar som ligger till grund för en 

mognadsmodell mäts, men också hur företagen kan placeras i modellen. 

Något som kan ses som en svårighet att få hög validitet är den komplexitet som BI medför. Dels 

finns det en övergripande förvirring vad BI är och står för, dels den komplexitet som uppstår 

mellan teknik-organisation-människa, då många gömda variabler kan försvåra mätandet av BI-

mognad. Vår uppsats kan därmed inte ses som en definitiv undersökning över BI-mognad och 
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mognadsmodeller inom BI, utan ett första försök att kartlägga förutsättningar för en 

mognadsmodell. 

Ytterligare reliabilitet samt validitet har vi fått genom det abduktiva arbetssättet där forskaren 

pendlar mellan teori och empiri, då empiriska fynd kritiskt granskas mot teori. Reliabiliteten har 

ökat då modellen i steg två skapats genom att empiriskt grundade delar jämförts mot existerande 

teori. 

2.10 Genomförande 

I det här delkapitlet beskriver vi hur studien har genomförts, det görs genom att beskriva urvalet, 

fallstudien, respondenter, det praktiska tillvägagångssättet och den tillgång till data vi haft. 

2.10.1 Urval 

Eftersom vår mognadsmodell för Business Intelligence strävar efter att vara applicerbar på alla 

företag i alla branscher är valet av urval viktigt. Urvalet består av Scania som är ett 

produktionsföretag, Axfood som verkar inom detaljhandeln och Systembolaget som är ett statligt 

företag som inte arbetar för vinstmaximering. Även om ett större urval hade höjt tillförlitligheten 

på studien anser vi att urvalet räcker för att uppnå syftet med studien. En begränsning är att vi 

inte själva har valt alla intervjupersoner och företag, Avanade har hjälpt till med kontakter med 

företag och har därmed påverkat urvalet. Avanade har dock inte påverkat utformningen och 

inriktningen på intervjuerna. I kapitel 2.10.2 beskrivs fallstudien som genomförts och vilken roll 

de har haft i uppsatsen. 

2.10.2 Fallstudie 

Den här uppsatsen är en fallstudie där de företag som medverkat ses som ett medel för att uppnå 

vårt övergripande mål, att utveckla en mognadsmodell för Business Intelligence. Företagens 

medverkan och placering i modellen kan dock vara intressant för dem själva samt för att ge 

praktiska exempel på hur modellen kan användas. De fall som den teoretiska modellen har 

tillämpats på är: 

 Systembolagets BI-satsning – Systembolaget och Avanade arbetar för tillfället på en BI-

satsning (beskrivs ytterligare i kapitel 5.4.1) som syftar till att minska leverantörsbeorendet 

samt öka och sprida informationen i företaget. I den här uppsatsen inkluderas Torbjörn 

Söderdahl och Jukka Askvinge från Avanade i Systembolagets satsning då de är väl insatta 

i Systembolagets BI-satsning. 
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 Axfoods BI-satsning – Axfoods satsning på Business Intelligence började för ungefär två 

år sedan då en strategi för arbetet utarbetades. Fallet blir därmed Axfoods arbete med att 

förbättra användandet av BI. 

 Scanias BI-satsning – Fallstudien på Scania är inriktad på satsningen inom Scania 

Business Analyzer och datalagersgruppen. 

 Anders Sjöblom, ansvarig för marknaden beslutsstöd på Accenture, ses inte som en del i 

själva fallstudien utan medverkar i uppsatsen som expert på området. 

Vi har valt att benämna fallen som satsningar då vi inte har avgränsat det empiriska arbetet till ett 

projekt och dess projektuppgift. Centralt för projektuppdraget är tiden som projektet pågår och 

skapandet av något. Hur en satsning bestäms är ”i hög grad knutet till det perspektiv, den bakgrund och 

inte minst det syfte som den betraktare har som utför beskrivningen” (Engwall, 1999, s.139). Genom att 

fokusera på en satsning istället för ett projekt kan andra åtgärder och perspektiv som påverkar ett 

företags BI-mognad identifieras. 

2.10.3 Intervjuade personer 

Nedan följer en kort introduktion av de personer som har deltagit i studien. 

Torbjörn Söderdahl (Avanade) – Har arbetat med Business Intelligence sedan 1995 och är för 

tillfället projektledare men arbetar även med BI-arkitektur och kompetensutveckling.  

Jukka Askvinge (Avanade) – Har arbetat i IT-branschen sedan 1998, började med Business 

Intelligence 2006. Arbetar för tillfället med att utveckla BI-lösningar för Systembolaget. 

Anders Sjöblom (Accenture) – Har arbetat i IT-branschen sedan 1988 och arbetat med 

Business Intelligence sedan 1993-94. Ansvarig för Accenture Sveriges verksamhet inom 

beslutsstöd sedan 2005. 

Jenny Sandberg Vahlin (Systembolaget) – Har arbetat med Business Intelligence på 

Systembolaget sedan 1996. Arbetar för tillfället som IT-förvaltare för objektet beslutsstöd. 

Bo Strömberg (Systembolaget) – Började på Systembolaget 1999 som statistiker med 

nationalekonomi och statistik som bakgrund. Arbetar för tillfället med att förbättra BI-stödet för 

lager- och inköpsprocessen. 

Maria Söderman (Scania) – Började på Scania 2001 och arbetade då med utveckling av 

datalager. Är för tillfället gruppchef för datalagersgruppen och även testgruppen. 



23 

 

Roger Carlstedt (Scania) – Arbetar för tillfället på en enhet inom Scania som heter Scania 

Informate med BI-lösningen Business Analyzer (SBA). 

Roger Viman (Scania) – Arbetar för tillfället på en enhet inom Scania som heter Scania 

Informate med BI-lösningen Business Analyzer (SBA). 

Jens Gyllving (Axfood) – Ansvarar för tillfället för Axfoods Business Intelligence verksamhet. 

Systemvetare i grunden och har arbetat med BI sedan 1997.  

Per Gifvas (Axfood) – Civilekonom i grunden och sitter på Axfoods avdelning för inköp som 

bland annat arbetar med affärsanalyser. 

2.10.4 Praktiskt tillvägagångssätt 

Efter en gemensam diskussion mellan författarna bestämde vi oss för att fördjupa våra kunskaper 

inom Business Intelligence. Valet var inte helt enkelt då det är många områden som väckt vårt 

intresse under utbildningens gång. På en marknadsdag på Linköpings universitet kom vi i kontakt 

med företaget Avanade som arbetar med BI. Under ett möte med dem diskuterade vi 

inriktningen på studien och vad den skulle fokusera på som förhoppningsvis skulle leda till att 

båda parter fick ut något av samarbetet. Kontaktpersonen på Avanade har varit Torbjörn 

Söderdahl som även gett feedback och stöd under arbetets gång. 

Vi bestämde oss för att utveckla en mognadsmodell för Business Intelligence utifrån existerande 

forskning. Det som vi prioriterade först var att genomföra en grundlig litteraturgenomgång då 

Business Intelligence var något relativt nytt och nischat och inget som vi direkt kommit i kontakt 

med under utbildningen. Litteraturgenomgången har som sagt legat till grund för vår referensram 

och den första versionen av mognadsmodellen. 

Det första steget var att utveckla modellen som sedan testades empiriskt på tre företag; Scania, 

Axfood och Systembolaget. Vi genomförde även tre intervjuer med Business Intelligence 

konsulter på Avanade och Accenture för att få deras syn på BI. Syftet var att vi skulle testa vår 

modell för att sedan revidera och anpassa den utifrån de data vi fick från intervjuerna. Med andra 

ord har utvecklingen av modellen skett kumulativt i två steg, dels den första som helt bygger på 

vår teoretiska genomgång och sedan den andra versionen som bygger på både litteratur och 

empiri som vi fick från intervjuerna. Den andra versionen är den slutgiltiga modellen. 

Intervjuerna som varade i ungefär en timme med varje person hade upplägget att vi först ställde 

frågor som var relevanta för att testa modellen, utan att avslöja vår synpunkt, för att ta del av 
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respondentens syn på vilka faktorer som är relevanta att bedöma ett företags mognad med. Vid 

slutet av intervjuerna visade vi modellen och förklarade hur vi tänkt i utvecklingen för att få deras 

synpunkter den. Tillvägagångssättet för intervjuerna ledde till att vi fick många synpunkter på 

Business Intelligence och vilka aspekter som påverkar ett företags mognad. Under analysen har 

det visat sig att den teoretiska modellen inte riktigt följde den standard som finns i branschen 

vilket har lett till ett antal ändringar av den tentativa versionen. 

Uppsatsen har inte den vanliga formalian då syftet var att utveckla en egen modell vilket lett till 

två kapitel i uppsatsen som presenterar de båda versionerna av mognadsmodellen. 

2.10.5 Datatillgång 

Insamlingen av data för den här studien har skett genom intervjuer. Intervjuerna var 

semistrukturerade, det vill säga att vi hade ett manus med öppna frågor som vi utgick från. 

Intervjuerna var semistrukturerade för att möjliggöra för följdfrågor när intressanta ämnen kom 

upp. Frågorna ställdes på ett öppet och icke ledande sätt för att respondenterna skulle utveckla 

sina svar och ge en djupare förklaring av fenomenet. Alla intervjuer utom en var individuella, 

gruppintervjun genomfördes med två respondenter då det arbetar tätt tillsammans och gav oss en 

bredare och djupare förståelse. 

Alla intervjuer blev inspelade och lagrade digitalt för att det dels skulle bli enklare att gå tillbaka 

och inte missa intressanta synpunkter men även för att underlätta själva intervjun då vi inte 

behövde anteckna och kunde koncentrera oss på respondenten. Alla respondenter blev tillfrågade 

innan intervjun om de tillät inspelning. Vi försökte intervjua personer på olika positioner i 

företagen för att få olika perspektiv på vår mognadsmodell. 

2.11 Metodkritik 

Det finns många aspekter som påverkar en kvalitativ studies slutsats. Den aspekt som vi anser har 

mest påverkan är processen för datainsamling och analys av data då det är grunden i studien. 

Intervjuer som metod för datainsamling är generellt sätt den vanligaste vid kvalitativa studier då 

den ger forskaren möjlighet att studera ett fenomen på djupet (Björklund & Paulsson, 2003). Det 

finns dock en del fallgropar som forskaren bör känna till. En intervju ställer höga krav på både 

intervjuare och respondent, intervjuaren ska inte ställa ledande frågor som påverkar 

respondentens åsikter. Det är även viktigt att frågorna ställs till rätt person i företaget för att 

validiteten ska tillfredställas. 



25 

 

Då intervjuerna i föreliggande studien är semistrukturerade för att varje intervju ska ha samma 

inriktning men även vara öppen för följdfrågor anser vi att validiteten är hög, den skulle dock 

kunna höjas med ett större urval. Vi anser dock att urvalet är tillräckligt brett för att vi ska kunna 

bedöma trovärdigheten hos en respondent. Författarnas tolkning av respondenternas svar är även 

en kritisk aspekt för studien. Då vi i grunden har ställt samma frågor till alla respondenter anser vi 

att risken för feltolkningar är liten då svaren kan jämföras. 

Den abduktiva ansatsen i studien har användts för att bidra till en kumulativ utveckling av 

mognadsmodellen. Det faktum att studien är kumulativ har även bidragit till att säkra att 

resultatet ligger så nära sanningen som möjligt. 

2.12 Källkritik 

Vid olika typer av forskning använder forskaren material från tidigare studier och teorier. Den 

vanligaste typen är någon form av bakgrundsmaterial men även data till studien, tidningsartiklar, 

årsböcker, informationsblad och sammanträdesprotokoll (Repstad, 2007). Det bör därför alltid 

finnas ett kritiskt förhållningssätt till den litteratur som används i studien. 

Inom den klassiska källkritiken finns det tre krav som bör uppfyllas för att höja tillförlitligheten 

på studien. För det första bör det som iaktas i en studie ligga så nära det inträffade, kravet går 

under benämningen samtidskravet. Det andra kravet är tendenser, det innebär ett kritiskt 

förhållningssätt till berättaren och vad denne säger. Har berättaren något motiv till att försköna 

sanningen eller att inte ge en korrekt bild av verkligheten? Det tredje och sista kravet kallas för 

det beroendekritiska kriteriet. Det ”går ut på att forskaren granskar om det finns beroende av någon annan 

källa, det vill säga att upphovsmannen till en källa utnyttjat en annan källa för sitt påstående” (Gustavsson, 

2004, s.85). Generellt sätt stärks inte tillförlitligheten hos studien vid ett beroende, den hade 

däremot ökat om det inte finns ett beroende. 

Att värdera och bedöma källor är svårt, det finns dock ett antal frågor forskaren kan ställa sig för 

att bestämma en källas tillförlitlighet och exakthet. Det är viktigt att försöka få en förståelse för 

hur källan kom till för att den inte är feltolkad eller feltolkas. ”Att noggrant tänka igenom textens 

intentioner och dess funktion när den skapades är därför ett centralt led i en värdering av källmaterialet” 

(Repstad, 2007, s.117). En annan aspekt forskaren bör känna till är skillnaden mellan förstahands- 

och andrahandskällor. En förstahandskälla är det som kallas för originalet och kan vara ett 

dokument eller en videoinspelning. Det innebär att en text som observerats direkt av en forskare 

har högre tillförlitlighet än en berättelse som baseras på vad andra har observerat (Repstad, 2007). 
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3 Teoretisk referensram 
 

Det här kapitlet redovisar den teori som ligger till grund för den första versionen av vår mognadsmodell 

samt analysen av det empiriska materialet. Syftet är att presentera vår syn på relevanta områden för 

studien. 

 

3.1 Business Intelligence 

Business Intelligence är ett brett område med många begrepp och definitioner som varierar 

beroende på vem som uttalar sig. Syftet med det här delkapitlet är att presentera den syn på BI 

som vi kommer att använda oss av i den här studien. 

3.1.1 Vad är Business Intelligence 

Business Intelligence brukar i Sverige även kallas för beslutsstöd, trots att beslutsstöd i det 

engelska språkbruket översätts med ”Decision Support” (Borking et al, 2009). Decision Support är 

inget nytt utan har funnits under en lång tid i både svenska och utländska företag. Borking et al. 

(2009) föreslår istället att Business Intelligence brett kan översättas till affärsinformations-

inhämtning (Borking et al, 2009), vilket på många sätt bättre återspeglar vad Business Intelligence 

egentligen är. Affärsinformationsinhämtningen kan användas på flera olika sätt för att stödja 

verksamheten, bland annat genom att (Borking et al, 2009): 

 Övervaka och följa upp verksamheten. 

 Förbättra målstyrningen. 

 Analysera (valda delar av) verksamheten. 

 Fatta beslut baserat på underlag. 

Williams & Williams (2007) definierar BI på följande sätt: ”We think of BI as business information and 

business analyses within the context of key business process that lead to decisions and actions that result in 

improved business performance”. Målet är med andra ord att öka ett företags prestation med hjälp av 

data och information. Det inkluderar affärsinformation och analys som (Williams & Williams, 

2007, s.2): 
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 Används inom ramen för ett företags centrala affärsprocesser. 

 Ligga till grund för beslut och handlingar. 

 Ska leda till en ökad prestation för en verksamhet. 

Howson (2008, s.1) definierar Business Intelligence på följande sätt: ”Business Intelligence is a set of 

technologies and processes that allow people at all levels of an organization to access and analyze data”. Poängen 

i definitionen är att om människor inte tolkar och använder informationen bidrar inte BI-

lösningar med någon nytta för organisationen. 

De olika definitionerna av Business Intelligence har en gemensam nämnare, att BI inte bara är en 

teknisk lösning. Det krävs att människor har möjligheten att använda informationen som BI-

lösningarna levererar, av den anledningen är kännedomen om en organisations processer centralt 

inom BI. Organisationer behöver veta vilken information de anställda behöver och vart i 

beslutprocessen. 

Begreppen data och information är starkt för knippat med Business Intelligence. De två 

begreppen kan för många vara synonymt och användandet av dem är ofta inte korrekt. 

Nationalencyklopedin (2010) definierar data på följande sätt, ”Representation av värden, text etc. 

lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner”. Data kräver med andra ord 

någon sorts bearbetning, det vill säga att data inte är förståelig i sin form. ”Med information avses 

däremot innebörden i data, vilket förutsätter en mottagare med förmåga till tolkning av data” 

(Nationalencyklopedin, 2010). När data bearbetas och tolkas blir den information, det vill säga 

något som är förståeligt och får en innebörd. Hoffer, Prescott, McFadden (2007) har en liknande 

syn på data och information. De menar att data är en samling av objekt och händelser som är 

viktig och har en mening för användaren.  

Kunskap skapas av information som beskriver historiska mönster eller framtida trender. När 

information analyseras skapas kunskap, till exempel kan information om försäljningshistorik 

analyseras för att skapa kunskap om kunders köpmönster (Sumanthi & Sivanandam, 2006). 

3.1.2 Business Intelligence ursprung 

Som vi nämnt ovan är Business Intelligence grundstomme inte något nytt utan har funnits under 

relativt lång tid. Precis som med all annan teknik och IT har den utvecklats under åren. Ända 

sedan 1970- och 80-talet har företag analyserat data för att fatta beslut baserat på relevant 

information. Under den tiden gick BI under namnet Decision Support systems (DSS). Den tidens 
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beslutsstöd var långt ifrån vad de är nu, DSS användes mest inom flyg- hotell- och 

logistikindustrin för inkomstoptimering. Den här typen av system kördes på en stordator 

(mainframe) och var väldigt dyra i inköpskostnad (Williams & Williams, 2007). 

Ett annat exempel på tidiga versioner av BI-stöd är Executive information systems (EIS). EIS 

systemen var mest till för företagsledningar eller högre projektledare för att kunna analysera vissa 

delar av verksamheten. Även den här lösningen kördes oftast från en stordator och var således 

även de dyra. På grund av dess låga flexibilitet och de höga kostnaderna utvecklades EIS 

systemen och i dagens BI-lösningar kan de jämföras med Scorecards, Dashboards och andra 

analytiska applikationer (Williams & Williams, 2007). 

De två ovan nämnda systemen, EIS och DSS, var försök till att förse beslutsfattare, chefer och 

analytiker med data, problemet var bara att det var just data de fick, inte information. Bristen på 

enkel och tillgänglig information ledde till utveckling och utbredningen av andra sorters 

informationssystem såsom Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management 

(SCM) och Customer Relationship Management (CRM). Dessa typer av system brukar vanligtvis 

gå under benämningen Transactional IT, det innebär att förvärva, bearbeta och förmedla data 

inom företaget. Gemensamt för ERP, SCM och CRM är att de använder sig av någon sorts 

lagringsmedia för sin data, till exempel en databas. Utifrån de här förutsättningarna växte det som 

går under namnet Data Warehouse1 fram.  

Många av de företag som först anammade DW hade mycket Transactional IT. Potentialen i Data 

Warehouse uppmärksammades av många företag för dess förmåga att kunna hitta relevant 

information i stora datamängder. Data Warehouse har en central roll inom Business Intelligence 

och den största utmaningen är att omvandla användandet av dem till något som tillför värde för 

verksamheten (Williams & Williams, 2007). 

3.2 Business Intelligence verktyg 

Inom Business Intelligence finns flera olika tekniker och verktyg, nedan presenteras de som är 

relevanta för den här studien. 

3.2.1 Statiska rapporter 

Det mest grundläggande verktyget är ett standardiserat frågeverktyg, exempelvis SQL (Structured 

Query Language). Det kan oftast göras på en grundläggande nivå, och är relativt enkelt. 80 % av 

intressant information kan tillämpas genom dessa databasfrågor, däremot är de resterande 20 % 

                                                 
1 Se kapitel 3.2.3 
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av informationen som är den som kan ge ett företag vissa konkurrensfördelar, 

kostnadsbesparingar och ökade intäkter. SQL ligger ofta till grund för enklare statiska rapporter. 

Statiska rapporter har använts under lång tid av IT-avdelningen på ett företag för att tillfredsställa 

analytikers behov av data. Problemet har varit att ledtiden från det att analytikern frågat efter 

rapporten till leveransen av rapporten blivit lång, ibland upp till månader i tidsåtgång (Sumathi 

2006). 

3.2.2 Spreadsheets 

Spreadsheets brukar på svenska gå under benämningen Excelark, i BI sammanhang kan det 

betyda det eller någon form av enklare Access-databas eller analysverktyg. Generellt sätt innebär 

det att någon användare, vanligtvis en analytiker, laddar ner data från de operativa system eller ett 

Data Warehouse och lägger in dem i sitt egna analysverktyg. En nackdel med den här typen av 

lösningar är att alla analytiker sitter på egen data vilket innebär att data kan bli redundant (Moss & 

Atre, 2003). Många analytiker föredrar att arbeta med Spreadsheets av bekvämlighets- och 

vaneskäl. Howson (2008) anser att Spreadsheets kan användas på ett fördelaktigt sätt inom BI. 

Det viktiga är att användarna hämtar data från ett gemensamt datalager för att undvika datakaos. 

Med andra ord är Excel och Spreadsheets underskattade i BI-sammanhang. ”It´s often said that 

Microsoft Excel is unofficially the leading BI tool” (Howson, 2008, s.44). Excel är alltså ett kraftfullt 

verktyg om det integreras med datalagret på rätt sätt. Den kanske största fördelen är det enkla 

användargränssnittet då de flesta har kunskap inom MS Office. 

3.2.3 Data Warehouse 

I ett Data Warehouse samlas all relevant data från källsystemet (den operativa databasen). Data 

Warehouse är gjord för att sedan användas för BI-relaterade tekniker, bland annat Data Mining 

och OLAP. Ett Data Warehouse är tidsberoende, det vill säga att den sparar olika data baserad på 

tid. Den fylls endast av historiska data från källsystemet som har plockats ut. En mindre Data 

Warehouse kallas ofta för Data Mart (Sumathi, 2006). 

Howson (2008, s.28) definierar Data Warehouse på följande sätt, ”A Data Warehouse is the collection 

of data extracted from various operational systems, transformed to make the data consistent, and loaded for 

analysis”. Howson poängterar att Data Warehouse inte är synonymt med Business Intelligence. 

Skillnaden är att ett DW endast lagrar data för analys, BI är när data används. 

Ett Data Warehouse lagrar stora mängder data för senare analys. All data som läggs in i ett Data 

Warehouse kommer oftast från ett ETL-program. Ett ETL-program står för Extraction 
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Transformation Load Program och syftar till processen att normalisera data innan data läggs in i 

ett Data Warehouse. Data som finns i Data Warehouse är detaljerad, är inte aggregerad och den 

är sällan ordnad för ett visst ändamål (Sumathi, 2006). 

OLTP (Online Transaction Processing) är det vanligaste verktyget vid lagring av data i Data 

Warehouse, då den är av transaktionell art. Det betyder att data som kommer in i OLTP-

databasen består av små transaktioner, där celler uppdateras med exempelvis kundnamn, 

kundnummer samt ordernummer.. Det mest kända frågespråket inom den här kategorin är SQL 

(Structured Query Language), som används i olika dialekter i praktiskt taget alla stora operativa 

databaser (Sumathi, 2006). 

3.2.4 OLAP 

OLAP (Online Analytical Processing) är ett verktyg som används till analysera och utforska data, 

traditionella frågeverktyg används i högre grad till att använda data för övervakning. Därmed 

flyttas fokus från vad händer till varför något händer (Howson 2008). 

OLAP är ett sätt att använda data från Data Warehouse för att arrangera data i en 

multidimensionell databasstruktur. I den dimensionella strukturen finns multipla hierarkier för att 

lättare förstå informationen från data. Ett exempel på hierarki är exempelvis tid, den kan delas in 

i flera olika (mindre) perspektiv såsom år, dag, vecka eller säsong (Sumathi, 2006). 

Skillnaden mellan vanliga frågeverktyg och OLAP består i att det är enklare att visa mönster och 

relationer som användaren vill ha, genom bland annat förmågan att enklare välja vilka 

dimensioner som ska visas. De mönster som visas skapas alltså av en idé av en människa, en 

fråga. Frågan analyseras av OLAP och svaret visar på eventuella mönster och likheter (Sumathi, 

2006). 

OLAP kan anses vara ett kraftfullt verktyg för att få fram mönster och relationer, men begränsas 

av människans fråga till OLAP. Eventuella mönster och relationer utöver frågan analyseras inte. 

Data Mining är därmed kraftfullare, eftersom den tekniken visar på ytterligare samband mellan 

frågan (och närliggande frågor) och gömda mönster. OLAP behöver mänsklig närvaro i form av 

en fråga, medan Data Mining skapar mönster från inlagda algoritmer och genom neurala nätverk. 

Data Mining utgår från en hypotes över tidigare fall och kan därmed ge prediktiva mönster över 

framtiden (Sumathi, 2006). 

Vid användning av OLAP kan användaren snabbt byta vy genom att gå upp i 

konsolideringsgrader (från exempelvis försäljning/kontor till försäljning/region), men också gå 
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ner i detaljnivå (exempelvis inom artikelnivå/kontor) samt ändra till att ”slica” data genom att 

exempelvis se försäljningssiffror för en vara för olika regioner eller kontor (Sumathi, 2006). 

Det ställer höga krav på hur data lagras i OLAP, vilket innebär att olika kompressionsverktyg 

måste användas för att förbättra prestandan. När cellerna är relativt tätt fyllda med data krävs en 

annan kompression än när cellerna är glest fyllda, det kan vara viktigt att tänka på när exempelvis 

antalet produkter som säljs är olika vid jämförelse mellan regioner (Sumathi, 2006). 

3.2.5 Data Mart 

En Data Mart är ofta specialiserad mot en viss intern kund, ofta en avdelning eller affärsområde. 

I varje Data Mart sparas data från ett Data Warehouse för en mer ingående analys på 

avdelningen/affärsområdet (Sumathi, 2006). Det finns företag som skapar Data Marts utan ett 

Data Warehouse i grunden för att stödja ett specifikt affärsområde. Konceptet har dock visat sig 

vara mindre lyckat och det anses idag vara standard att bygga Data Marts utifrån ett DW 

(Howson, 2008). 

I Data Mart finns det stränga regler på hur strukturen ska se ut. Strukturen bestäms ofta genom 

ett antal stjärnstrukturer (Star Join), vilket definierar vilka sorters dimensioner som ska användas 

samt på vilket sätt. En stjärnstruktur är ett standardiserat ramverk som alltid består av en 

faktatabell och ett antal dimensionstabeller. Faktatabellen består av ett antal hopsatta främmande 

nycklar som visar på ett många-till-många-förhållande. I faktatabellen finns vanligtvis även 

numeriska värden. Varje dimension har en primärnyckel till faktatabellen. I dimensionstabellen 

finns också textbaserad information. Tillsammans utgör de en stjärnstruktur som gör det enklare 

att följa affärsprocesserna än ett stort ER-diagram. En stjärnstruktur kan innehålla 4 till 25 

dimensioner, och utgör grunden för ansvariga på respektive avdelning att ta fram relevant 

kunskap (Kimball, 1997). 

I Data Marts är informationen strukturerad och anpassad till avdelningens/affärsområdets behov. 

Inom varje Data Mart är det alltså möjligt att utföra OLAP-frågor baserad på stjärnstrukturen 

(Sumathi, 2006). Vid Data Mining kan utvecklaren antingen gå in i en Data Mart eller skapa ett 

eget Data Warehouse endast för Data Mining. 

3.2.6 Data Mining 

Genom de senaste 30 årens godartade utveckling inom lagringskostnader samt 

produktkomplexitet finns det stora mängder data lagrat i databaser för en verksamhet. För att få 
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fram relevanta data behövs stor kunskap om både data i sig och den process som gör att data 

förädlas till relevant kunskap (Sumathi 2006). 

Som tidigare nämnts är Business Intelligence-verktyg gjorda för att få fram intressant information 

för att skapa en bättre förståelse av verksamheten för användare i ett företag. Data Mining är en 

blandning av avancerad teknik och processer för att få fram kunskap om relationer och mönster 

mellan olika data (Sumathi 2006). 

Data Mining är ofta en automatiserad process som beroende på algoritmer och konfigureringar 

kan hitta mönster och relationer mellan olika data. Dessa relationer och mönster är svåra att se 

och hitta för människor, men med hjälp av tekniska inställningar och statistiska analyser går det 

att göra. Data Mining kallas ibland för Knowledge Discovery på grund av dess förmåga att besvara 

frågor som analytikern inte från början vet om att han vill ha svar på (Moss & Atre, 2003). Data 

Mining är också ett verktyg för att göra framtida analyser, så kallade prediktiva analyser baserat på 

de mönster och relationer som har hittats tidigare (Sumathi 2006). 

Data Mining kan definieras till att vara en process för att hitta mönster och trender inom stora 

datamängder genom olika tekniker och verktyg såsom statistiska analyser, 

maskininlärningstekniker, AI (Artificiell Intelligens) och visualiseringstekniker (Sumathi 2006). 

Processen Data Mining kan indelas i tre delar, i två steg. I det första steget börjar processen med 

förberedelse av data, följt av användning av en teknik (exempelvis en algoritm) och till sist 

genomförs en analys av framkommet mönster/relation (Sumathi, 2006). 

I nästa steg automatiseras hela förloppet genom att dataanalysen som genomförts tidigare visar på 

att ett samband finns. I det nya steget har det skapats en modell av dataanalysen, vilket gör att det 

här steget innehåller en modell som används av neurala nätverk för att hitta mönster. 

3.2.7 Dashboards 

Dashboards i Business Intelligence sammanhang kan jämföras med instrumentpanelen på en bil 

på det sättet att de innehåller flera indikatorer på hur något presterar. Stephen Few som är 

president of Perceptual Edge definierar Dashboards på följande sätt: 

”A dashboard is a visual display of the most important information needed to achieve one or more objectives; 

consolidated and arranged on a single screen so the information can be monitored at a glance” (Howson, 2008, 

s.45). 

Ett Dashboard kan bestå av (Howson, 2008): 
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 En färgkarta som beskriver försäljning i termer som bra eller dåligt. 

 En trendlinje som beskriver lagernivåer. 

 Statistik över de produkter som säljer bäst. 

 Nyckeltal som till exempel beskriver om försäljningen går som planerat. 

Syftet med Dashboards är att olika personer kan ta fram information som är relevant för den 

specifika personen från multipla datakällor. Dagens Dashboards kan leverera information i realtid 

och är flexibla i användandet då det kan skapas efter behov genom till exempel Microsoft 

Sharepoint (Howson, 2008). 

3.2.8 Prediktiva analyser 

Prediktiv analys handlar om att använda data och information för att göra prognoser för 

framtiden. ”En prognos innebär att vi uttalar oss om vad som är det mest sannolika händelseförloppet i 

framtiden” (Pagels-Fick, 1999, s.121). Prediktiva analyser och Data Mining är inte samma sak med 

det används ofta tillsammans. Hair Jr (2007) anser att prediktiv analys och Data Mining är två 

separata processer där DM används för att söka genom stora mängder data för att identifiera 

mönster och relationer. Den prediktiva analysen genomförs sedan på de mönster och relationer 

som identifierats i de data som genomsökts. 

Prediktiv analys förknippas med prediktiv modellering, modellering innefattar fler områden än så, 

beskrivande och beslutande modeller. Predektiv modellering analyserar tidigare prestationer 

(data) för att bedöma hur troligt det är att något kommer hända igen, till exempel hur en kund 

kan komma att bete sig i framtiden. Beskrivande modeller beskriver  relationer i data för att 

sedan gruppera liknande data, till exempel relationer mellan kund, produkt och aktiviteter. 

Beslutsmodeller beskriver relationer mellan alla element som innefattas i ett beslut. Syftet är att 

förutsäga konsekvenser av ett beslut med så många variabler som möjligt. (Hair Jr, 2007). 

3.2.9 Self-Service Business Intelligence 

Self-Service Business Intelligence innebär att personerna som använder BI-stödet kan utforma 

och skapa sina egna rapporter utan att behöva involvera IT-avdelningen, det innebär att vem som 

helst som behöver det ska kunna använda verktyget. Fördelen är att informationen finns på rätt 

plats och vid rätt tidpunkt i beslutsprocessen. Möjligheten för beslutfattaren att själv komma åt 

informationen bidrar även till att företaget blir mer agilt och effektivt, det vill säga mer 

lättföränderligt. Dagens samhälle med hög konkurrens och stort beroende av olika IT-lösningar 
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ställer höga krav på att personalen på ett företag har tillgång till information i sitt dagliga arbete. 

”This means a BI environment in which business users can get rich, accurate, and real information at their 

fingertips as easily as we get information from a Google search” (Kosambia, 2008, s.1). 

Self-Service BI ställer höga krav på BI-verktygen och de data som finns i dem. Ett Data 

Warehouse som integrerar med de flesta av ett företags system är en förutsättning då DW med 

dålig integration inte ger en rättvis bild av ett företags prestation. Behovet av Self-Service BI har 

gått från att vara något som är önskvärt till en förutsättning för att kunna hävda sig i 

konkurrensen. Företag bör prioritera och sträva efter att utveckla en BI-miljö som stöder Self-

Serivce BI. Nyckeln till framgång ligger i att verksamhet och IT-avdelning tillsammans arbetar 

mot att utveckla den här miljön. Ett sätt att använda Self-Service BI på är genom så kallade 

Scorecards/Dashboards som visar information som är relevant för varje specifik beslutsfattare 

(Kosambia, 2008). 

3.2.10 Sammanfattning Business Intelligence-verktyg 

Business Intelligence består generellt sätt av ett antal olika tekniker och verktyg för att förbättra 

användandet av historisk data inom en organisation. Den enklaste varianten är att använda sig av 

ett standardiserat frågeverktyg, såsom SQL, för att producera standardiserade statiska rapporter. 

Fördelen med SQL är att det kan användas till att hitta efterfrågad information i ett enkelt 

format. Nackdelen med ett frågeverktyg är att det är gjort för att hantera transaktioner och inte 

aggregerad data. Med det menas att frågesträngarna (Queries) är svåra att utforma och att 

frågesträngarna tar lång tid att exekvera.  

En parallell utveckling av statiska rapporter har varit att analytiker, controllers och övriga 

användare inom taktiskt beslutsfattande använt sig av spreadsheets (Excel-ark). Spreadsheets har 

använts i samband med lokala databaser (ofta Access-databaser) på användarens dator. Fördelen 

med användandet av Spreadsheets var att användaren inte behövde vänta på statiska rapporter 

från IT-avdelningen, samt att användaren hade kontroll över sin data. Nackdelarna med 

Spreadsheets var att företaget inte hade tillräcklig kontroll över Access-databaserna, vilket betyder 

att accessdatabasen kunde innehålla förlegad eller felaktig information samt att användandet av de 

lokala databaserna kan innebära potentiella prestationsrisker gentemot företagets interna nätverk. 

För att centralisera data skapas Data Warehouse i ett företag, vilket gör att all historisk data finns 

på en punkt inom ett företag. Från ett Data Warehouse kan IT-avdelningen implementera ett 

eller flera Data Marts, som är byggda för att kunna aggregera och separera data på ett behändigt 

sätt för användarna. Varje Data Mart är kopplad till en viss avdelning/enhet eller funktion på 
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företaget. En Data Mart för exempelvis marknad innehåller endast aggregerad information som 

berör analys av marknadsmässiga nyckeltal. En Data Mart levererar en eller flera kuber (även 

kallat OLAP-kuber) som i sin tur innehåller olika dimensioner för just den 

avdelningens/enhetens behov. Data Marts och OLAP-kuber bygger på att användaren efterfrågar 

information, till skillnad från Data Mining, där algoritmer hittar mönster som människor har svårt 

att tyda. 

En avancerad teknik på frammarch är Data Mining. Ett Data Mining-verktyg bygger på att 

avancerade algoritmer hittar förhållanden och korrelationer mellan data i ett Data Warehouse 

som människor inte kan förutse. Med Data Mining kan företaget arbeta proaktivt, och genom 

avancerade algoritmer även förutspå troliga utfall. Prediktiva analyser kan göras genom Data 

Mining för ökad tillförlitlighet. 

Det grafiska gränssnittet för användaren innehåller aggregerad data från OLAP-kuber och/eller 

Data Mining (beroende på om Data Mining har implementeras) och kallas för Dashboard. En 

Dashboard visar på ett intuitivt och tydligt sätt aggregerad information från Data Mining-

verktyget och OLAP-kuben. 

Self service BI är egentligen ingen teknik, utan mer ett önskvärt tillstånd baserad på en 

välfungerande BI-plattform där användaren med rätt befogenhet kan få tillgång till rätt data när 

användaren behöver detta. 

 

Figur 3-1. Data Warehouse, Data Marts samt Data Mining (Sumathi, 2006) 
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3.3 Processer, kärnprocesser och stödprocesser 

Processer är ett begrepp som ofta nämns inom Business Intelligence. En process är en 

”standardiserad serie av upprepande aktiviteter som omvandlar ett input till resultat” (Rentzhog, 1998, s.25). 

Processer existerar på olika nivåer och syftar till att tillföra olika sorters resultat. Exempel på olika 

typer är produktionsprocesser och affärsprocesser, horisontella- funktionella och individuella 

processer samt operativa processer, stödprocesser och ledningsprocesser.  

Vi har valt det senaste synsättet, det vill säga, operativa, stöd och ledningsprocesser. Operativa 

processer är de processer som tillför organisationen ett värde, till exempel en produkt eller en 

tjänst. Stödprocesser är processer som existerar för att stödja de operativa processerna, det kan 

vara allt från städning till tekniska hjälpmedel. I ledningsprocessen utformas ett företags mål, 

vision och strategi. De operativa processerna kan ses som ett företags kärnprocesser, det vill säga 

de ”processer som tillsammans uppfyller organisationens övergripande affärsidé” (Rentzhog, 1998, s.32). 

Syftet med att se ett företag som processer är att det inte är resultatet som är i fokus utan 

processen som möjliggör resultatet. Genom att analysera sina processer kan icke värdeskapande 

aktiviteter elimineras och förbättringar genomföras som indirekt resulterar i en bättre produkt 

eller tjänst (Rentzhog, 1998). 

3.3.1 Beslut i verksamheter 

Beslut i verksamheter sker ofta på intuition. Intuitionen har hjälpt människan att utveckla 

omedvetna handlingar som i många mer extrema fall av beslutsfattande har gett människan en 

överlevnadsfördel. I dagens komplexa verksamheter krävs det att beslutsfattaren ser över fler 

komplexa förhållanden och faktorer, vilket gör att ett rationellt beslut baserat på beslutsunderlag 

är att föredra. Däremot finns självklart en övertro på intuition kvar, vilket gör att många beslut 

stöds av intuitiva omedvetna tankar, som sedan backas upp av rationella skäl. Flera faktorer gör 

att beslut sker på intuition, bland annat (Borking et al, 2009): 

 Tidsbrist. 

 Otillräcklig (kvantitativ) information problemets karaktär. 

 Otillräcklig (kvalitativ) information om problemet. 

 Inga tillgängliga eller oanvända strukturer för att skapa ett bra beslutsunderlag. 

I verksamheter finns det sällan tillräckligt med utrymme för att fatta välgenomtänkta beslut, vilket 

gör att få faktorer räknas in som påverkar kvalitén på beslutet. Otillräcklig kvantitativ information 
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baseras på att beslutsfattaren inte har tillräcklig numerisk information att använda som 

beslutsunderlag, jämfört med otillräcklig kvalitativ information, som baseras på problemets 

textuella karaktär (ex. hur problemet har uppkommit samt analyser över närliggande fenomen 

som kan påverkas av problemet). (Borking et al, 2009): 

Den sista faktorn, att metoden för att fatta beslutsunderlag är otillräcklig eller otillgänglig, är ofta 

nyckeln till att skapa bra beslutsprocesser som gör att tidsbristen minskar, samt ökar kvalitén på 

både kvalitativ information samt kvantitativ information (Borking et al, 2009). 

Ytterligare en dimension på beslutsfattandet handlar om tidsaspekten; strategiska beslut handlar 

ofta om vecko- eller månadsperioder, signifikanta beslut om dagar eller timmar samt snabba 

beslut, där besluten involverar minuter eller sekunder. De snabba besluten är sällan värda att 

använda metoden på, då kostnaden i tid utmanövrerar besparingen i tid som metoden kan 

tillgodose. 

3.3.2 Beslutsprocesser och beslutsmodeller 

Vad är då en beslutsprocess? En process är ett mönster av handlingar som förädlar en råvara så 

värdet efter handlingsmönstret är högre vid output än input. Det gäller även vid beslut, då 

råvaran är information och perspektiv på lösningar och produkten ett beslut. Användningen av 

ett mer eller mindre standardiserat handlingsmönster (process) vid beslutsfattande är ofta 

fördelaktigt, då standardiseringen ger en utgångspunkt till ytterligare förbättringsåtgärder 

(Borking et al, 2009). 

Nedan kommer en metod för beslut att visas, Borking et als Decision Management Proces 

(Borking et al, 2009). 

 

Figur 3-2. Beslutshanteringsprocess (Borking et al, 2009, s.46) 

Borkings modell bygger på en helhetssyn över hela processen, från att ett beslutsproblem har 

identifierats, till att beslutsunderlag presenterats (Borking et al, 2009). 
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Det första steget i metoden är att identifiera beslutsproblemet, frågorna som ställs är inriktade på 

att beskriva nuläget (Hur ser beslutsproblemet ut?), vilka behov som kan åtgärdas genom 

lösningen av beslutsproblemet, samt en målformulering. Målformuleringen syftar på att beskriva 

vad som händer efter att beslutsproblemet är löst (Borking et al, 2009). 

I det andra steget, strukturering, beskrivs de kriterier som ska ligga till grund för perspektiven. 

Exempel på sådana är miljöhänsyn, etiska överväganden samt kostnadsreducering. I det här steget 

beskrivs även de möjliga handlingsalternativen till beslutsfattandet (Borking et al, 2009). 

Informationsfångsten som sker i steg del tre, handlar om att införskaffa lämplig information och 

data. I det här steget används BI-verktyg om sådana finns tillgängliga i verksamheten. Om BI-

verktyg inte finns, införskaffas informationen som rapporter från lämplig instans. Slutprodukten 

av det här processteget är en kort sammanfattning av konsekvenser och händelser samt en 

viktning av kriterierna. Viktningen av kriterierna sker genom ranking, eller tilldelad vikt. Med 

konsekvensbeskrivningen menas vilka effekter som kan ske samt en värdering av dem. En 

händelsebeskrivning beskriver hur stor påverkan osäkra parametrar kan ha på sannolikheten att 

en konsekvens inträffar (Borking et al, 2009). 

Vid modellering har informationen i det föregående steget informationsfångst strukturerats. 

Informationen läggs därmed in i ett datoriserat verktyg som visar konsekvenser, viktningar, 

kriterier samt sannolikheter (Borking et al, 2009). 

I det efterkommande steget utvärderas informationen och en preferensordning mellan 

alternativen, en riskanalys, en känslighetsanalys samt en eventuell bristanalys görs. 

Preferensordningen visar på inbördes förhållanden mellan alternativen, en riskanalys visar risker, 

en känslighetsanalys visar på data/information som behöver omvärderas och en bristanalys visar 

på en eventuell brist i underliggande information. I iterationsfasen görs steg två till fem om tills 

ett fåtal alternativ finns kvar, som då görs till ett beslutsunderlag (Borking et al, 2009). 

3.4 Benchmarking 

Benchmarking uppkom i samband med att det amerikanska företaget Xerox började förlora 

marknadsandelar till konkurrenter. Xerox började analysera och jämföra sina processer mot andra 

företag i samma bransch. 

Robert C. Camp ledde arbetet med benchmarking på Xerox, och gav sin definition av 

benchmarking i tidningen Financial World: “the full definition of benchmarking is finding and 
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implementing best practices in our business, practices that meet customer requirements. So the flywheel on finding 

the very best, is ‘Does this meet customer requirements?” There is a cost of quality that exceeds customer 

requirements. The basic objective is satisfying the customer, so that is the limiter” (Linsenmeyer, 1991, s. 34). 

Benchmarking handlar om att hitta de bästa praktiska handlingsmönster inom branschen och 

implementera dem i sitt eget företag. De bästa praktiska handlingsmönster är gjorda för att nå 

upp till företagets uppsatta mål kring benchmarking processen, vilket ofta är ökad kundnöjdhet, 

men kan också vara kostnadsbesparingar, ökade marknadsandelar, kvalitetsförbättringar eller 

ökad automatisering av processer. Utöver det kan målen vara kontinuerliga, det vill säga att 

benchmarking ingår som en komponent till att förbättra processer kontinuerligt, genom 

exempelvis Total Quality Management (Elmuti & Kathawala, 1997). 

Det finns fyra olika typer av benchmarking som ett företag kan använda enligt Elmuti & 

Kathawala. Den enklaste sortens benchmarking är att jämföra de interna 

avdelningarna/affärsområdena mot varandra. Det kan göras relativt enkelt med nyare sorters BI-

verktyg, där data på ett smidigt sätt kan analyseras. Den interna benchmarkingen kan visa var 

processerna är som bäst, och fungera som en utgångspunkt för att förbättra företagets processer. 

Slutresultatet kan sedan användas vid mätning mot andra företag i branschen. (Elmuti & 

Kathawala, 1997). 

Den andra sortens benchmarking är att jämföra sig med ett företag i samma bransch. Det är dock 

svårt att få till ett samarbete mellan direkta konkurrenter, på grund av just konkurrensen på 

samma marknad, vilket gör att publik data är det enda som kan användas för att jämföra relevanta 

data. (Elmuti & Kathawala, 1997). 

Den tredje sortens benchmarking handlar om att hitta ledande företag inom samma eller liknande 

industri. Inom detaljhandeln skulle ett företag som säljer skor kunna titta på hur en ledande aktör 

inom hemtextil arbetar. Eftersom företagen inte står i direkt konkurrens mot varandra, är det ofta 

lättare att skapa bra och tillitsfulla relationer mellan företagen (Elmuti & Kathawala, 1997). 

Den fjärde och svåraste benchmarkingen att utföra är processbenchmarking. Den typen av 

benchmarking handlar om att se hur arbetsprocesserna ser ut istället för affärsprocesserna. Det är 

visserligen den svåraste typen av benchmarking, men oftast den mest givande då nya synsätt och 

perspektiv på hur arbetet bedrivs resulterar i förbättrade processer över hela organisationen 

(Elmuti & Kathawala, 1997). 
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En annan uppdelning görs av J.D Pemberton et al (2001); Metric Benchmarking, Process 

benchmarking samt Diagnostisk Benchmarking. Den metriska benchmarkingen handlar till stor 

del om att jämföra data mellan olika organisationer. I vissa fall kan fokuseringen på data göra att 

den underliggande frågan om hur data tillkom. Det kan göra det svårt att veta var 

förändringsarbetet ska börja. Benchmarking med inriktning på processer är till stor del likt Elmuti 

& Kathawala; undersökningsarbetet som utförs sker djupt för att studera bakomliggande 

processer, men är ofta kostsamt och tidskrävande. Den tredje kategorin, den diagnostiska 

benchmarkingen, består av delar av både den metriska och processinriktade benchmarkingen. 

Den syftar till att ge en samlad bild över de interna processerna i verksamheten samt en 

överblickbar rapport över prestationen (J.D Pemberton et al, 2001). 

Arbetsprocessen vid benchmarking är ganska enkel att följa. Först görs en avgränsning till vilken 

del av företaget som ska undersökas. Det kan vara en process, en avdelning eller en affärsenhet. I 

det steget anges också typen av benchmarking; intern, extern mot direktkonkurrent, extern mot 

konkurrent inom industrin och extern konkurrent med inriktning på arbetsprocesser. I nästa steg 

anges de kriterier som ska undersökas, exempelvis försäljning per månad. Undersökning påbörjas 

mot den egna företaget. I samma period undersöks det externa företaget (eller en annan intern 

avdelning) samt jämförs med det externa företagets praxis mot det egna företagets. Vid 

analyssteget analyseras utfallet och likheter och skillnader identifieras, samt en checklista över 

förändringsbehov i den egna organisationen. Det implementeras sedan och övervakas, och vid en 

kontinuerlig benchmarking följs sedan en ny undersökning upp. (Elmuti & Kathawala, 1997).  

Ytterligare en delprocess kan läggas till för att förbättra Elmuti et als process, nämligen 

organisationens lärande. Vid generell benchmarking mot andra företag kan det egna företaget 

endast imitera och anpassa sig efter bästa praxis, men sällan utveckla egna idéer och uppmuntra 

till innovativa lösningar. Det gör att det egna företaget aldrig kan ta marknadsandelar så länge den 

egna verksamheten inte uppmuntrar till organisatoriskt lärande (Pemberton et al, 2001). 
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Figur 3-3. Benchmarking (Elmuti & Kathawala, 1997) Fritt översatt. 

 

3.5 Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling har under de senare åren blivit en viktig del i att behålla och bemyndiga 

personal till att fatta kompetenta beslut inom en organisation. Det kallas för empowerment. 

Empowerment bygger på att ledningen delger ansvar till personal, vilket ger en ökad känsla av 

medverkan och är allmänt känt för att vara motivationshöjande (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Lärande är en viktig del av empowerment filosofin, som har influerat många företag att motivera 

de anställda till att ta interna kurser samt externa certifieringar. Klara målsättningar som utformas 

tillsammans med chefer leder ofta till att tid kan sättas av för lärande, både enskilt och i grupp. 

De målen är formella, till skillnad från det informella lärandet som sker varje dag med kollegor. 

Det är viktigt att även den informella delen utvecklas och uppmuntras, den är dock svårare ur 

strategisk synpunkt att övervaka. Både formell och informell kompetensutveckling behövs för att 

motivera och utveckla medarbetarens kompetens, då formell kompetens ofta behöver testas i mer 

informella och oövervakade miljöer (Paulson & Sundin, 2000). 

IT-system och BI-system inkluderas självklart i ovanstående resonemang. IT-system kan vara 

svåra att använda, särskilt för äldre generationer, därför är det viktigt att ledningen för företaget 

ser till att medarbetarna utbildas till att använda IT-systemen och kontinuerligt följer upp att 

kunskapsnivån inom IT är hög. Den generella kompetensen kan sedan bedrivas i sig genom 

webbportaler eller generellt sätt genom e-learning. För att lyckas med utbildningssatsningarna 

behövs en strategi med ledningens stöd för vidareutbildning och kompetensutveckling, samt 

uppsatta mål för kompetensutvecklingen (Håland & Tjora, 2006). 
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3.6 Implementering 

För att få ett BI-verktyg att gå ifrån att vara ett verktyg till att bli ett riktigt verksamhetsstöd finns 

det några generella riktlinjer för hur man på bästa sätt kan prioritera och balansera 

arbetsinsatserna på rätt sätt. 

Den klassiska vattenfallsmodellen låg förut till grund för de flesta utvecklingsprojekt. Med tiden 

blev IT-systemen mer komplexa, främst genom den större förändringsbenägenhet som finns hos 

företag idag, men också genom att IT-systemen i sig blev mer komplexa. Från 90-talet och framåt 

har iterativa modeller och metoder slagit igenom, först med RUP och sedan en tid tillbaka även 

Agila metoder såsom Scrum och XP. Inom de iterativa tillvägagångssätten utvecklas systemen i 

omgångar, där varje omgång består av analys, design, utveckling, implementering och test. Vissa 

iterationsomgångar sker alla dessa steg samtidigt, för att spara tid men också för att hela tiden 

utveckla en modul/bit av systemet i taget (Borking et al, 2009). 

Implementeringen för ett BI-projekt kan ses som ett iterativt förfarande, även om vissa delar sker 

före de andra. Implementeringen av ett BI-system startar ofta med en förstudie, där 

representanter för ledning, verksamhet och IT gemensamt kartlägger organisationens behov, 

samt utarbetar en eventuell strategi för införandet. Ledningens intresse är, som i många andra 

utvecklingsprojekt, viktigt att ha och har ofta röstats fram som en framgångsfaktor för IT-projekt 

(Borking et al, 2009). 

När förstudien är klar och beslut har tagits om ett införande av ett BI-verktyg börjar själva 

implementeringen. Eftersom BI-verktyget är en stödfunktion till det vanliga IT-

systemet/källdatabasen ser utvecklingen lite annorlunda ut mot ett vanligt IT-projekt: 
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Figur 3-4. Generell implementering (Borking et al, 2009) 

Figur 3-4 beskriver ett sätt att implementera BI-lösningar där det första steget är att plocka ut 

data från källsystemet. Källsystemet är exempelvis ett affärssystem eller dylikt. Extraktionen från 

källsystemet kan vara svårt, eftersom det förutsätter ett stort kunnande av de olika källsystemen. 

I arkivdelen samlas all data från olika källsystem, för att förbättra spårbarheten tillbaka till 

källsystemen. I inläsningsdelen kontrolleras data så att olika datatyper stämmer överrens. 

Arkivdelen kallas också för Data Warehouse. 

I nästa steg, standardisering (och normalisering), ser utvecklaren till att all data är enhetlig, det vill 

säga att exempelvis en kod för en leverantör stämmer överrens mellan data från de olika 

källsystemen (Borking et al, 2009). Det kan dock vara svårt då viss eftersökt data kan vara svår att 

hitta. Finns inte data behövs det ofta göras ett medvetet val att antingen ta bort relaterad data 

eller ha översyn med det (Sumathi, 2006). 

Extraktionen, förädlingen samt standardiseringen av data (Även kallad ETL, mer om detta i 

kapitel 3.9.3) är en mycket tidskrävande och svår process där BI-utvecklaren ofta får skapa 

gemensamma definitioner av data. Den här delen kan ta upp till 70 % av den totala tiden av 

utvecklingsprocessen för BI-stödet (Borking et al, 2009, Tan et al, 2006). 



44 

 

Efter standardiseringen skapas dimensioner och nyckeltal. Ett nyckeltal är exempelvis försäljning 

i SEK. Det kan kombineras tillsammans med enhet, produkt eller tid. En dimension behövs för 

att sätta in nyckeltalet i ett sammanhang. En dimension gör att informationen kan ses i olika 

nivåer, exempelvis i olika tidsaspekter; månad, år eller timmar (Borking et al 2009). 

För att lyckas med en BI-implementation är ledningens stöd viktig enligt flera studier, då stödet 

gör att medarbetarna motiverade då projektet anses vara viktigt för företaget. (Watson & Haley, 

1997, Wixom & Watson, 2001). Förvaltning och vidareutveckling av BI-stöd är också korrelerat 

med stödet från ledning och intressenter/finansiärer (Hwang & Xu, 2008). 

3.7 Mognadsmodeller 

I det här avsnittet kommer vi presentera olika modeller och metoder för bedömning av mognad. 

Den här teoretiska genomgången kommer att ligga till grund för vår egenutvecklade modell för 

att mäta ett företags mognadsgrad inom Business Intelligence som vi presenterar i kapitel 4. 

3.7.1 The BI Pathway 

Steve Williams och Nancy Williams presenterar i sin bok ”The Profit Impact of Business Intelligence” 

en modell för att öka nyttan av BI i ett företag. Modellen är iterativ och uppdelad i tre faser med 

lika syften och resultat. De tre faserna är (Williams & Williams, 2007): 

 The architectures phase. 

 The implementation phase. 

 The operations and continuous improvement phase. 

The BI Pathway är applicerbar på alla sorters organisationer, alla sorters industrier och på alla 

nivåer av BI-mognad ett företag är på. Det är möjligt tack vare att modellen är flexibel och 

anpassningsbar efter en organisations kontext (Williams & Williams, 2007). I den här studien har 

vi inte fokuserat på The BI Pathways faser utan kommer istället att fokusera på 

mognadsmodellen som involverar synen på BI i en organisation och vilka åtgärder som kan öka 

mognaden hos ett företag. Vi har även presenterat en modell för hur BI påverkar ett företags 

konkurrensförmåga. 

Alla investeringar i Business Intelligence och IT-generellt görs för att uppnå någon sorts nytta 

för företaget. Ett BI-projekts resultat påverkas beroende på ledningens stöd och tilltro på det. 

Williams & Williams (2007) mognadsmodell för BI utgår från ett ledarskapsperspektiv för att öka 
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nyttan av arbetet med Business Intelligence. ”From a leadership perspective, BI-driven profit improvement 

is largely about vision and cultural change” (Williams & Williams, 2007, s.97). Ledningen måste 

utforma en tydlig och reglerande vision för hur information ska användas i företaget. Figur 3-5 

beskriver ett företags syn och användande av information som sedan visualiseras med en skala i 

tre steg. Möjligheten till Return on Investment (ROI) beskrivs för varje steg, ROI är dock svårt 

att uppskatta. Den ena delen, investering i form av kostnader, går att uppskatta. Det svåra är att 

bedöma den nytta som investeringen leder till. Nyttor att bedöma kan till exempel vara 

kostnadsminskningar, förbättrad prestation och ökad tillgång till information (Howson, 2008). 

 

Figur 3-5. Stages of the Business Intelligence maturity model (Williams & Williams, 2007, s.99) 

Steg 1 – I det första steget är det svårt att skilja ett företags informationshantering för och efter 

implementering av BI-stöd. Fokus ligger på vilken information vill användarna ha, arbetet med 

att sammanställa rapporter sker av analytiker eller Business Intelligence teamet. Sättet att 

distribuera information är ostrukturerat med bristfälliga rutiner och processer för hur 

informationen används. Definitionen av vad data är har inte förändrats och förbättringarna kan 
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sammanfattas i ökad och snabbare tillgång till data för slutanvändarna. Möjligheten till ROI är 

begränsade (Williams & Williams, 2007). 

Steg 2 – Den största skillnaden på ett företags bruk och nytta av BI sker mellan steg ett och två. 

Företagets ledning har en uttalad vision och definition på vad data är och hur den ska användas. 

Fokus har förflyttats från vilken information användaren vill ha till varför den bör ha den. 

Ledningen har även börjat utforma strategier för vilka som ska tillgång till den, vart i företaget 

behövs den och framförallt när. Det krävs en genomgång av ett företags processer där behovet 

av information analyseras. Möjligheten till ROI är höga. (Williams & Williams, 2007). 

Steg 3 – Arbetet med företagets processer i relation till information har tagit ytterligare ett steg 

på nivå tre, hela organisationen analyseras för att förbättra tillgången och användandet av 

information. Fokus ligger på att skapa en förståelse för hur informationen kan användas för att 

öka en process prestation. Företaget försöker även minimera användandet av individuell 

information, målet är att beslutsprocesserna ska standardiseras och användandet av information 

ska spridas genom hela företaget. Till exempel kan en viss grad av automatiserade beslut som tas 

av algoritmer införas utan mänskligt ingripande. Möjligheten till ROI är optimala (Williams & 

Williams, 2007). 

De flesta organisationer befinner sig på steg ett eller två på mognadsskalan vilket innebär att 

nyttan av BI-investeringarna är relativt låga, det finns i alla fall stora möjligheter till förbättring. 

Förmågan att öka mognaden för Business Intelligence i ett företag beror till stor del på 

ledningens inställning till förändring. De måste inleda och stödja arbetet med att öka 

kompetensen inom området samt inför en kultur inom företaget som är villiga att förändra 

arbetet och processerna. Det finns ett antal åtgärder ett företag kan genomföra för att förändra 

sin syn på BI (Williams & Williams, 2007): 

 Steg 1 – Skapa en känsla av brådska inom företaget. Ledningen kan skapa en känsla av 

att det är större risk att inte förändra än att förändra. Till exempel kan ledningen 

presentera kvantitativ information på förluster som beror på icke tillfredställande 

BI/DW lösningar genom att ge konkreta exempel på konkurrerande företag som får en 

konkurrensfördel genom sitt arbete med beslutsstöd. 

 Steg 2 – Skapa en koalition av starka individer i företaget som tror på BI/DW. Erfarna 

personer inom företaget skapar en Business Intelligence kultur som poängterar vikten av 

rätt användande av information. Syftet är att få med så många anställda som möjligt. 
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 Steg 3 – Skapa en tydlig vision av Business Intelligence betydelse för företags framgång. 

Vision bör innehålla konkreta exempel på förbättringar och affärsmöjligheter som 

uppstår vid förbättringar av BI-stödet. 

 Steg 4 – Det här steget bygger vidare på föregående steg och innebär att BI-visionen 

sprids inom företaget. En tydlig plan för hur Business Intelligence plattformen bör 

användas för att öka nyttan inom av den sprids via starka ledare. 

 Steg 5 – Bemyndiga (Empower) anställda för att minska motståndet mot förändringar. 

Människor är av naturen oroliga för förändringar, det finns ett antal olika åtgärder för att 

minska motståndet, t.ex. genom att involvera de som berörs av förändringen i 

förändringsarbetet (Jacobsen, 2005). 

 Steg 6 – Visa företaget kortsiktiga förbättringar för att öka engagemanget hos dem. 

Genom att presentera konkreta exempel på förbättringar kan eventuellt motstånd 

minimeras. 

 Steg 7 – Betona vinsterna av användandet av Business Intelligence. Visa konkreta 

exempel på hur förändringar hos andra företag eller avdelningar har förbättrat deras 

arbete för att öka förståelsen för införandet av BI-plattformen. 

 Steg 8 – Definiera och institutionalisera hur Business Intelligence ska användas i 

företaget. I grund och botten handlar det om att ändra synen på information och skapa 

en kultur kring användandet av BI och hur det tillför nytta för organisationen. De 

anställda på ett företag som har lyckats med det här steget upplever en stor förbättring 

mot hur processerna fungerade tidigare och det är en liten majoritet som vill gå tillbaka 

till det gamla arbetssättet. 

Business Intelligence är inte enbart en teknologi, en produkt eller en metod, det är en samling av 

dessa där de olika delarna kombineras för att öka ett företags prestation och vinst. Vinst är nära 

förknippat med hur bra ett företag står sig i konkurrens med andra företag, av den anledningen 

är det viktigt att den implementerade BI-lösningen är anpassad och används på ett sätt som 

stödjer ett företags strategi (Williams & Williams, 2007). Figur 3-6 beskriver BI i förhållande med 

konkurrenskraft. 
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Figur 3-6. Progress stages of Business Intelligence operational competitiveness (Williams & 

Williams, 2007, s.132) 

På den första nivån är företaget kapabelt till att leverera BI-lösningar på en ad hoc nivå, 

integrationen mellan system och avdelningar är bristfällig. På steg två har företaget passerat steg 

ett och levererar BI-lösningar som är lika bra, men inte bättre än konkurrenternas. Rapporter och 

analyser finns i en viss grad ute i verksamheten och bidrar till att minska kostnader, öka kvalitén 

och servicen så att företaget inte tappar mark till sina konkurrenter (Williams & Williams, 2007). 

På steg tre har företaget ytterligare ett steg i användandet av information så att det ökar ett 

företags prestation i de viktigaste kärnprocesserna. På nivå fyra som är den högsta nivån har en 

organisation BI-lösningar som är bättre än konkurrenterna och förbättra de interna processerna 

så att en konkurrensfördel uppstår. Svårigheterna ligger i att få teknik, processer och människor 

att dra åt samma håll och tillsammans tillföra ett värde i verksamheten (Williams & Williams, 

2007). 
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3.7.2 Capability Maturity Model Integration (CMMI) 

Capability Maturity Model Integration förvaltas av Software Engineering Institute (SEI) som är 

en del av Carnegie Mellon University. CMMI är en modell för att planera, definiera, 

implementera, distribuera, jämföra och förbättra ett företags processer. CMMI är en modell som 

bygger på Best Practices och är en vidareutveckling av (Mutafelija & Stromberg, 2009): 

 Capability Maturity Model (CMM) for software, v.2.0 draft C 

 System Engineering Capability Model (SECM) 

 Integrated Product Development (IPD-CMM) 

Modellen bygger som sagt på best practices, det är dock viktigt att poängtera att CMMI inte 

beskriver hur ett företag ska implementera ramverket. Modellen måste anpassas efter 

verksamheten för att på bästa sätt möta dess krav. ”It describes what is expected in processes not how to 

implement processes; definition of the how is left to each organization to decide” (Mutafelija & Stromberg, 

2009, s.27). 

Modellen är indelad i tre konstellationer, på engelska (constellation). Mutafelija & Stromberg, (2009, 

s.26) definierar konstellationerna som ”a grouping of model components that are unique to a specific use but 

also contain a core set of process areas that will not change from constellation to constellation” De tre 

konstellationerna är: 

 CMMI for Development (CMMI-DEV) 

 CMMI for Services (CMMI-SVC) 

 CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ) 

CMMI består av modeller, metoder och utbildningsmaterial, ramverket beskriver olika nivåer 

som företag går genom allteftersom processerna utvecklas och förbättras. CMMI möjliggör ett 

val mellan två olika tillvägagångssätt eller utgångspunkter för processförbättring, 

kontinuerlig/steglös (Continuous) och fördefinierad/stegvis (Staged) se figur 3-7. Förkortningen 

PA står för process area, det vill säga olika processområden. Ett PA består av liknande eller 

relaterade processer som vid en gemensam implementering uppnår ett mål som är viktigt för det 

specifika processområdet. CMMI består av 22 processområden som inte påverkas av valet av 

synsätt/tillvägagångssätt (Mutafelija & Stromberg 2009). 
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De två tillvägagångssätten, stegvis och steglös CMMI, är två olika sätt att förbättra sina 

processer. Innebörden är dock densamma. För att uppnå en viss grad av mognad eller förmåga 

på ett processområde måste organisationen uppnå både de generiska (Generic Goals, GG) och 

särskilda målen (Specific Goals, SG) för varje steg. Generic Goals är mål som är samma för alla 

processområden medan Specific Goals är mål som varierar beroende på processområde. Specific 

Goals kan brytas ned ytterligare en nivå till Specific Practice (SP) som är en delaktivitet som ska 

genomföras för att uppnå det specifika målet (CMMI-S, 2000). 

Steglös CMMI består av ett antal processer som är kategoriserade i följande kategorier, Process 

Management, Project, Management, Engineering och Support. Den här typen av CMMI 

använder sig av olika nivåer av förmåga, Capability Level, från 0-5 och behandlar varje 

processområde separat där det är upp till användaren att välja vilka processområden man ska 

fokusera på (Kuylenstjerna, A & Qvist, A, 2001). Eftersom det steglösa tillvägagångssättet tillåter 

användaren att själv välja processområden är den bäst lämpad för organisationer som har 

kommit en bit på vägen med sin processutveckling och har en god kontroll på dem (Persson & 

Persson, 2007). 

 

Figur 3-7. Capability and Maturity Levels (Mutafelija & Stromberg, 2009, s.29) 

Det andra synsättet/tillvägagångssättet, stegvis CMMI, använder sig av en fördefinierad väg av 

processområden för att förbättra verksamheten. Det stegvisa synsättet använder sig av 

mognadsnivåer, Maturity Levels, från 1-5. Tanken är att företag ska fokusera på att förbättra några 

processområden åt gången beroende på vilken nivå av förmåga de har. De olika 

mognadsnivåerna visualiseras i figur 3-8. I motsats till steglös förbättring av processområden 

lämpar sig stegvis förbättring bäst för företag med låg kunskap om sina processer och vilka 
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områden som behöver förbättras. Fördelen är att det stegvisa tillvägagångssättet är mer 

strukturerat och enklare att arbeta med vid låg processkännedom. ”This representation offers a 

systematic and structured approach to process improvement one stage at a time” (Persson & Persson, 2007, 

s.26). 

 

Figur 3-8. Levels of CMMI (Persson & Persson, 2007, s.27) 

De stegvisa synsättets mognadsnivåer: 

Nivå 1 (Initial): Företag på nivå ett karaktäriseras av ad hoc processer och på gränsen till kaos 

(Chrissis, Konrad, Shrum, 2003). På den här nivån finns möjligheten att producera fungerande 

lösningar, det är dock vanligt förekommande att de överskrider budget och tidsramar. 

Dokumentation om processerna är bristfällig och beroendet av enskilda individer är högt för att 

arbetet ska kunna genomföras med tillfredställande resultat. Det saknas stabilitet och processens 

resultat varierar (Persson & Persson 2007). 

Nivå 2 (Managed): Ett företag som befinner sig på nivå två har nått en relativt hög nivå av 

processorientering, det innebär att de ”arbetar efter processer som är planerade, dokumenterade, efterföljda, 

övervakade och styrda” (Kuylenstjerna & Qvist 2001, s.55). Förmågan att ha en stabil produktion 

och upprepa tidigare framgångar finns i företaget. Det krävs att följande sju processområden är 

implementerade för att nivå två ska anses vara uppnådd, Requirements Management, Project 

Planning, Project Monitoring and Control, Process and Product Quality Assurance, Supplier 

Agreement Management, Measurement and Analysis samt Configuration Management (Persson 

& Persson, 2007). 

Nivå 3 (Defined): På nivå tre blir arbetet med standardiserad och processarbetet är en central 

del. Processerna är väl dokumenterade och samlade så att olika projekts processer kan anpassas 

efter behov samt utvecklas allteftersom nya framsteg och förbättringar görs. Syftet med den 
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ökade standardiseringen är att öka förutsägbarheten, minska osäkerheten, minska antalet fel samt 

öka antalet lyckade projekt och moment (Persson & Persson, 2007). 

Nivå 4 (Quantatively Managed): På nivå fyra används kvantitativa mått för att mäta, styra och 

följa upp processer och projekt. De kvantitativa måtten är baserade på behovet från kunder, 

användare och företaget i stort. Förutsägbarheten som uppnåddes på nivå tre har ökat ytterligare 

genom användandet av kvantitativa mått istället för kvalitativa (Persson & Persson, 2007). 

Nivå 5 (Optimizing): På den högsta nivån av mognad, nivå fem, arbetar företaget kontinuerligt 

med processförbättringar för att öka kvalitén i processerna (Kuylenstjerna & Qvist 2001). Fokus 

ligger på inkrementell och innovativ utveckling som är mätbar för att förbättra ett företags 

prestation. Fel och problem som upptäcks analyseras och åtgärder vidtas för att de inte ska 

hända i framtiden (CMMI-S, 2000). 

3.7.3 The TDWI Maturity Model för Business Intelligence 

TDWI är en förkortning av The Data Warehousing Institute och är ett institut som 

tillhandahåller utbildning, träning, certifieringar, nyheter och forskning för personer som arbetar 

med olika inriktningar inom IT (TDWI, 2010). 

TDWI´s Maturity Model för Business Intelligence beskriver vägen för en organisation som ska 

implementera BI och DW. Modellen består av fem steg, se figur 3-9. De fem stegen är: Prenatal-

Infant, Child, Teenager, Adult och Sage. I två lägen av modellen finns det hinder, Gulf och 

Chasm. När en organisation passerar dem uppstår ett större värde av BI-investeringen. Vi har 

valt att fokusera mest på de två sista stegen efter The Chasm då de flesta företagen enligt TDWI 

anser att de befinner sig i det området (Eckerson, 2007). 

 

Figur 3-9. TDWI´s BI Maturity Model (TDWI, 2010) 
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The Gulf som kommer efter det första steget, Prenatal-Infant, är det första hindret och uppstår 

relativt tidigt i organisationers försök att implementera en Business Intelligence lösning. Att 

implementera BI i en verksamhet är något som har visat sig vara svårare och mer krävande än 

det ofta var tänkt. Höga förväntningar och dålig kvalité på data leder ofta till att projekten går 

över budget och tar längre tid än planerat.  

En svårighet med att implementera BI-lösningar i en verksamhet är att BI-området utvecklas 

snabbt och ett traditionellt projekt med en vattenfallsmetod som pågår i 6-12 månader 

misslyckas ofta uppnå sina mål. Även den marknad företaget verkar på förändras snabbt vilket 

gör att även kraven för BI-projektet förändras. Eckerson (2007) upplever att många 

verksamheter återgår till deras tidigare BI-lösningar såsom Spreadsheets och Access databaser för 

att samla in, analysera och skapa rapporter då BI-projekten inte uppnår de förväntade målen. 

TDWI har döpt fenomenet till Spreadmarts då de ofta bygger på Excel ark (Spreadsheets). Företag 

har ofta en mängd olika Excel ark med mängder av data som är svåra att kontrollera och hantera 

vilket påverkar beslutsfattningen negativt. 

Det är vanligt att företag fokuserar på att införa BI-lösningar del för del, det vill säga att dela upp 

verksamheten i olika avdelningar med så kallade ad hoc rapporter och OLAP lösningar. Det här 

tillvägagångssättet har fungerat för många företag och har lett till lyckade BI-lösningar. Det kan 

dock uppstå problem när varje avdelning implementerar sina egna Data Warehouse med egna 

regler och analysmetoder. Problemet består av att det är svårt att få en överblick över hur hela 

organisationen presterar (Eckerson, 2007). 

The Chasm är ett hinder som överstiges när en organisation arbetar för att komma från enskilda 

Data Warehouse lösningar och istället arbetar med det som kallas Enterprise Data Warehouse 

(EDW). EDW är vad namnet låter som, ett stort data warehouse som kombinerar och 

sammanför separata Data Marts och DW för att skapa en helhetsbild över ett företags prestation. 

Att skapa ett tillfredställande EDW är inte enkelt, beroende på hur många olika 

rapporteringssystem som finns i organisationen kan projekten variera mycket i storlek. Generellt 

sätt finns de tre faktorer som påverkar införandet av ett Enterprise Data Warehouse (Eckerson, 

2007): 

 Organisatorisk instabilitet – Många företag verkar i branscher som förändras snabbt. För 

att möjliggöra för ett EDW krävs det att organisationen har tydliga definitioner på 

centrala begrepp samt regler för användandet av BI och DW. 
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 Politik – Införandet av ett EDW kräver att en organisations olika delar till stor del 

överger sina egna lösningar för att anpassa sig till den standard företaget har valt. 

 Ändringshantering – Att få en avdelning att överge sina vanor är inte enkelt, det finns 

alltid motstånd till stora förändringar. 

Att gå över det största hindret (The Chasm) kräver alltså mycket av ett företag och dess 

processer. För det företag som lyckas finns det många möjligheter och stora belöningar. En av 

de största fördelarna med ett EDW är att informationen blir tillgänglig för en stor del av de 

anställda i en organisation via Dashboards och Scorecards. BI-lösningarnas syfte har förflyttas 

från att skapa förståelse och medvetenhet till angripbar information som är skillnaden mellan 

framgång eller misslyckande. Information används till att förbättra processers prestation på 

daglig eller i extrema fall timvis basis (Eckerson 2007). 

De två sista faserna (Adult och Sage) i TDWI:s mognadsmodell är de faser då en organisation 

verkligen börjar se fördelarna och ökar värdet av sina BI-lösningar. Skillnaderna mellan dem är 

mer diffusa än mellan till exempel fas ett och två. I Adult fasen används information på ett 

proaktivt sätt vilket möjliggör för till exempel Predictive Analytics. Data används och analyseras 

för att skapa prognoser för framtiden genom till exempel Data Mining. Andra tydliga drag av att 

en organisation har nått Adult fasen är att BI arkitekturen är Agil, det vill säga att den är enklare 

att anpassa efter förändringar på marknaden samt BI används för att ”driva företaget”. Genom 

användning av data som nästintill är nutid kan en organisations processer anpassas efter behov, 

till exempel kan information om säljorders ligga till grund för inköp av varor Eckerson, 2007). 

I den sista fasen, Sage, används Business Intelligence i kärnprocesserna och av många olika delar 

av en organisation för att lösa problem och identifiera nya möjligheter. Vid den här höga graden 

av BI mognad strävar företag efter att standardisera välkända processer och använda BI till att 

fatta egna beslut med hjälp av Predictive Models utifrån specificerade regler (Eckersson, 2007). 
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Figur 3-10. ROI av BI-lösning (Eckerson, 2007) 

3.7.4 Howsons spridningsmodell 

Den här litteraturen kommer från Howson (2008) som för ett resonemang kring Business 

Intelligence verktygen har utvecklats över tiden. Figur 3-11 kan tolkas som att desto längre ett 

företag har kommit på teknikskalan desto fler användare nås av BI-verktygen. 

Utvecklingen inom Business Intelligence har gått från att endast vara till för expertanvändare och 

programmerare till att tekniken ska finnas tillgänglig för alla i en organisation. Figur 3-11 visar 

den historiska utvecklingen av BI-verktyg. På den vertikala axeln beskrivs graden av innovation 

och antal användare som har möjlighet att använda verktygen. Den horisontella axeln beskriver 

utveckling över tid. Howson (2008) poängterar att det inte är teknologin som bidrar till en ökad 

grad av användning utan relevansen av användandet. En organisation måste förstå vilken 

information en anställd behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande 

sätt. Med andra ord vilka verktyg som är relevanta för en viss person i organisationen. ”Much of 

Business Intelligence has been relevant to power users and senior management but not to front/line workers, 

customers and suppliers” (Howson, 2008, s.10). 
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Figur 3-11. Evolution of BI tools (Howson, 2008, s.10) 

Den ökade datorkapaciteten och minskade kostnaderna för lagring av data har lett till enorma 

mängder data hos företagen. På 1980-talet när rapporterna skapades av Mainframes var det inte 

ovanligt med väntetider på flera månader. Tio år senare hade tidsåtgången minskat till timmar 

medan den idag endast är några sekunder. Webbaserad BI har möjliggjort spridning av 

information över stora globala företag och även till kunder och leverantörer. Tekniska lösningar 

såsom Dashboards och OLAP kuber har gjort att BI kan användas i en helt annan skala än för 20 

år sedan (Howson, 2008). 

Howson (2008) anser att Business Intelligence handlar om att göra verktygen tillgängliga för alla 

anställda som har behov av dem. Framtiden för BI tror Howson ligger i att verktygen ska gå över 

de organisatoriska gränserna och sträcka sig ut till leverantörer och kunder. Det innebär att BI 

handlar om människor, processer och kultur, inte bara tekniska innovationer. 

Ur det tekniska perspektivet anser Howson (2008) utifrån en enkätundersökning att det som 

kommer vara hetast inom BI i framtiden är webbaserad BI, Dashboards och alarmerande 

anmälningar utifrån prediktiva analyser. Studien visade på ett svalt intresse för integration mellan 

Microsoft Office och BI applikationerna i samband med vilka verktyg som bidrar mest till ett 
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företags succé. Ur användarperspektivet visade sig dock att integrationen med MS Office var det 

viktigaste i framtiden. 

3.7.5 Gartners Maturity Model for BI and PM 

Den här modellen är publicerad på Gartner av Rayner & Schlegel (2008), det är en 

mognadsmodell över organisationers arbete med Business Intelligence och Performance 

Management. Genom att applicera modellen på en organisation kan den uppnådda nivån sedan 

jämföras mot Best Practices i branschen.  

Syftet är att modellen ska identifiera vart på skalan en organisation befinner sig och hur de ska 

komma vidare till nästa nivå. Utgångspunkten är med andra ord att det krävs en förståelse för hur 

mogen en organisation är och hur mogen den bör vara för att uppfylla de övergripande 

organisatoriska målen genom att maximera värdet av BI och PM. Modellen är uppdelad i fem 

nivåer, se figur 3-12. En viktig aspekt är att organisationer har olika behov av BI, en organisation 

på nivå tre kan ha uppnått den högsta nivån som är aktuellt för den specifika organisationen. 

Nivå tre betyder i det fallet inte att den organisationen är omogen. 

 

Figur 3-12. BI and PM Maturity (Rayner & Schlegel, 2008) 
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Nivå 1 Omedveten – Organisationer på den här nivån är omedvetna om sitt arbete med BI och hur 

data och information används. Det finns en tydlig saknad av en vision och investeringar i BI är 

minimala. Den information som finns i företaget är dåligt strukturerad och rutiner för hur den 

ska användas är bristfällig. Data florerar inom organisationen, ofta i form av Spreadsheets vilket 

leder till redundant data, det vill säg ingen vet vilken data som är den nyaste och mest aktuella. 

Det finns inga definierade metoder för att mäta hur organisationen presterar. Utmaningar på den 

första nivån ligger i att identifiera incitament och behov av BI-stöd, skapa en gemensam vision 

och skaffa resurser för att kunna förbättra BI-arbetet samt skapa en förståelse för data och 

information. Det sist nämnda innebär att identifiera datakällor, datakvalité, arkitektur och system 

(Rayner & Schlegel, 2008). 

Nivå 2 Taktisk – På den här nivån har organisationen tagit ett steg i sin mognad i BI och PM. 

Företagen har börjat investera i BI-stöd, dock oftast till höga chefer och ledare som behöver data 

för taktiska beslut. Arbetet med att undersöka och granska de data som finns har börjat eller finns 

det planer på att göra det inom en snar framtid. Förekomsten av redundant data är dock relativt 

hög fortfarande vilket leder till osäkerhet kring vilken data som är den mest korrekta. På den 

andra nivån kan det finnas några enklare rapporteringsapplikationer, det är dock begränsade till 

”silos”, det vill säga små specifika datalager för några personer eller på sin höjd en avdelning. De 

användare som har möjlighet att använda applikationerna har inte genomfört någon utbildning 

vilket leder till en låg nivå av användning. 

Det förekommer lokal mätning av en persons eller avdelnings prestation som kan ligga till grund 

för enklare beslut, informationen är sällan tillgänglig för den stora skalan. Utmaningen på den här 

nivån ligger i att skapa en tydlig struktur över processerna och de informationssystem som finns. 

Organisationen har ofta en mängd olika system med dålig integration vilket påverkar kvalitén på 

data. Skapandet av statistiska rapporter genomförs fortfarande av IT-avdelningen (Rayner & 

Schlegel, 2008). 

Nivå 3 Fokuserad – På den här nivån finns en starkare fokusering på BI och PM och vilket värde 

de kan tillföra en organisation. En BICC (Business Intelligence Competency Center) har skapats 

och arbetet fokuserar på specifika applikationer eller användandet av information över hela 

organisationen. När den här nivån är uppnådd har företag tagit ett stort steg, de har börjat förstå 

värdet av investeringarna i BI och PM. Framgångarna består fortfarande av olika specifika 

avdelningar som använder olika applikationer för att prestera bättre. 
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Det finns definierade mätetal för att beskriva och analysera hur olika avdelningar presterar. IT 

avdelningen arbetar på att skapa ett datalager av mätetalen som sedan kan användas av högre 

chefer för att analysera organisationen utan någon kontakt med lägre chefer. Informationen 

beskriver olika avdelningar utan att se till hela organisationen, risk för suboptimering finns. 

Utmaningen ligger i att skapa en helhetsförståelse över organisationen och hur informationen 

används i den (Rayner & Schlegel, 2008). 

Nivå 4 Strategisk – Användandet och arbetet med BI och PM har nått en strategisk nivå, vilket 

innebär att högre chefer stödjer och leder arbetet för att öka nyttan för hela företaget. 

Information finns tillgänglig för anställda i princip hela organisationen. Planer på att integrera 

med kunder och leverantörer finns eller har precis påbörjats. Det finns ett organisatoriskt 

ramverk över nyckeltal som beskriver hela organisationens prestation. Den stora skillnaden mot 

tidigare nivåer är att de anställda litar på att det är rätt information som finns tillgänglig i 

datalagren. Utbildning av de anställda pågår för att öka användandet och förståelsen för BI och 

PM i företaget. Arbetet fokuserar på att optimera informationstillgången över hela organisationen 

och göra BI-stödet mer Agilt och lättföränderligt för svängningar på marknaden (Rayner & 

Schlegel, 2008). 

Nivå 5 Genomsyrad – På den här nivån genomsyrar arbetet med BI och PM hela organisationen 

och är en del av kulturen. Personer på olika nivåer och olika delar i organisationen har tillgång till 

data och information och använder den aktivt i sina arbetsuppgifter. BI-stödet är starkt integrerat 

i processerna och används på ett Agilt sätt.  

BICC avdelningen arbetar proaktivt för att förbättra stödet till verksamheten och de anställda har 

en hög grad av utbildning och kunskap i hur information används och hanteras för att stödja den 

policy som finns. ”At this level of maturity, unlike the strategic and focused levels, users at multiple levels of an 

organization have access to information and analysis that enables the to lead, discover, manage, innovate and decide 

to impact business performance” (Rayner & Schlegel, 2008, s.6). Mätetalen är länkad direkt till 

individuella mål och prestationsnivåer. Integration med kunder, leverantörer och andra 

affärspartners sker i realtid. På den här nivån är utmaningen i framtiden att behålla den ledande 

positionen och förändra stödet efter marknadens utveckling, det kräver ofta en god kontroll över 

nya tekniska landvinningar inom området (Rayner & Schlegel, 2008). 
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3.7.6 Sammanfattning 

De mognadsmodeller som tidigare i kapitlet har redovisats är the BI Pathway, CMMI, TDWI, 

Gartners Mognadmodell samt Howsons Spridningsmodell. Ett övergripande tema för tre av 

modellerna är hur viktig processutveckling är för att förbättra BI-stödet.  

I modellen ”The BI pathway” fokuserar författarna på vikten av ledningens visioner kring BI-

stödet. Ledningen för företaget (eller BI-projektet) måste förstå användarnas behov av 

informationen i företaget för att implementera rätt stöd därefter. I modellen tas även frågor upp 

om hur man får användarna aktiva och förändringsvilliga, bland annat genom att skapa en 

gemensam vision om vad BI ska tillföra, till exempel genom att övertyga nyckelpersoner inom 

organisation samt genom att involvera användarna i projektet. 

CMMI (Capability Maturity Model Integration) är en modell för att i huvudsak definiera, jämföra 

och förbättra processer inom företaget. Modellen förespråkar två tillvägagångssätt för 

processförbättring; dels den steglösa processen och dels den stegrande processen.  

Gartners Maturity Model for BI är också inne på hur synen på information är viktig samt att BI-

användningen baseras på behov inom olika processer inom företaget. 

TDWIs Maturity Model beskriver hur (utvecklings- och utbildnings) kostnader varierar beroende 

på hur moget ett företag är inom BI. Skalan är linjär och har två större hinder där större 

förändringar sker inom ett företags BI-mognad. Det första hindret inom 

implementeringsprocessen, ”The Gulf”, inträffar när ledningen överskattar kostnaden och 

projektets storlek att införa BI-lösningar. Den andra, ”The Chasm”, inträffar när flera Data 

Warehouses ska integreras och bli en stor Enterprise Data Warehouse. 

Howsons spridningsmodell mäter mognad i form av hur många inom organisationen som ska få 

tillgång til BI-verktyget.  Howson menar att utvecklingen sedan 1970-talet har visat att BI även 

kan komma att involvera externa parter utanför organisationen. 
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4 BIOMA: Mognadsmodell version 1 

 

I det här kapitlet presenteras den första versionen av mognadsmodellen och dess dokumentation. Vidare 

motiveras valen som gjorts och varför de är relevanta för mätning av ett företags mognad inom Business 

Intelligence. 

 

Figur 4-2 visar vår mognadsmodell för Business Intelligence, BIOMA. BIOMA står för Business 

Intelligence Organizational Maturity Analysis. Modellen bygger på de teorier som presenteras i 

kapitel tre. Då vi har utgått från teorier som redan existerar bygger vår modell på Best Practices 

och version 1 är en tentativ version. Tanken är att modellen ska vara applicerbar på alla sorters 

företag och organisationer, vinstdrivande som icke vinstdrivande. 

4.1 Utveckling av modellen 

Business Intelligence består av många olika begrepp och definitioner samt påverkas av många 

faktorer hos ett företag. Utvecklingen av modellen började med brainstorming för att försöka 

identifiera viktiga aspekter som påverkar ett företags mognad inom BI. Resultatet av 

brainstormingen blev ett antal olika förslag på modeller. Till en början var det svårt att skapa en 

modell som täckte flera olika dimensioner på ett rättvisande sätt. Ett förslag var att dela upp 

modellen i flera olika delar som sedan presenterades visuellt i flera diagram. Problemet var att vi 

inte ansåg att det gav en enkel bild över ett företags nuläge, målet blev att försöka integrera de 

olika dimensionerna i en modell. De tidigare separata diagrammen kan beskrivas som en fjärdedel 

av vår modell eller som Howson (2008) och Rayner & Schlegel (2008) mognadsmodeller. Bristen 

vi såg var att de inte tog hänsyn till alla aspekter som påverkar mognaden.  

Istället för att ha ett traditionellt enkelt diagram kom idén att använda ett kordinatsystem med två 

stora axlar och fyra hörnstenar. Motiveringen grundar mycket i att vi anser att det ger en 

tillräcklig bredd och djup samtidigt som det är enkelt att visuellt se vilka delar ett företag har 

kommit långt med samt vad som kan förbättras. 

Valet av hörnstenar och de kriterier som skulle ligga till grund för bedömningen var nästa steg i 

utvecklingen. Den tekniska hörnstenen med BI-verktyg var given, då verktygen är en 

förutsättning för ett företags användande av beslutsstöd. Tankebanorna gick i hur används 
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verktygen? Vilka anänder verktygen? och hur påverkar det mognaden hos ett företag. Hur 

verktygen används och vilka som använder dem resulterade i ytterligare två hörnstenar då 

litteraturen inom området ofta poängterade vikten av det. Den sista hörnstenen, som tillslut blev 

standardisering, var svårare att identifiera. Då de tre ovan nämnda hörnstenarna relativit tydligt 

fanns med i litteraturen ville vi identifiera en hörnsten som indirekt nämndes i tidigare forskning. 

Vi tog utgångspunkt i att det måste vara något som påverkar de andra hörnstenarna, relativt 

snabbt identifierade vi kopplingen mellan processer, ledningens vision och andra faktorer som 

kan anses vara lite mer mjuka med de andra hörnstenarna. Till exempel är det i ett företags 

processer som BI-verktygen och informationen används. 

Figur 4-1 beskriver tillvägagångssättet vid utvecklingen av mognadsmodellen. Utvecklingen av 

modellen anser vi är kumulativ då vi har börjat med att gå igenom tidigare forskning och sedan 

tillämpat den empiriskt för att sedan värdera och förädla modellen.   

 

Figur 4-1. Tillvägagångssätt för utveckling av mognadssmodellen 
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4.2 Modellens uppbyggnad 

Modellen bygger på fyra hörnstenar: Standardisering, Business Intelligence-Verktyg, Användning (djup) 

och Spridning av BI-användare över företaget (bredd). Tanken är att hörnstenarna tillsammans ska ge 

en rättvisande bild av ett företags mognad inom Business Intelligence. Figur 4-2 visar vår modell 

för att beskriva ett företags mognadsgrad inom BI, figuren visar modellen man utgår ifrån i 

bedömningen av mognad. Bedömningen görs utifrån de skalor som finns under varje hörnsten. 

Varje hörnsten utvärderas utifrån de kriterier som finns i modellens dokumentation, varje 

hörnsten värderas på skalan 0-9 där 0 är origo, det vill säga lägsta möjliga mognad och 9 är den 

högsta graden av mognad. Om bedömningen resulterar i att ett företag får 5 poäng på varje skala, 

markeras den punkten på de fyra axlarna och sedan dras streck mellan punkterna. Det resulterar i 

att det skapas en area som utgår från origo i modellen som sedan expanderar ut till den uppnådda 

nivån. Tanken är att det ska vara visuellt enkelt att se en organisations mognad inom BI. På det 

här sättet är det relativt enkelt att se vilket/vilka områden ett företag har kommit långt på samt 

vilket/vilka områden som går att förbättra. 
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Figur 4-2. Vår mognadsmodell för Business Intelligence, version 1 

4.3 Standardisering 

Att BI-stödet bör vara standardiserat kan anses vara motsägelsefullt till TDWI Maturity Model 

(Kapitel 3.9.3) som anser att BI-stöd på en hög nivå av mognad ska vara Agila och lätta att 

anpassa. Vår modell har samma syn, med standardisering menar vi att ett företag ska arbeta aktivt 

med sina processer och analysera vart det bör finnas BI-stöd och hur det ska användas. The BI 

Pathway (Kapitel 3.9.1) förespråkar att ledningen ska vara drivande för arbetet med Business 

Intelligence och skapa ett gemensamt synsätt för data och information i företaget. 

Utgångspunkterna för bedömningen av ett företags mognadsgrad inom den här hörnstenen tar 

utgångspunkt i följande: 
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 Processer på strategisk nivå (0-3 poäng) – Ledningens arbete med att institutionalisera en 

vision över arbetet med Business Intelligence. Frågor att besvara är: Vad behöver 

användarna? (1 poäng) Vem behöver ha information? Vart ska informationen finnas? 

Vilken information behövs? (2 poäng) Hur ska informationen göras tillgänglig? Och 

framförallt När ska den vara tillgänglig? (3 poäng) (Williams & Williams, 2007 & Kapitel 

3.9.5). 

 Dokumentation och utveckling av beslutsprocesser (0-3 poäng) – Det första steget är att 

undersöka och analysera de processer ett företag har i dagsläget. Det handlar om att 

skaffa sig en tydlig bild över hur arbetet bedrivs (1 poäng). 2 poäng uppnås när ett företag 

standardiserar och dokumenterar sina processer och rutiner för beslutsfattande. Den här 

nivån motsvarar det som (Persson & Persson, 2007) beskriver som nivå 2 (Managed) i 

CMMI:s stegvisa tillvägagångssätt (Kapitel 3.9.2). 3 poäng ges när företaget nått nivå 4 

och 5 på CMMI:s stegvisa skala och därmed arbetar med ständig utveckling av sina 

processer och följer upp processernas prestation med hjälp av kvantitativa data. 

 Integration mot andra system och databaser (0-3 poäng) – En av de viktigaste punkterna 

inom Business Intelligence är att ha ordning på sin data. Kvalitén på de data ett företag 

har är beroende av vilken teknisk lösning BI-stödet bygger på. Integrationen mellan 

system och databaser avgör vilken data som finns tillgänglig i företaget och därmed vad 

man kan uppnå med sitt BI-stöd (Kapitel 3.7 & Borking et al, 2009). När endast ett fåtal 

databaser och system är integrerade med någon sorts datalager ges 1 poäng. När nästa 

nivå är uppnådd har ett stort steg tagits mot att information som ger en relativt bred syn 

på organisation finns. Det innebär att IT-system som stödjer en organisations 

kärnprocesser är integrerade mot ett gemensamt datalager. Den här nivån uppnås när ett 

företag har klivit över hindret The Chasm i TDWI mognadsmodell (Kapitel 3.9.3) vilket 

händer när ett Enterprise Data Warehouse används. Nivå två ger 2 poäng. 3 poäng ges 

när nästintill alla system är integrerat mot datalagret, eventuellt kan även externa 

datakällor vara integrerade. 
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4.4 Business Intelligence Verktyg 

Hörnstenen BI-verktyg bedöms utifrån den nivå av tekniska produkter ett företag använder för 

arbetet med Business Intelligence. Den här skalan baserar vi mesta dels på TDWI:s 

mognadsmodell (Kapitel 3.9.3). Nedan följer en lista över olika BI-verktyg som används inom BI: 

 Statiska rapporter (1 poäng) – Är enligt vår studie den första nivån för rapportering om 

ett företags prestation. En person i ett företag som behöver någon sorts information för 

att kunna fatta ett beslut eller genomföra sina arbetsuppgifter måste på den här nivån ta 

kontakt med en central instans som producerar rapporterna. Den centrala instansen 

består ofta av IT-avdelningen eller någon sorts analysavdelning. Beroende på storleken 

av instansen i relation till företagets storlek tar skapandet av rapporten olika lång tid, det 

kan variera mellan några timmar och flera månader. Rapporterna blir därmed reaktiva, 

informationen återspeglas av det som hänt i företaget. Nackdelarna är dels väntetiden på 

att rapporten ska bli klar, den ibland långa väntetiden leder även till att den ofta inte är 

relevant när den levereras. Att rapporten är reaktiv och ibland inte är relevant på grund 

av tiden det tar för beslutfattaren att få den information denne behöver bedömer vi att 

statiska rapporter är längst ner på skalan. Risken för missuppfattningar i 

kommunikationen mellan den som behöver informationen och den som skapar den kan 

leda till att rapporten inte besvarar det som efterfrågas. Företag som använder sig av den 

här typen av BI får 1 poäng. 

 Spreadsheets (2 poäng) – Företag som använder sig av Spreadsheets, på svenska Excel 

ark eller Access databaser, har tagit ett steg till på vår skala av mognadsgrad inom teknik. 

Det finns dock nackdelar med den här typen av BI-stöd. Ett problem är att data inte 

kommer från en gemensam databas vilket innebär att olika personer sitter på olika data. 

Dels risken för att informationen inte stämmer samt möjligheten att få en heltäckande 

bild av ett företags prestation leder till att vi placerar Spreadsheets på nivå 2. Företag på 

nivå 1 och 2 i vår skala har inte tagit steget över The Gulf i TDWI:s modell (Kapitel 

3.9.3). Företag som använder sig av Spreadsheets uppnår 2 poäng. 

 Data Warehouse (3 poäng) – Data Warehouse har vi placerat på den tredje nivån. DW är 

lite som navet i hjulet inom Business Intelligence och ett DW är endast så bra som de 

data som finns i det. Placeringen av Data Warehouse på nivå tre motiveras med att vi 

anser att det är en förutsättning för att uppnå de kommande nivåerna. Nyttan av ett DW 

varierar som vi nämnt beroende på informationen i den samt utnyttjandet av den, men 
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företag som skapat ett datalager har lagt grunden för ett fortsatt förbättringsarbete med 

Business Intelligence (Sumathi, 2006). Företag på den här nivån får 3 poäng. 

 Data Marts/OLAP (5 poäng) – Data Marts är en påbyggnad av Data Warehouse som är 

mer specifika i sitt användningsområde. Data Marts hämtar oftast data från ett DW som 

sedan transformeras till kuber (OLAP) med relevant information för till exempel en 

specifik avdelning eller marknadsområde. Vid användande av Data Marts har ett företag 

tagit ett stort steg mot att dels använda gemensam data men även att ha tillgång till 

relevant data för rätt personer/avdelning. Den här nivån motsvarar fasen Child i TDWI:s 

modell (Kapitel 3.9.3) och möjligheterna till ROI finns på den här nivån. Att BI-stödet 

även har börjat gått mot att bli mer inriktat och personligt är ett steg för att förbättra 

mognaden hos ett företag enligt The BI Pathway (Kapitel 3.9.1). Företag på den här 

nivån får 5 poäng, notera steget från 3 till 5 poäng som motiveras med att det är ett stort 

steg vidare från att bara använda ett Data Warehouse. 

 Data Mining (7 poäng) – Data Mining används till att identifiera mönster i stora 

datamängder och transformera data till förståelig information. Processen är till stor del 

automatiserad och genomförs av algoritmer samt genomför analyser utifrån definierade 

regler och konfigurationer. Data Mining används ofta till prediktiva analyser. 

Utvecklingen av användandet av BI-tekniker mot mer automatiska algoritmer motiverar 

7 poäng på vår skala. 

 Prediktiva analyser (8 poäng) – Genom att till exempel använda Data Mining för att 

genomföra prediktiva analyser istället för rapportering har man enligt vår studie kommit 

långt i sitt arbete med Business Intelligence. Prediktiv analys handlar om att skapa 

förutsägelser om något i framtiden, till exempel hur en kund kommer agera. Det handlar 

om att få fram sannolikheter som kan ligga till grund för beslut. Prediktiv analys ställer 

höga krav på de data som ligger till grund för analysen. Desto fler predikatorer, till 

exempel, lön, adress och senaste köp som ligger till grund för analysen desto säkrar blir 

sannolikheten för prognosen. Föregående nivå, Data Mining samt den här nivån 

motsvarar Adult och Sage faserna i TDWI modell (Kapitel 3.9.3). På den här nivån är 

chansen till ROI mycket hög och företaget har kommit långt i sitt arbete med BI. Om ett 

företag använder sitt BI-stöd till att skapa prediktiva analyser får de 8 poäng. 
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 Self-Service BI (9 poäng) – På den högsta nivån i vår skala för teknik befinner sig företag 

som arbetar med Self-Service BI. Det handlar om att få de anställda, inte bara expert 

användare, att själva kunna använda BI-stödet för att ta fram rapporter som är relevanta 

för ens arbetsuppgifter. Det krävs att BI-stöder är relativt enkelt att hantera, när den här 

nivån är uppnådd finns det dock stora vinster att göra. Den största fördelen är att det är 

väldigt tidseffektivt. På några minuter kan en anställd få fram det underlag den behöver 

för att kunna fatta ett beslut, i jämförelse med statiska analyser på nivå 1 skiljer det 

enormt mycket i tillgänglighet och hastighet. Self-Service BI är högst på vår skala då det 

är något som företag bör sträva efter (Kapitel 3.9.4). Företag på den här nivån får 9 

poäng på vår skala. 

4.5 Användning 

I den här hörnstenen ges en sammantagen bild av hur BI används i organisationen. Finns det en 

låg förståelse hos användarna om vad BI är och vad BI kan göra, minskar mognadsgraden 

drastiskt i den här delen av mognadsmodellen. Förståelsen är ofta kopplad till hur kunskap sprids 

inom organisationen, och en formell utbildning inom BI hjälper ofta till att snabbt öka 

användningen och exploateringen av BI-verktygets funktioner (Howson, 2008). Den här 

hörnstenen representerar det kunnande och djup som finns i det undersökta företaget, och delas 

upp i tre olika poängkategorier: 

 Proaktivt och reaktivt beslutsfattande 0-4 p. 

 Utbildning och medvetenhet om användningsområden 0-2 p. 

 Användning av tekniska BI-verktyg som finns 0-3 p. 

Möjligheter till proaktivt och reaktivt beslutsfattande: 

Beslut kan grovt indelas i två delar, dels reaktivt beslutsfattande och dels proaktivt 

beslutsfattande, där det reaktiva beslutsfattandet är den vanligaste formen av beslutsfattande. Här 

behandlar även möjligheten att fatta proaktiva beslut, något som förutsätter att verksamheten har 

en teknisk infrastruktur som stödjer detta. (Kapitel 3.9.3) En annan intressant del i den här 

kategorin är hur de proaktiva samt reaktiva beslutfattande görs, är det på rationella grunder, eller 

på intuitiva grunder? Vid intuitiva beslut ökar osäkerheten då beslutsfattare bortser från relevanta 

delar i beslutsunderlag till skillnad från rationella beslut (Kapitel 3.5.1). 
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 0 poäng: Beslutsfattandet är mycket intuitivt och baseras mer på känslor än på rationella 

argument, beslutet är mycket reaktivt på problemet. Beslutsunderlaget är ofta mycket tunt 

och bristfälligt. 

 1 poäng: Beslutsfattandet bygger på intuition och är fortfarande reaktivt, men 

beslutsunderlaget spelar en betydande roll. Beslutsunderlaget visar aggregerad data. 

 2 poäng: Beslutfattandet är rationellt och baserat på den information som 

beslutsunderlaget medför. Beslutsunderlaget bygger på flera olika perspektiv och 

konsekvenser. Beslutsfattandet är fortfarande reaktivt. 

 3 poäng: Ett visst proaktivt arbete har implementerats för att hantera problem proaktivt. 

Detta kan höra samman med verksamhetens riskhanteringsprocesser. Det proaktiva 

arbetet bygger på en avancerad teknisk BI-plattform. Beslutsunderlaget är grundligt utfört 

och bygger på flera olika perspektiv och konsekvenser. 

 4 poäng: Det proaktiva arbetet är väl implementerat och standardiserat utöver hela 

organisationen som använder BI. Både strategiska och operativa beslut bygger på 

välanpassade beslutsunderlag som bygger på flera olika perspektiv och konsekvenser. 

Utbildning och medvetenhet om BI-användningsområden 

Utbildning hänger ofta samman med medvetenhet och kunskap över hur ett fenomen fungerar, 

det gäller även för BI-verktyg. Genom ledningsbeslut kan en formell utbildning ske som gör att 

lägstanivån hos flertalet BI-användare höjs, vilket ökar prestationen då användarna vet vad BI-

verktygen kan göra. Här syftas medvetenheten på den miniminivå av kunskap om BI som finns i 

företaget, och för att veta att denna miniminivå räcker till, är formella utbildningar ett bra verktyg 

för att kvalitetssäkra BI-användarnas kunskap (Kapitel 3.6). 

 0 poäng: Ingen formell eller informell utbildning har skett. BI-verktygets 

användningsområden är outforskade och bristfälligt förstådda. 

 1 poäng: Informellt kunskapsutbyte har skett. BI-verktygets användningsområden 

diskuteras. Medvetenheten om användningsområden finns i verksamheten, även om 

kunskapsnivån mellan användarna är ojämn. 

 2 poäng: Formell utbildning har skett, samt pågående informellt kunskapsutbyte mellan 

BI-användare. BI-verktygets användningsområden har diskuterats och användningen av 
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dessa har uppmuntrats av ledning och chefer, samt har dokumentation om mål och 

strategier inom detta område gjorts. Kunskapsnivån och medvetenheten av 

användningsområdet samt affärsnyttan av BI-verktyget är hög. 

Användning av tekniska BI-verktyg som finns 0-3 p. 

Här mäts hur ofta användarna använder sig av de BI-verktyg som företaget tillhandahåller. 

Exempelvis kan användaren använda Spreadsheets istället för OLAP-kuber, vilket ger en låg 

användning eftersom företaget avser att användarna ska använda de mer avancerade teknikerna 

för BI. Vid användning av avancerade BI-verktyg stärks kvalitén på beslutsunderlaget då chansen 

för rätt information finns tillgängligt ökar (Kapitel 3.8 samt 3.9.4). 

 0 poäng: Ingen eller undermålig användning av BI-verktygen. Förlitar sig på andra källor 

till underlag. 

 1 poäng: Viss användning av BI-verktyget som stöd vid beslutsfattande, men inte till alla 

beslut (30 % -60 % av alla beslut har data från ett BI-verktyg). 

 2 poäng: Större delen (60 % -80 % av alla beslut har data från ett BI-verktyg) av alla 

beslut grundas på beslutsunderlag från BI-verktyget. 

 3 poäng: BI-verktyget används till att skapa genomtänkta beslutsunderlag för 

beslutsfattare. Information tas från BI-verktyget (80%+ av alla beslut har data från ett BI-

verktyg). Beslutsfattaren har stor insyn i hur BI-verktyget fungerar och använder BI-

verktyget som en självklar del i beslutshanteringsprocessen. 

4.6 Spridning av BI-användare över företaget 

Bemyndigandet av användare är ett mycket komplext skeende. Den här hörnstenen bygger på 

organisationens förmåga att kontrollera att användare har tillgång till rätt data samt tillgång till BI-

verktyget i sig. Användare i detta fall är de som potentiellt kan förbättra den dagliga prestationen i 

verksamheten (Kapitel 3.9.1 samt 3.9.5). Howson (2008) anser att spridningen av BI-verktyg i ett 

företag påverkas av vilken teknisk nivå ett företag ligger på. Till exempel att företag som 

använder prediktiva analyser har många användare. Vi ser det inte som absolut, vi menar på att en 

hög teknisk nivå är en förutsättning för att BI-verktygen används på rätt sätt över hela 

organisationen. Inte att det finns ett rakt samband mellan den tekniska nivån och antalet 

användare. 
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Hur många har möjlighet att använda BI-verktyg som stöd i processerna? 0-9p 

 0 poäng: Ingen person utöver IT-avdelningen har tillgång till BI-verktyget. Användare får 

beställa rapporter som IT-avdelningen plockar fram ur databaserna. Stor osäkerhet över 

Spreadsheets samt enskilda Access-databaser. 

 2 poäng: Användarna består av höga chefer och ledningsgrupper som får tillgång till BI-

verktyget. Osäkerhet kring Spreadsheets. 

 4 poäng: Analytiker på ett fåtal affärsområden får tillgång till BI-verktyget. Rapporterna i 

sin tur bifogas till andra intresserade. 

 6 poäng: Högre chefer, Analytiker samt operativa chefer har tillgång till BI-verktyg. 

Behörighet finns hos samtliga enheter, funktioner och processer, hos en eller flera 

användare. 

 8 poäng: Användningen av BI-verktyget är kontrollerat men utspritt. Vid behov av BI-

stöd för beslutsfattandet över den dagliga verksamheten inom enheten kontaktas IT-

avdelningen för användarrättigheter. 

 9 poäng: 

4.7 Axlarnas placering och dess relation 

Axlarnas placering i mognadsmodell version 1 placerades utan inbördes påverkan mellan 

varandra med hänsyn till orsak och verkan. Ur ett teoretiskt perspektiv borde BI-verktyg samt 

standardisering påverka spridning och användning mest av ett antal anledningar. Den första 

anledningen är att teknik alltid har fungerat som en möjliggörare för ökad produktivitet. Ett 

exempel på det är jordbrukshantering; produktiviteten har ökat genom att ny teknik 

(skördetröska) ersätter en äldre teknik (plogen). Tekniska landvinningar påverkar möjligheten att 

öka produktiviteten samt effektiviteten (graden av måluppfyllelse). Resonemanget saknar dock en 

viktig aspekt, vem sätter målen för produktivitet och effektivitet?  

I en organisation i allmänhet är det ledning och personer på chefsposter som sätter målen. Om 

en anställd inte lever upp till de uppsatta målen, förhindras karriärmöjligheter och i vissa extrema 

fall kan den anställde avskedas eller varslas. I en organisation som arbetar med BI-lösningar är det 

också ledningen som sätter målen för BI-användningen. Visionen som ledningen sätter upp är 

målet för användningen av BI. Tillsammans med en kartläggning av processerna och att den 
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underliggande datastrukturen är bra (det vill säga att BI-verktyget får tillräckligt med relevant 

data) sätter den här hörnstenen förutsättningarna för att BI-verktyget ska fungera optimalt. 

Ur ett teoretiskt perspektiv kan förhållandet mellan axlarna återspeglas på följande sätt i 

modellen: 

  



73 

 

Höga betyg på standardisering och BI-verktyg, låga betyg på användning och spridning 

 I följande scenario har företagets ledning problem med att kommunicera och uppmuntra 

användarna till att använda BI-stödet, alternativt är att BI-verktyget inte tillräckligt anpassat till 

användarnas dagliga arbetsprocesser. Scenariot innebär även ROI (Return of Investment) blir 

lågt. 

 

Figur 4-3. Hög standardisering och avancerade BI-verktyg 
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Höga betyg på användning och spridning, låga betyg på standardisering och BI-verktyg 

I följande scenario har användarna förstått BI-stödets positiva inverkan på de dagliga 

arbetsprocesserna (sett till produktivitets- och effektivitetsmål). Ledningen har dock inte insett 

hur BI-stödet kan hjälpa användarna i arbetet och har därför inte prioriterat projekt för att 

utveckla och förvalta BI-stödet. Scenariot innebär att ROI blir förhållandevis hög vilket gör att 

det här scenariot är bättre än det förstnämnda, förutsatt att det finns kvalitetssäkrad data till 

datalagret. 

 

Figur 4-4. Hög spridning och användning 
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Homogent förhållande mellan hörnstenarna 

Den ultimata mognaden hos ett företag anser vi är när förhållandet mellan hörnstenarna är 

homogena och på en hög nivå under varje skala. En homogenitet där en poäng ges på varje 

hörnsten är självklart inget att sträva efter. Vid ett homogent förhållande på en hög nivå av 

mognad innebär att företaget har en bra uppfattning om olika faktorer som påverkar hur lyckad 

BI-satsningen blir. Ett liknande resultat på alla hörnstenar tyder vidare på att företaget har en 

tydlig helhetsbild över dess prestation inom Business Intelligence. 

 

Figur 4-5. Homogent förhållande mellan hörnstenarna 
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Ovanstående förhållande är som tidigare nämnts teoretiska, vi förväntar oss att företagen inte kan 

placeras så enkelt i modellen, men ger en hänvisning till hur ett orsak/verkan-samband. 

4.8 Begränsningar i modellen 

Den modell som vi har utvecklat för att bedöma ett företags mognad inom Business Intelligence 

bygger i det här stadiet endast på teoretiska aspekter. En aspekt att ta hänsyn till vid användandet 

av modellen är att olika företag har olika behov av BI-stöd. Bara för att ett specifikt företag får 5 

poäng på skalan för BI-verktyg (Data Marts/OLAP) behöver det inte betyda att de är omogna 

användare av BI.  

Det är i högsta grad möjligt att det specifika företaget inte har något ytterligare behov av mer 

avancerade verktyg. Det som blir intressant då är hur företaget placeras på de andra hörnstenarna 

i modellen. Till exempel om ett företag endast har behov av Data Marts och OLAP-kuber och 

uppnår den nivån har de en hög grad av mognad i den hörnstenen. Om de däremot inte är 

speciellt många användare i företaget som använder BI-verktygen sjunker mognadsgraden på den 

skalan. Modellen visar då vart det finns utvecklingsmöjligheter för ett företag och dess arbete 

med Business Intelligence. 
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5 Empiri 

 

I det här kapitlet presenteras det empiriskt insamlade materialet. Kapitlet är uppdelat i delar där dels 

generella empiriska fynd presenteras samt information om de undersökta företagen. Materialet har 

använts till analys och utvärdering av den tentativa versionen av mognadsmodellen. 

 

5.1 Generella empiriska fynd som indirekt påverkar ett företags BI-

mognad 

Nedan presenteras generella emiriska fynd som står i relation till Business Intelligence. 

5.1.1 Faktorer som påverkar Business Intelligence 

Business Intelligence är ett område som är komplext, att införa BI-verktyg på ett företag kräver 

dels en förståelse för verksamheten men även en förstudie som beskriver de krav som finns för 

BI-systemet. 

Jens Gyllving tror att en faktor som påverkar företagets Business Intelligence är den strategiska 

ledningens syn på BI. En fallgrop kan vara att se BI-investeringen som ett IT-projekt, vilket 

Gyllving ser som ett snävt perspektiv. Ledningen måste också vara med och aktivt stötta och 

motivera medarbetarna, samtidigt som Gyllving menar att det är en mycket sann kliché. Vidare 

menar Gyllving att projektet i sig inte ska ”ägas” av IT-avdelningen, utan IT-avdelningen endast 

ska fungera som interna leverantörer till verksamheten. Det är därför viktigt att ägaren har stor 

kompetens inom verksamhetsområdet för att undvika att satsningen inte blir en IT-satsning. 

Jukka Askvinge anser att det vanligaste problemet i BI-projekt är att kravspecifikationen inte är 

tillräckligt detaljerad. Kraven från verksamheten måste tydliggöras i specifikationen så att 

utvecklarna arbetar på rätt saker. Askvinge påpekar att det inte är specifikt för BI utan det gäller 

all utveckling inom IT. En stor del av problematiken ligger i språkförbistringar mellan de som 

arbetar i verksamheten och de på IT-sidan. Även Torbjörn Söderdahl anser att det vanligaste 

problemet inom BI-projekt är att IT och verksamhet missförstår varandra. ”Jag tror inte det är ett 

metodproblem, utan ett språkproblem” svarar Söderdahl och tror att lösningen är en person som talar 

och förstår både IT och verksamhet Ofta pratar de inte samma språk vilket kan leda till 

missförstånd och felaktiga kravspecifikationer.  
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Samma linje är både Jens Gyllving och Per Gifvas inne på, Gyllving menar att själva 

existensberättigandet av IT bygger på att verksamheten behöver IT och inte tvärtom: ”Det är 

verksamheten det handlar om, glöm inte bort det, det är därför IT finns, för att det finns en verksamhet”. Gifvas 

menar att Axfood kan behöva någon som är ”… spindeln i nätet” mellan verksamheten och IT och 

att konflikter nästan finns generellt på företag. Askvinge ser ”konflikten” mellan IT och 

verksamhet som lite motsägelsefull. Verksamheten vill gärna veta vad det i slutändan kommer att 

kosta att införa en specifik BI-lösning medan de samtidigt inte har definierat kraven tillräckligt 

tydligt för att en bedömning ska kunna göras. Askvinge är av uppfattningen att om kraven är 

tydligt definierade brukar inte själva implementeringen vara något problem. 

Maria Söderman på Scania anser också att kravbilden är den största utmaningen i ett BI-projekt, 

det vill säga vad företaget vill få ut av datalagret. Det är först när den första versionen av 

datalagret som den egentliga kravbilden visas. En utmaning som framkommer efter 

implementeringen är förvaltningen av datalagret. Söderman anser att det viktigaste är att 

datalagret har intresserade användare så att det hålls vid liv, det vill säga att det finns korrekt data 

i datalagret. Finns inte det kan datalagret lika gärna avvecklas. Söderman anser att det är viktigt att 

företaget definierar data, vilken strategi finns för att Business Intelligence på längre sikt och att 

data föds på ett ställe samt hämtas från källan. 

Även Bo Strömberg anser att det vanligaste problemet inom BI-projekt är otydliga krav. En stor 

utmaning ligger i att personerna inom företaget använder begreppen på samma sätt, med andra 

ord anser Strömberg att det är viktigt att klargöra begreppskatalogen. Strömberg upplever även 

att verksamheten inte alltid är villig att släppa iväg resurser som kan testa och specifiera krav, det 

vill säga att verksamheten inte stödjer projekten tillräckligt mycket. Jenny Sandberg Vahlin anser 

att den största utmaningen när BI-verktygen är implementerade är att behålla en hög kvalité på 

data. ”Överensstämmelse mellan system är tungt och kostsamt men är A och O för hur det landar”. 

Anders Sjöblom anser att det finns ett antal klassiska misstag inom Business Intelligence. Det 

första är att företag har för höga ambitioner, de vill gärna lösa alla problem i ett projekt. Sjöblom 

förespråkar en stegvis implementering. Det andra problemet är att verksamheten inte inolveras 

tillräckligt mycket i projekten. Den tredje fällan är att företag samlar data och bygger ett datalager 

utan att utveckla bra applikationer till dem. Det fjärde problemet är tidpunkten för 

implementering av BI, en del företag implementerar affärssystem och BI samtidigt. Problemet 

blir att det är svårt att få BI-lösningarna tillfredställande då man inte vet vilken information som 

kommer finnas i affärssystemet. Det femte och sista problemet Sjöblom nämner är att företagen 
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inte riktigt kommer igång med projekten, beroende på vilken arkitektur som finns i företaget 

samt att det är svårt att värdera ett bra beslut i pengar, bidrar till att projekten inte genomförs fullt 

ut. 

Sjöblom nämner även tre drivkrafter till varför företag investerar i Business Intelligence. Det 

första är att de vill ha mer insikt om sina kunder. Det andra är compliance (följdsamhet), det vill 

säga att man följer varandra, kan även bero på lagar som måste följas. Det tredje är att företag har 

svårt att få ut rätt information ur affärssystemen. De branscher som enligt Sjöblom har kommit 

längst inom Business Intelligence är detaljhandel, telekom samt bank och finans. 

5.1.2 Hur fungerar förstudien? 

Förstudien kan enligt Jukka Askvinge göras av olika parter, företaget själva eller konsulter. Det 

viktiga är dock att verksamheten medverkar på något sätt. För Avanade som är ett konsultföretag 

börjar det oftast med en offertfråga från de företag som vill hyra in konsulter. Offerten innehåller 

övergripande krav, såsom antal användare, typ av data och antal datakällor. Avanade börjar då 

med att skapa designen utifrån offerten utan att samla in några ytterligare krav i den här fasen. 

När kontraktet är skrivet analyseras verksamheten och de grova kraven bryts ner till detaljkrav 

genom att antingen anordna workshops eller genomföra intervjuer. Söderdahl förespråkar 

intervjuer då workshops är mer krävande och det är enkelt att snöa in på tekniska detaljer, 

konsultföretaget vill veta hur verksamheten fungerar. 

På Systembolaget är det Accenture som har formulerat kraven, utmaningen ligger i att ”allt måste 

upp på bordet” som Askvinge beskrev det. Det är svårt för en konsult att komma in i en helt ny 

verksamhet och förstå hur deras processer fungerar och vilka rutiner de har. De krävs att 

verksamheten ställer upp till 100 % för att en tydlig och detaljerad kravspecifikation ska ligga till 

grund för arbetet. Askvinge är av uppfattningen att det ofta framkommer krav efter förstudien, 

under själva arbetet. Det anses inte som något problem för att leverera en tillfredställande 

lösning. Det kan dock uppstå problem i att de nya kraven tar längre tid att implementera än vad 

tidsåtgången var planerad till från början, även kostnader kan påverkas. 

Per Gifvas på Axfood menar att man ofta ”… slarvar med förstudien, det går för fort. Företag består ofta 

av olika affärsområden som inte är överens av vad man ska ha de till och vad man ska mäta”. Gifvas menar 

att det blir en intressekonflikt, dels mellan IT:s förmåga att leverera, men också mellan olika 

avdelningar sinsemellan, då deras behov ibland står mot varandra. 
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Roger Carlstedt anser att det är viktigt att arbeta med prototyper. Genom olika seminarier kan 

efterfrågade dimensioner och mätvärden identifieras som ligger till grund för prototypen. 

Prototypen fungerar som en modell för att se om lösningen hänger ihop rent logiskt och varifrån 

data kommer. Tanken är att prototypen ska visa vilka resurser som behöver läggas på förstudien. 

Även Maria Söderman förespråkar användandet av prototyper, när en prototyp är på plats 

behöver företaget stanna upp och arbeta vidare med kraven. Arbetet med förstudien blir därmed 

iterativ enligt Söderman. 

5.1.3 Trender inom Business Intelligence 

Jukka Askvinge anser att många delar av BI inte är någonting nytt utan att det har tagit väldigt 

lång tid att utnyttja potentialen i den teknik som har funnits tillgänglig i många år. Speciellt Data 

Mining kommer att växa i framtiden. Askvinge menar att det är ett område som inte alls har 

utvecklats så som många spådde för ett antal år sedan. ”Sen jag började inom IT-branschen för 15 år 

sedan har det pratats om Data Mining, jag har fortfarande inte deltagit i något projekt där en Data Mining 

lösning har utvecklats”. Det är svårt att förklara varför utvecklingen inte har kommit längre inom det 

området.  

Många företag arbetar på att få kontroll på sina data och samla de i ett gemensamt datalager. Ett 

gemensamt datalager ses av Askvinge som en förutsättning för att kunna ta det till nästa nivå, 

Data Mining. Ett gemensamt datalager står högt upp på önskelistan hos Per Gifvas, inköparen 

och BI-användaren på Axfood, som vill ha ”all data på ett enda ställe”. En annan anledning till att 

de lite mer avancerade verktygen inte riktigt har slagit igenom är att det är en komplicerad teknik. 

Det finns en oro för att det investeras tid och pengar i något som inte direkt visar på någon nytta. 

Askvinge ser BI-stöd som ett stöd för högre chefer och företagsledning som fattar viktiga beslut. 

Det kan vara så att de vill ha en enklare lösning och samtidigt vill kunna gå på sin magkänsla när 

de fattar beslut. 

Torbjörn Söderdahl tror också att Data Mining kommer bli viktigt i framtiden då det är en teknik 

som i hög grad är automatiserad för att hitta mönster och trender en människa inte kan finna. 

Vidare ses Customer Relationship Management (CRM) som en allt viktigare del i framtiden. De 

flesta företag har redan någon sorts applikation för att hantera sina kunder och erbjuda dem 

anpassade produkter efter ett visst mönster. 

Söderdahl tror även att BI-lösningar och andra IT-lösningar kommer bli mer transparenta i 

framtiden, det innebär att integrationen med till exempel affärssystem kommer öka. Syftet är att 

användaren ska ha en gemensam portal och inte veta vilken applikation som för tillfället används. 
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Viktigt att poängtera är att det endast är användargränssnittet som kommer vara en portal, 

underliggande data kommer dock vara separerade då de bygger på olika logiker. 

Jens Gyllving tror att externa datakällor har stor potential, då företagets goodwill ständigt testas. 

Gyllving nämner ett exempel där Tele2 våren 2010 började efterdebitera sina kunder, vilket 

resulterade i att personer med tillgång till det sociala nätverket Facebook startade grupper för att 

diskutera Tele2:s sätt att hantera efterdebitering. Gyllving tror även att handdatorer och smarta 

mobiltelefoner2 kan få en större roll än idag. 

Maria Söderman tror att det finns ett behov av att företagen behöver trycka ut beslutsstöden i 

verksamheten för att stödja och hålla anställda uppdaterade. Roger Carlstedt och Roger Viman 

anser att det finns en inbyggd tröghetsfaktor på Scania vad gäller uppgradering av verktyg. Det 

grundas mycket i Scanias stora organisation, det krävs mycket arbete för att uppgradera och de 

vill helt enkelt vara säkra på att den nya versionen fungerar tillfredställande. Carlstedt och Viman 

tror dock mycket på Microsoft Sharepoint 2010 och dess integration med Business Intelligence. 

Anders Sjöblom är av uppfattningen att marknaden för Business Intelligence ökar, investeringar i 

BI följer företagens investeringar i affärssystem då mycket av den information som finns i BI-

lösningarna kommer från affärssystemen. Den ökade informationstillgången efter 

implementeringen av ett affärssystem leder till ett ökat behov av att analysera informationen. De 

stora steg som tagits inom den tekniska biten med bättre datorer och större lagring bidrar även 

det till att BI-marknaden ökar. Enligt Sjöblom har fokus glidit över mot ett mer strategisk 

tillvägagångssätt för att undvika öar av beslutsstöd och istället fokusera på att få system att 

integrera på ett bättre sätt. 

Både Bo Strömberg och Jenny Sandberg Vahlin tror att Self-Service BI är framtiden inom 

Business Intelligence. Det blir allt mer viktigt att användarna själva kan hämta och skapa sina 

rapporter. Sandberg Vahlin tror att Microsoft kommer få en starkare position inom området. 

5.1.4 Vad påverkar ett företags mognad inom BI 

I litteraturen finns det många aspekter som påverkar ett företagsmognad. Jukka Askvinge kände 

inte till någon mognadsmodell för BI. I deras fall är det förstudien som indirekt visar på vilken 

grad av mognad ett företag befinner sig på. En aspekt som påverkar mognaden är hur benägna 

                                                 
2 Smarta mobiltelefoner år 2010 är främst baserade på Iphone-plattformen, Android (Från google) samt Windows 
mobile i mindre utsträcklning. 



82 

 

beslutsfattarna är att anamma ett beslutsstödssystem, Askvinge upplever att det skiljer sig mycket 

från företag till företag. Det bör dock finnas någon typ av beslutsstöd inom ett företag. 

Askvinge beskriver ett antal sätt att bestämma ett företags mognad inom BI. Det första 

alternativet är att ta fram ett antal frågor som behandlar nyckeltal i företaget, till exempel ”Vad 

hade ni för omsättning förra året?” och sedan undersöka hur lång tid det tar för en beslutsfattare att få 

fram den informationen. Med andra ord att ta reda på hur mycket arbete det är att få fram en viss 

information. Det är även relevant att försöka ta reda på hur pricksäker informationen är, det vill 

säga om beslutsfattaren får ut samma information från olika källor. Det är vanligt förekommande 

att beslutsfattare får kontakta andra personer i flera led för att komma åt informationen, det kan 

leda till dålig kvalité på data. Det kan dels vara att informationen inte stämmer men även att det 

har uppstått problem i kommunikationen vilket gör att beslutsfattaren inte får den information 

denne behöver.  

Det ultimata läget är enligt Askvinge kort ledtid med liten arbetsinsats. Ett annat sätt att bedöma 

mognaden på kan vara att försöka ta reda på hur väl de tar åt sig BI, det kan till exempel vara så 

det finns en relativt bra BI-lösning som inte används bara för att det saknas kunskap bland de 

anställda på företaget. Det är relativt vanligt att nya BI-lösningar, och IT-system överlag, 

”pressas” ned från ledningen i ett företag utan att verksamheten och de som arbetar i den är redo 

för förändringarna. 

Torbjörn Söderdahl anser att behovet påverkar ett företags mognad, det knyter an till glappet 

mellan IT och verksamhet. IT tror att de förstår vad användarna behöver och utvecklar en massa 

BI-verktyg som användarna sedan inte kan använda. Jens Gyllvings syn på användarförståelsen 

liknar Söderdahls, då Gyllving menar att den största utmaningen är att BI-stödet ”… verkligen 

används, du kan leverera världens bästa BI-lösning, men har du inte en användare som förstår hur man ska 

använda det här”. 

Ett annat sätt att förstå ett företags mognad, enligt Söderdahl, är att använda sig utav checklistor, 

till exempel har Ralph Kimball3 utvecklat en del sådana. Tanken är att checklistorna ska besvara 

frågor som ”Finns det en färdig infrastruktur för lösningen?”, ”Är organisationsstrukturen redo?” 

och ”Finns det ett processtänk i organisationen?”. 

Maria Södermans syn på Business Intelligence och mognad är den resa som ett företag behöver 

göra för att förstå vad som verkligen behövs för att kunna fatta beslut. Målet ska vara att varje 

                                                 
3 Kände person inom Data Warehouse modellering, se www.rkimball.com. 
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beslut som fattas ska ge Scania ”en knuff i rätt riktning” för att deras affärer ska bli mer lönsamma. 

För att det ska vara genomförbart krävs det att besluten fattas på information så att 

beslutsfattarna gör ett medvetet val och inte går på intuition. Den här typen av mognad är svår att 

mäta enligt Söderman. 

Jenny Sandberg Vahlin anser att den tid som en användare har till att följa upp olika saker är ett 

kriterium för att mäta mognaden hos ett företag. En analytiker har 100 % av sin tid medan en 

butikschef kanske bara har 30 min per vecka. Vidare anser Sandberg Vahlin att användarnas 

datorvana påverkar mognaden inom företaget och att det är viktigt att känna till sin process och 

verksamhet. Bo Strömberg anser att man bör använda en relativ skala som gör skillnad på vart 

företaget är i dagsläget och vart de vill befinna sig i framtiden. 

5.2 Avanade och Accenture 

Accenture skapades 1989, då flera seniora konsulter från företaget Arthur Andersen skapade 

bolaget Andersen Consulting. Andersen Consulting fokuserade sin verksamhet på konsultation 

inom storskaliga systemimplementeringar och komplexa integrationer mellan system hos större 

företag. Företaget ändrade under 1990-talet inriktning till att hjälpa sina kunder med teknisk 

outsourcing, management samt ökad teknisk kompetens (Accenture, 2010a). 

2001 ändrades namnet till Accenture, och har idag över 180 000 anställda i 52 länder (Accenture, 

2010b).  I Sverige hade Accenture under år 2009 714 anställda (Allabolag, 2010a). 

Avanade är ett konsultföretag som specialiserar sig på att implementera Microsoft-produkter för 

företag, bland annat Affärssystemet Microsoft Dynamix AX, kollaborationsplattformen 

SharePoint samt SQL Server. 

Avanade skapades som ett joint-venture4 mellan Accenture och Microsoft, som i praktiken 

innebar att Accentures Microsoft-kompetens flyttades över till det nya företaget Avanade. 

Övergången av personal från Accenture till Avanade skedde från och med början av år 2000. 

(Avanade, 2010a). Företaget har idag ca 10 000 medarbetare, varav 63 stycken i Sverige (Avanade, 

2010b, Allabolag, 2010b). 

 

                                                 
4 Sammansatt affärsinvestering av två eller flera företag. 
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5.2.1 Avanade och Accenture inom Business Intelligence 

Anders Sjöblom säger att Accenture har en typ av mognadsmodell för Business Intelligence, den 

består av hundratals frågor som ställs till det aktuella företaget. Nackdelen är att den är lite för 

ambitös med för många frågor. Sjöblom har istället utvecklat en modell för eget bruk. Modellen 

består av fyra dimensioner, affärsvärde, teknik, leveransmodell och hantering av information. 

Sjöbloms modell syftar i första hand inte till att bedöma ett företags mognad utan tanken är att 

företaget måste ha en strategi för de fyra områdena.  

Enligt Sjöblom kommer ett företag som inte arbetar med en av dimensionerna att misslyckas med 

sitt BI-projekt. Historiskt sett har de flesta företagen satsat på teknik och arkitektur då det har 

varit tekniskt utmanande att samla ihop data med snabba svarstider. Problemet är att valet av 

design då bastekniken inte är ett problem i dagsläget. Sjöbloms modell används av honom som 

säljstöd och presentationer om Business Intelligence.  

5.3 Axfood 

Axfood är en koncern bestående av flera detaljhandelsföretag inom livsmedel, bland annat 

Hemköp och Willy:s. År 2009 hade koncernen 6816 anställda, sålde för 32,3 miljarder med en 

vinst på 1,1 miljard. Affärsidén är att ”utveckla och driva framgångsrika livsmedelskoncept i de nordiska 

länderna baserat på klara och attraktiva kunderbjudanden”. Marknadsandelen av den svenska 

livsmedelsmarknaden är 19,3 % (Axfood. 2010). 

5.3.1 Axfood och Business Intelligence 

Axfood skapade en övergripande strategi för hur BI ska fungera inom koncernen för cirka två år 

sedan. Strategin hade fyra huvudområden: styrning, organisation, arkitektur samt processer. 

Styrningen innebär att en styrmodell över hur BI ska användas för att fatta beslut, med 

organisationsdelen menas att ett BICC5 har skapats, arkitektur innebär att man skapar ett stort 

Enterprise Data Warehouse samt processer, att man kartlägger processerna i samband införandet 

av ett Enterprise Data Warehouse, enligt Jens Gyllving. I nuläget arbetar ungefär 20 personer 

med BI-stödet, cirka 10 fast anställda och 10 konsulter, enligt Gyllving. 

Per Givfas berättar att Axfood alltid benchmarkar sig mot sina konkurrenter, till exempel ICA 

och Coop. Det görs genom att de säljer sina hårddata till ett oberoende företag som samlar in 

data från företag och sedan paketerar om den och säljer tillbaka informationen. Det finns med 

                                                 
5 Business Intelligence Competence Center, ett formaliserat kunskapscenter för ett företags gemensamma lärande av 
Business Intelligence 
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andra ord inget uttalat samarbete mellan företagen i branschen men Givfas säger att man 

försöker se hur konkurrenterna gör och sedan göra det bättre. 

Per Givfas anser att det finns ett glapp mellan IT-avdelning och verksamhet på Axfood, det 

saknas någon som pratar båda språken. Antingen förstår inte IT vad verksamheten vill ha eller tas 

lösningarna inte emot på rätt sätt av användarna. Gyllving är inne på samma linje, och poängterar 

att det är ”... verksamheten det handlar om, glöm inte bort det, det är därför IT finns, för att det finns en 

verksamhet.”. Gyllving menar även att ett avancerat BI inte ger mervärde till verksamheten om den 

inte används, det är därför viktigt att utbilda och att följa upp användningen av ett BI-stöd.  

Givfas anser att mer personlig utbildning krävs för ett bättre användanade av BI-verktygen, ”Vi 

utnyttjar inte alls verktygens potential”. Givfas har funderat på om det skulle vara värt att införa någon 

sorts körkort för de system som finns på Axfood, syftet skulle i så fall vara att säkerställa att alla 

anställda har den grundkompetens som krävs, vilket inte är fallet i dagsläget. Ett BICC är 

implementerat inom IT-enheten, och det finns vissa planer till att utöka BICC med att föra in 

användare som använder verktygen, fortsätter Gyllving. 

Axfood har endast kundkort på ett företag, Hemköp. Per Givfas anser att de inte använder de 

data på ett tillfredställande sätt. Det finns dock planer på att utnyttja de data på ett bättre sätt i 

framtiden när det nya datalagret är på plats. 

5.3.2 Axfoods placering i BIOMA 

Här presenteras den information vi fått från respondenterna på Axfood. Målet är att ska skapa en 

nulägesrapport över deras BI-arbete. På Axfood har vi som sagt intervjuat Jens Gyllving som är 

ansvarig för Business Intelligence hos Axfood och Per Givfas som i den här studien betraktas 

som en användare av BI-lösningarna. 

5.3.2.1 Standardisering 

Processer på strategisk nivå 

Per Givfas anser att Axfood får 2 poäng på skalan. Vid inköpet av MicroStrategy6 planerade 

Axfood för hur de ska arbeta och vilka rapporter som ska finnas i framtiden. Givfas anser att de 

har den information de behöver för att utföra ett bra arbete och att de för tillfället håller på att 

förenkla och sprida användandet av BI-verktyg.  Jens Gyllving menar däremot att Axfood kan 

                                                 
6 Microstrategy är en av de större aktörerna på BI-marknaden. 
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placera sig på 3 poäng, då den utarbetade strategin innehöll i princip samtliga frågor inom den här 

delkategorin. 

Dokumentation/utveckling av beslutsprocesser 

Gyllving sätter 1 poäng i delkategorin, vilket även Givfas gör. Då Axfood planerar för införandet 

av SAP kommer företagets processer att ses över vid den implementeringen. 

Integration mot andra system/databaser 

Enligt Givfas får Axfood in data från butikssystemen varje dag, sen finns det krav på extern data 

från Nielsen7, som inte riktigt används på ett adekvat sätt i datalagret. Givfas bedömning blir 1 

poäng då de har fyra datakällor som förser användarna med data. Gyllving är mer givmild, och 

menar att svaret ligger mellan 1 och 2, det vill säga 1,5. Någon utförlig förklaring på betyget 

saknas. 

5.3.2.2 BI-verktyg 

Per Givfas ger Axfood 5 poäng på skalan för BI-verktyg. Gyllving tycker skalan kan vara lite 

missvisande, då de har tillgång till Self-Service BI men inte stegen mellan Avslutad OLAP till och 

med prediktiva analyser. Vi tolkar Gyllving till 5 poäng, då han menar att ”data mining är lite för 

avancerat” i nuläget. 

5.3.2.3 Användning 

Proaktivt och reaktivt beslutsfattande 

Per Givfas anser att Axfood får 2,5 poäng på skalan då det precis har kommit till fasen att 

användarna litar på de data som finns i datalagret, till skillnad från Gyllving som tror på, en 1:a. 

Givfas anser dock att BI är mycket reaktivt och att det är önskvärt att använda simuleringsverktyg 

för att bli lite mer kreativa. ”Det är lätt att endast kolla på historisk data och sen på konkurrenter”. 

Problemet enligt Givfas blir då att de mer eller mindre endast kopierar konkurrenterna när 

användandet blir mycket reaktivt. Gyllving är inne på samma resonemang, och menar att ”… man 

gör bara backspegelanalys, inget proaktivt eller framåtriktade [analyser]”. Vidare menar Gyllving att 

Axfood inte kan få en tvåa, då det sällan sker konsekvensanalyser, eftersom tiden inte finns 

tillgänglig. 

                                                 
7 Nielsen är ett analysföretag som rankar och analyser produkter inom många områden, det mest kända området är 
antagligen den amerikanska billboard-listan för musikartister. 
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Utbildning och medvetenhet 

Både Givfas och Gyllving bedömer att Axfood ligger på den högsta nivån, det vill säga 2 poäng. 

De är medvetna om behovet av utbildning även om det ibland finns en viss tröghet. Gyllving 

fortsätter med att påpeka förekomsten av en utbildningstrappa samt ett BICC. 

Användning av BI-verktyg 

Axfoods användning av BI-verktygen är rätt svår att bedöma från IT-avdelningen, menar 

Gyllving, därför sätter han 2 poäng. Per Givfas ger en annan bild än Gyllving och ger Axfood 3 

poäng på skalan då det finns krav på att besluten ska göras på välgrundande underlag, speciellt på 

Willys som är en lågpriskedja. Hemköp har inte arbetat lika mycket med det och har haft 

lönsamhetsproblem, enligt Givfas är BI en faktor som har gjort att Hemköp har vänt trenden 

genom att följa upp vad de tjänar pengar på. 

5.3.2.4 Spridning av BI-verktyg i företaget 

Givfas anser att de har en hög spridning då deras verktyg MicroStrategy ses som ett grundsystem 

som är tillgänglig för alla tjänstemän. Bedömningen blir 8 poäng, som även delas av Gyllving. 

Även på strategisk nivå menar Gyllving att BI-stöd finns, även om det i nuläget innefattar ett 

undermåligt GUI och ska förbättras med tydligare Dashboards. 
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5.3.3 Visuell bild av respondenternas bedömning 

 

  

 

Figur 5-1. Per Gifvas placering av Axfood inköp i BIOMA version 1 

Per Gifvas arbetar på inköpsavdelningen på Axfood och hans bedömning är till stora delar 

avgränsad till den avdelningen. Gifvas har i den här uppsatsen betraktas mer som en användare 

än utvecklare av Business Intelligence. 
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Figur 5-2. Jens Gyllvings placering av Axfood i BIOMA version 1 
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5.4 Systembolaget 

Monopolet på att sälja alkohol uppkom i mitten på 1800-talet, det var då Sveriges och världens 

första alkoholmonopol. På den tiden var monopolet inte rikstäckande, det kom först 1955 då 

modellen ansågs fungera så bra att det då bildades det som idag är Systembolaget (Systembolaget, 

2010). 

Systembolagets uppdrag är att ”bidra till att begränsa alkoholens skadeverkningar”. Visionen är ”ett 

samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg av hälsan så att ingen tar skada”. Affärsidén är ”att med 

ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol och hälsa”. (Systembolaget, 2010). 

Ovanstående kan sammanfattas med: 

”Systembolaget finns till av en enda anledning: De alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan 

vinstintresse” (Systembolaget, 2010). 

5.4.1 Systembolaget och Business Intelligence 

Systembolaget började för ungefär ett års tid sedan med hjälp av Avanade att förbättra och 

utveckla BI-stödet. De har haft BI-lösningar relativt länge, anledningen till att de vill utveckla sitt 

BI-stöd beror främst på tre faktorer: 

 Låg möjlighet till att utveckla nya verktyg samt göra förändringar. 

 Många spretiga system som har lett till att informationen nås via många led samt 

bristfällig kontroll på vilken data som är den rätta. 

 Ett affärssystem som ledde till ett högt beroende av specifika konsulter och leverantörer 

som är specialiserade på det akutella affärssystemet. 

Systembolagets vision med sitt förbättringsarbete med Business Intelligence är dels att de ska bli 

fler som använder BI-verktygen men även att det ska bli enklare att administrera dem och att det 

alltid är korrekt data i systemen. Torbjön Söderdahl poängterar vikten av enkelhet, en stor nytta 

för verksamheten uppnås om anställda kan skapa och redigera sina rapporter. Tanken är, enligt 

Jukka Askvinge, att BI-investeringen ska finnas med i nästa års medarbetarenkät eller eventuellt 

att den ska utgöra en egen enkät som ett sätt att uppskatta värdet av investeringen. 



91 

 

Jenny Sandberg Vahlin säger att Systembolagets vision är att avveckla systemlösningarna från 

IFS8 och att de nya verktygen ska användas mer samt att det ska gå snabbare att få fram analyser. 

5.4.2 Systembolagets placering i BIOMA 

Här presenteras den information som framkommit under intervjuerna på Systembolaget. Målet är 

att ska skapa en nulägesrapport över deras BI-arbete. 

5.4.2.1 Standardisering 

Processer på strategisk nivå 

Askvinge tror definitivt att de har ställt sig frågorna som ligger till grund för mognaden inom 

Processer på strategisk nivå. Bedömningen blir mellan 2 och 3 poäng. Även Jenny Sandberg 

Vahlin anser att Systembolaget har ställt sig frågorna som ligger till grund för den här 

underkategorin i det aktuella projektet. När Sandberg Vahlin väger in hur det fungerar i praktiken 

bedömmer Sandberg Vahlin att Systembolaget ligger på 2 poäng. Söderdahl anser att 

Systembolaget ligger mellan 2 och 3 poäng på skalan då det finns ett antal hårda krav de måste 

uppnå för att upprätthålla monopolet. 

Dokumentation/utv. av beslutprocesser 

Systembolaget har enligt Askvinge arbetat mycket med att kartlägga sina processer och hur IT ska 

stödja dem. Kvalitén på dokumentationen är dock oklar. Bedömningen blir mellan 2 och 3 

poäng. Även Söderdahl anser att de har kommit långt med processerna, ”där har de järnkoll, eftersom 

det är otroligt viktigt för dem att upprätthålla krav de har på sig genom monopolet”. Bedömningen blir 3 

poäng. De har som sagt arbetat en hel del med sina processer, hur de ser ut och hur de kan arbeta 

extra med att stödja varje medarbetare fullt ut. Jukka Askvinge som är inhyrd konsult på 

Systembolaget är inte helt insatt i hur standardiserade processerna är. Förmodligen har de 

kommit relativt långt, de är i alla fall medvetna om vilket BI-stöd de behöver. 

Sandberg Vahlin anser att graden av dokumentation och utveckling av beslutsprocesserna skiljer 

sig åt beroende på vilken process man tittar på. Till exempel har Bo Strömbergs avdelning ISO-

certifierat sin process och arbetar med ständiga förbättringar. Sandberg Vahlin bedömmer att 

Systembolaget överlag ligger på 2 poäng. Strömberg anser att hans avdelning ligger på 3 poäng 

och att han inte kan bedöma hela företaget. 

 

                                                 
8 Affärssystem, se www.ifsworld.com/se. 
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Integration mot andra system/databaser 

Systembolaget har som tidigare nämnts en historik innehållande Business Intelligence. Trots den 

spretiga IT-arkitekturen har det varit möjligt att få fram en helhetsbild över hela organisationen. 

Det har dock krävts att de personer som är specialister på olika system fått ta fram den 

information som efterfrågats, det har förekommit att det finns olika siffror för samma fråga. 

Syftet är att samla ihop data till ett datalager och därmed reducera den spretiga nivån. Askvinge 

bedömer att Systembolaget får 3 poäng i vår mognadsmodell på integration mot andra system 

och databaser. Söderdahl anser att Systembolaget har en hög grad av integration mellan olika 

system och applikationer inom företaget. Det hämtar även en del extern data, till exempel från 

befolkningsregistret och data som mäter opinionsläget. Befolkningsregistret används för att skaffa 

sig en uppfattning om hur stor befolkningen är per kommun. Bedömningen från Söderdahl blir 3 

poäng på integration mot andra system och databaser. 

Sanberg Vahlin anser att Systembolaget får 2 poäng då de har få system som de hämtar data från. 

Systembolaget hämtar dock inte in någon extern data enligt Sandberg Vahlin. Bo Strömberg anser 

att Systembolaget har många databaser men att det är affärssystemet som är den största källan för 

data, det täcker dock alla processer. Strömbergs bedömning är att Systembolaget ligger mellan 1 

och 2 poäng. 

5.4.2.2 BI-verktyg 

En fråga som framkom under den här hörnstenen var om skalan var stegrande, vilket är fallet. 

Jukka Askvinge föreslog ett poängsystem där företaget samlar poäng för varje verktyg de 

använder. Till exempel har Systembolaget Self-Service BI men inte Data Mining vilket gör 

bedömningen enligt stegrande skala svår. Systembolaget har Data Warehouse och OLAP, 

sammanfattningsvis bedömer Askvinge att Systembolaget har de flesta verktygen utom Data 

Mining som de förmodligen kommer nå om ett till två år. De verktyg som finns med på skalan 

anses vara relevanta och de vanligast förekommande, en positiv aspekt är att modellen är 

leverantörsoberoende, det vill säga att det inte spelar någon roll om det är Microsoft, Oracle eller 

SAS Institute som levererat lösningen. 

Torbjörn Söderdahl anser att Systembolaget har kommit relativt långt på skalan över BI-verktyg, 

statiska rapporter och Data Warehouse finns. Bo Strömberg har även börjat undersöka och testa 

möjligheterna med Data Mining genom associationsanalys, försöket gick ut på att de ville skapa 

ett mönster över vilka produkter folk köper när de köper en specifik produkt. Vidare är 
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Söderdahls uppfattning att Systembolaget kommer att använda sig av Self-Service BI inom ett år, 

bedömningen blir nästan 6 poäng. 

Sandberg Vahlin anser att Systembolaget får 6 poäng på skalan då Systembolaget har använt den 

Data Mining som Bo Strömberg har skapat. Den Data Mining som har genomförts är analyser av 

kunders köpkorgar. Strömberg själv är dock inte av samma uppfattning och anser att 

Systembolaget ligger på 5 poäng. Bo Strömberg uttycker sig på följande sätt, ”Det finns en hel del 

Data Mining jag skulle vilja göra, det finns dock inga uttalade mål om det just nu”.  

5.4.2.3 Användning 

Proaktivt och reaktivt beslutsfattande 

En av de svåraste aspekterna att förbättra inom Systembolaget tror Askvinge är att de som sitter 

på beslutsfattande positioner ska lita på den information som kommer från BI-lösningarna. De 

som sitter på de positionerna tillhör i regel den äldre generationen som inte riktigt är mogen att 

låta datorn göra jobbet, de vill gärna fatta beslut på magkänsla. Systembolaget anses fatta de flesta 

besluten reaktivt. En anledning är att Systembolaget är ett speciellt företag som är styrda av regler 

och bestämmelser på grund av sitt monopol. Askvinge anser dock att beslut till viss del baseras 

på relevant information och får mellan 2 och 3 poäng på skalan proaktivt och reaktivt 

beslutsfattande. 

Söderdahl är av uppfattningen att det inte är särskilt många beslut i dagsläget som enbart baseras 

på fakta. Ute i butikerna, där de är flest användare av BI-verktygen, är antalet beslut som baseras 

på fakta förmodligen högre. Det blandas dock relativt mycket med intuitivt beslutsfattande då 

inte alla relevanta parametrar finns i dagsläget. Till exempel används beslutsstödet till att planera 

personalstyrkan vid olika tidpunkter beroende på hur försäljningen har sett ut tidigare år. 

Systembolaget är generellt sätt reaktivt idag, det finns ett försök att göra avdelningen för 

riskhantering proaktiv genom Data Mining. Söderdahls bedömning är att Systembolaget ligger på 

2 poäng på skalan. 

Bo Strömbergs kvalificerade gissning är att Systembolaget får 1 poäng på skalan då ”de som fattar 

beslut vill helst att någon annan gör en sammanställning”. Sandberg Vahlin har svårt att bedöma då det 

skiljer mycket mellan processerna, hennes kvalificerade gissning är 2 poäng då hennes 

uppfattning är att användarna fortfarande är lite skeptiska och använder sitt gamla verktyg. 

 



94 

 

Utbildning och medvetenhet 

Generellt sätt anser Askvinge att formen för utbildning varierar mycket från företag till företag. 

Systembolaget anses vara långt framme då de är väl medvetna om att det inte bara är att 

implementera ett BI-system och sen är allt bra. Bedömningen blir klart 2 poäng av Askvinge då 

utbildning är en självklarhet för dem. Även Söderdahl anser att Systembolaget arbetar med 

utbildning på ett bra sätt. Den genomförs av Systembolaget själva och Söderdahl har ingen 

uppfattning om kvalitén på den. Problemet är att det år svårt att bestämma vad de anställda ska 

utbildas i, är det Excel eller att läsa diagram? Avanade har tidigare utbildat Systembolagets lärare. 

Söderdahl förespråkar att kunskapen ska finnas inom företaget, inte hos konsulterna. Söderdahls 

bedömning blir 2 poäng på den här skalan. 

Bo Strömberg anser att det inte finns någon systematisk utbildning på Systembolaget. När en ny 

rapport lanseras skickas ett Worddokument till butikerna med ett antal skärmdumpar, det är dock 

inget som används vid till exempel nyanställningar. Sandberg Vahlin bedömer att Systembolaget 

får 2 poäng på skalan. Rapporterna ska vara så enkla att de inte behövs någon utbildning, för 

kuberna finns det så kallade räknestugor för de som är intresserade på högkvarteret. 

Användning av BI-verktyg 

Askvinges generella uppfattning är att BI-verktyg inte utnyttjas fullt ut, det vill säga att det finns 

mer potential i dem. Generellt sätt har företagen även relativt bristfälliga BI-verktyg vilket leder 

till att de inte används i den omfattning som det är tänkt. Vid motsatsen, det vill säga att BI-

lösningarna är tillfredställande är uppfattningen att de används på det sätt som det är tänkt.  

Om det finns bra BI-lösningar men användaren ändå väljer att inte använda dem fullt ut anser 

Askvinge att det valet bör motiveras. Askvinge kan på grund av sin position som konsult inte 

uppskatta hur BI-lösningarna används och anser att frågan är relevant om den ställs till en person 

som använder dem. Bo Strömberg ger Systembolaget 2 poäng då det kompletteras med ad-hoc 

körningar. Sandberg Vahlin ger mellan 1 och 2 poäng. 

5.4.2.4 Spridning av BI-verktyg i företaget 

Askvinge anser att när ett företag har kommit långt i sitt arbete med Business Intelligence har de 

tagit steget till att göra de tillgängligt för alla. Bedömningen är att Systembolaget ligger mellan 6 

och 8 poäng och att de inom en snar framtid kommer att vara på 8 poäng. Det förutsätter dock 

att informationen ”stryps”, det vill säga att personalen endast kommer åt den information som är 
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relevant för en specifik person. Askvinge anser att ett bra BI-stöd leder till en bred användning. 

Askvinge uppskattar att de flesta företag har kommit bort från rutiner som innebär att anställda 

måste kontakta IT-avdelningen för att få den sökta informationen. 

Söderdahl anser att spridningen inom Systembolaget är relativt hög, varenda butikschef har det 

och två tredjedelar av huvudkontoret har det. I bedömningen är det viktigt att spridningen står i 

relation till hur många som har behov av ett BI-verktyg. Bedömningen av Söderdahl blir 6 poäng, 

dock inte över bredden då det inte är tillgängligt för alla. 

Sandberg Vahlin anser Systembolaget får den högsta poängen, 8 poäng då BI-verktygen finns i 

alla butiker och används av ”jättemånga” på HK som är intresserade av försäljning. Bo Strömberg 

ger Systembolaget 6 poäng då han anser att höga chefer sällan använder BI-verktyg. 
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5.4.3 Visuell bild av respondenternas bedömning 

 

 

Figur 5-3. Torbjörn Söderdahls placering av Systembolaget i BIOMA version 1 
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Figur 5-4. Jukka Askvinges placering av Systembolaget i BIOMA version 1 

Jukka Askvinge är som sagt konsult på Avanade och arbetar för tillfället på Systembolaget, på 

grund av sin roll som konsult kunde inte Askvinge uppskatta vilken mognad Systembolaget har 

under hörnstenen Användning (djup). Den hörnstenen består av tre underkategorier där 

Askvinge kunde besvara två. Svaret på de två underkategorierna är med i figur 5-4 men svaret är 

alltså inte fullständigt, svaret är därför markerat med en heldragen linje. 
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Figur 5-5. Jenny Sandberg Vahlins placering av Systembolaget i BIOMA version 1 
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Figur 5-6. Bo Strömbergs placering av Systembolaget i BIOMA version 1 

Den sträckade linjen mot hörnstenen standardisering innebär att Bo Strömberg ansåg att han inte 

kunde göra en korrekt bedömning på underkategorin processer på strategisk nivå. 
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5.5 Scania 

Företaget startade sin verksamhet som VABIS (VagnAktieBolaget i Södertälje) i början av 1900-

talet och blev uppköpta av Maskinfabriks-aktiebolaget Scania i Malmö år 1910. Genom uppköpet 

bildades AB Scania-Vabis, och fokuseringen riktades då in på motorer samt 

(motor)vagnframställning. Försäljningen var vid år 1915 151 lastvagnar uppdelat på 76 bilar, 74 

lastbilar och en buss (Scania, 2010a). 

År 2008 hade Scania vuxit till att inkludera 34777 medarbetare samt levererat 66516 lastbilar, 

7277 bussar samt 6671 marin- och industrimotorer det året. Scania har fabriker i Sverige, 

Frankrike, Nederländerna, Argentina, Brasilien, Polen och Ryssland och har en försäljning- och 

serviceorganisation inom över 100 länder (Scania, 2010b). 

Scanias vision är att ”vara det ledande företaget i branschen genom att skapa bestående värde för sina kunder, 

anställda, aktieägare och andra intressenter”. För att uppnå sin vision har Scania tre kärnvärden, 

kunden först, respekt för individen och kvalitet (Scania, 2010c). 

På Scania Infomate har vi gjort en gruppintervju med Roger Carlstedt och Roger Viman som är 

BI-utvecklare i verktyget Scania Business Analyzer (SBA) för Scania Marknad samt en intervju 

med Maria Söderman som är gruppchef för den interna datalagersgruppen. 

5.5.1 Scania och Business Intelligence 

Scania är ett stort globalt företag med starka drag av decentralisering och funktionell 

organisationsstruktur. På grund av storleken på Scania har det visat sig svårt för respondenterna 

att uttala sig om företaget som helhet. Det finns två olika Business Intelligence enheter på Scania. 

Roger Carlstedt och Roger Viman med verktyget Scania Business Analyzer på en enhet som 

endast arbetar med Microsofts produkter. Maria Södermans enhet arbetar i första hand med 

Oracle-produkter.  

I dagsläget samarbetar inte de båda BI-enheterna med varandra i någon större utsträckning. 

Enligt Viman och Carlstedt arbetar deras avdelning med slutanvändarinterfaces medan 

Södermans enhet främst arbetar med datalager. Enligt Söderman har det skett försök till 

samarbete då användandet och skapandet av datalager är lika för de olika plattformarna. Det 

finns planer på ett ökat samarbete mellan de här enheterna då processer slås ihop vilket kräver ett 

tätare samarbete. 
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SBA-portalen bygger mer eller mindre på en egen utvecklad applikation där användarna kan 

analysera kuber utifrån olika dimensioner. Portalen bygger på en lösning som fanns tillgänglig 

som en demonstration över vad som kan uppnås med Microsofts verktyg. Några anställda på 

Scania tog konceptet vidare och portalen har idag spridit sig över stora delar av Scanias 

marknadsavdelning. Carlstedt och Viman ser inte portalen som en långsiktig lösning och skulle 

gärna vilja implementera Microsoft Sharepoint på Scania. 

SBA använder sig inte av rena Data Warehouse utan bygger Data Marts direkt med motiveringen 

att det är enklare och mer tidseffektivt. Ovanpå Data Marts bygger de kuber. Arbetet med att 

extrahera data följer ett antal steg. Rådata i tabeller hämtas in till en mellanlagring där en ETL-

process tar vid där data tvättas och transformeras till dimensioner och de affärsregler som finns 

inom företaget. I nästa steg flyttas tvättad data till datalagret, det vill säga Data Marts. Carlstedt 

och Viman upplever inget problem med de separata datalagren då det är möjligt att exportera 

data till Excel från flera olika datalager. ETL-motorn har standardiserats så att arbetet mer eller 

mindre sker via automatik, fördelen är att transformeringen av data går snabbt. 

Carlstedt anser att kunskapen hos användarna är en aspekt som påverkar ett företags mognad 

inom Business Intelligence. Carlstedt grundar det utifrån tidigare erfarenheter då han medverkade 

i ett projekt som skulle utveckla ett datalager. Implementering och utbildning gick helt enligt 

planerna och användarna tog emot det väl. Efter ett tag visade det sig att användandet sjönk 

drastiskt på grund av att den tekniska lösningen var för komplicerad, användarna var helt enkelt 

inte tillräckligt mogna och kunniga. Allting handlar om att det ska vara enkelt för användarna att 

använda verktygen.  

Carlstedt poängterar vikten av utbildning och användning av ett språk som användarna förstår. 

Viman anser att utvecklarna har för lite kontakt med användarna. Problemet ligger i att det finns 

många steg inom Scania. En avdelning eller process beställer en teknisk lösning av en central 

instans som sedan vidarebefordrar beställningen till utvecklarna. Den långa vägen innebär 

problem för utvecklarna att förstå användarnas behov, det är även svårt att följa upp hur väl en 

lösning mottages av användarna. I princip det enda sättet för Carlstedt och Viman att se hur 

verktygen används är genom antalet supportärenden och antalet konton till BI-verktygen. 

Enligt Söderman försöker inte Scania Produktion mäta den nytta som BI-verktygen medför, inför 

varje projekt skapas dock ett Business Case som motiverar projektet. Det kan till exempel vara 

effektiviseringar eller ökad kvalité. 
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Beslutsstöden används enligt Söderman mest till att följa upp och planera olika projekt och 

processer. Det innebär att beslutsstöden bland annat används av produktionsplaneraren för att 

skapa en bild över vad som är på gång, hur det såg ut förra veckan och ifall tisdplanen håller. På 

den taktiska nivån ligger beslutsstöden till grund för Scanias PULS tavlor som visar information 

om hur statusen är på olika projekt på kryptonivå. Den strategiska nivån har enligt Söderman 

inget datalager som information hämtas från. Den information som används där sammanställs 

manuellt. Eventuellt fungerar det så att någon person genererar rapporten till de höga cheferna. 

5.5.2 Scanias placering i BIOMA 

Här presenteras den information som framkommit under intervjuerna på Scania. Målet är att 

skapa en nulägesrapport över deras BI-arbete. 

5.5.2.1 Standardisering 

Processer på strategisk nivå 

Standardiseringen skiljer sig självklart åt beroende på vilken BI-lösning som fokusering ligger på. 

Söderman menar att informationsmedvetenheten på strategisk nivå inom R&D är hög,  då 

informationshanteringen är en central fråga. På Scania i sin helhet tror hon också på en mycket 

hög poäng och satte därför en 3:a på skalan. Viman och Carlstedt känner sig däremot tveksamma 

om de har ett välgrundat svar på frågan om processer på strategisk nivå, då de inte har någon 

kontakt med beslutsfattarna av deras verktyg. En kvalificerad gissning är dock att Scania i sin 

helhet har bra kontroll på standardisering, mest på grund av det Toyota-inspirerade 

modultänkandet9. Carlstedt: ”Scania har kommit långt med tänkandet med moduler och allt ska göras 

common [gemensamgöra processer och lösningar], så den axeln här [standardisering] kommer vi nog ganska högt 

på.”. 

Dokumentation/utv. av beslutsprocesser 

Maria Söderman menar att processkartläggningen inom Scania (i sin helhet) har kommit ganska 

långt, då ständiga förbättringar är en del i grundvärderingarna inom Scania. Däremot är inte alla 

processer kartlagda än, men många processer har redan förbättrats genom benchmarking och 

utveckling. Roger Carlstedt och Roger Viman antar ett mer lokalt perspektiv, inriktat på SBA, där 

de menar att mycket tid går åt att förvalta redan existerande applikationer. Carlstedt menar att 

                                                 
9 Toyota Production System är ett produktionssystem, även kallat Lean Production, där fokus ligger på att eliminera 
icke värdeskapande aktiviteter. För vidare läsning se; Monden, Y (1998) Toyota production system : an integrated 
approach to just in time. 
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visa förändringar har skett för att förbättra deras kärnprocess: ”… sen vi började har vi börjat tänka 

modulärt och börjat göra standardiseringar och tänka i processer, vi testar exempelvis nu parprogrammering, så vi 

tänker åt det hållet. Men det är trögt eftersom vi sitter fast med annat.”  

Poängsättningen blir från Söderman mellan 2 och 3 poäng för Scanias R&D-funktion, även om 

hon reserverar sig för att alla processer inte är kartlagda. Carlstedt och Viman har ett mer lokalt 

perspektiv i frågan, och sätter därmed 1 poäng för sitt nuläge i den egna utvecklingsprocessen. 

Integration mot andra system/databaser 

Båda parter sätter 2 poäng för integration mellan olika system och datakällor, då de har data från 

flera olika källor, men har inte kommit till att ta in all data från företagets olika delar samt 

information från externa källor (såsom valutakurser, etc). Maria Söderman tycker att steg tre är 

ouppnåeligt för Scania, då datalagret som all data samlas i skulle bli för svårhanterligt ur ett 

förvaltningsperspektiv: ”Min tanke för 5 år sedan var att vi skulle ha ett stort datalager för hela Scania, vi 

kommer aldrig komma dit, det blir för tungrott ur ett förvaltningsperspektiv. Däremot att ha modeller hur 

begreppen hänger ihop på begreppsnivå får man en ganska hög abstraktionsnivå då får man i alla fall en 

begreppsapparat som fungerar i förvaltning. Vi har flera små DW som integrerar så man kan få en helhetsbild. 

Vi befinner oss på 2 poäng och 3 kommer vi aldrig till.” 

5.5.2.2 BI-verktyg 

Verktygen som har implementerats skiljer sig markant mellan de två funktionerna. På Scanias 

marknadssida används OLAP-kuber, samt färdigställda rapporter till de mindre anvancerade 

användarna. Inom en snar framtid tror Viman att lösningen kommer att bytas ut mot SharePoint: 

”Troligtvis blir det det [SharePoint]. Den här [nuvarande lösningen] håller ju inte i längden, även om den har 

slagit stort i Marknadsorganisationen i Scania.” Den uppskattning som Carlstedt och Viman gör 

hamnar på mellan 5 och 6 poäng, då de i framtiden ser möjligheter med Data Mining. 

Inom Produktion och R&D menar Söderman att man hamnar något lägre, på poäng 3-4. 

Söderman menar också att målet för alla avdelningar inte är prediktiva analyser eller self-service 

BI: ”Det är verksamheten som avgör, vi levererar det som de vill ha. Vi kommer bara med rekommendationer. 

Behov måste födas i verksamheten. Prediktiv analys är jätteviktigt för vissa funktioner såsom marknad men alla 

kommer inte behöva det. Vi är långt därifrån.” Användningen av BI-verktyget, menar Söderman, 

bygger på att användaren exporterar data från kub till excel: ”Oftast är det en på avdelningen som har 

ansvar för att ta ut rapporter från en kub som sen exporteras till Excel. Vi använder Oracle Discover där man 

använder kuben.” 
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5.5.2.3 Användning 

Användning av BI-verktyg 

Användningen av BI-verktygen på Scania är relativt olika beroende på vilka funktioner som 

åsyftas. Användningen på R&D är hög, Söderman säger att användningen ”…grundas alltid 

beslutsunderlaget på BI. Där drar man ut till respektive avdelning, all fakta kommer från datalagret. Så man har 

en gemensam bild över verksamheten och sen analyserar man det. Sen är det klart att det händer saker som inte 

finns i systemen men faktamässigt är det alltid det som finns i systemen”. Söderman estimerar delkategorin 

användning av BI-verktyg till mellan 2 och 3 poäng. 

För Carlstedt och Viman (Marknad & Finans) är det förväntade användandet av BI-verktygen 

lågt, Carlstedt menar att kontakten med slutanvändarna och beslutsfattarna är bristfällig, och med 

en gissning tror Carlstedt på en 2:a i poäng. 

Utbildning och medvetenhet 

Vid delkategorin utbildning och medvetenhet tycker både Söderman och Carlstedt/Viman att 

formellt- och informellt kunskapsutbyte sker. Användarna har blivit utbildade inom BI-stöden 

och båda parter ger 2 poäng. 

Proaktivt och reaktivt beslutsfattande 

När det gäller reaktivt och proaktivt beslutsfattande tycker Söderman att Scanias PULS-system 

inom produktion gör att många proaktiva beslut tas innan de blir problem på riktigt. PULS-

systemet är ett sätt att övervaka projekt genom att i ett tidigt skede påvisa brister inom projektet. 

Brister kan vara exempelvis tidsöverskridning, produktionsbortfall samt antal kvalitetsfel per 

produkt. För BI-stödet inom Marknad och Finans har Carlstedt och Viman svårt att bedöma 

graden av reaktiva respektive proaktiva beslut, då kundkontakten är bristfällig. De kan dock se att 

BI-stödet används för bokslut. Däremot ser de att användningen sett till antalet användare är 

mycket låg, då supportärendena är få och kommer från samma personer. 

5.5.2.4 Spridning av BI-verktyg i företaget 

Viman berättar att alla inom Marknad & Finans har tillgång till portalen och kuberna. Calstedt är 

inne på samma tema: ”Vi har flera användarkategorier, det finns höga chefer, regionschefer, kontraktschefer, 

affärschefer och du kan ha superanvändare som skapar rapporter på den här portalen. Det finns nog alla 

kategorier, sen hur det väl används vet vi inte. Det kan vara 5 personer, men alla är inte aktiva.” 
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Spridningen för R&D liknar Marknad & Finans. Söderman: ” Då skulle jag säga 8 poäng. Sen har vi 

väldigt mycket säljlistor som ligger utdraget ur datalagret men att det är väldigt spritt. Och det är på fler ställen än 

det.” 

5.5.3 Visuell bild av respondenternas bedömning 

 

 

Figur 5-7. Roger Carlstedt och Roger Vimans placering av Scania i BIOMA version 1 
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Roger Carlstedt och Roger Viman har ovan markerat sina svar i mognadsmodellen själva efter att 

intervjun var genomförd. Intressant att notera var att svaret de ritade grafiskt i modellen skiljer 

sig från de svar de angav under intervjun, se figur 5-7. 

 

Figur 5-8. Roger Carlstedt och Roger Vimans placering av Scania i BIOMA version 1 

Figur 5-8 visar Carlstedt och Vimans svar under intervjuerna innan de sett modellen. Som vi 

nämnt skiljer sig svaren lite. I Figur 5-6 är två streck heldragna då de inte kunnat bedöma alla 

kriterier i hörnstenarna Användning och Standardisering. 
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Figur 5-9. Maria Södermans placering av Scania R&D i BIOMA version 1 

 

5.6 Synpunkter på modellen 

Under intervjuerna som genomförts har respondenterna blivit tillfrågade om deras synpunkter på 

hörnstenarna och de underkategorier de innehåller. Överlag har det varit positiva till modellens 

hörnstenar och de aspekter som påverkar dem. De har dock framkommit en del 

förbättringsförslag som vi går genom nedan. 
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Överlag har respondenterna synpunkter varit positiva och intresset för en modell inom Business 

Intelligence som mäter ett företags mognad har visat sig efterfrågad. Torbjörn Söderdahl och 

Jukka Askvinge hade några synpunkter på hörnstenen BI-verktyg, de ansåg att de mest relevanta 

verktygen fanns i skalan men att en stegrande skala eventuellt inte ger en rättvisande bild. Till 

exempel kan ett företag ha Self-Service BI men inte Data Mining. Askvinge föreslog en skala där 

företag får poäng för varje teknik och sedan får en totalsumma som anger mognaden inom 

hörnstenen. Söderdahl ansåg att skalan skulle kunna vara delad på slutet då Self-Service BI är 

något som användaren använder medan Data Mining sker bakom genom preparation av data.  

Även Bo Strömberg och Jenny Sandberg Vahlin anser att Self-Service BI är lite svår att förstå då 

det mer handlar om en gränssnittsfråga. Strömberg och Sandberg Vahlin är osäkra på om Self-

Service kommer efter prediktiva analyser. Även Gyllving ser vissa av teknikerna mer som 

gränssnitt eller presentationsskiktet, vilket inkluderar Statiska rapporter, Spreadsheets, Prediktiva 

analyser och Self-Service BI. Den allmänna uppfattningen av alla respondenter var att hörnstenen 

BI-verktyg innehöll relevanta verktyg, inga förslag gavs på andra verktyg, värderingen av 

verktygen ansågs av alla respondenter som korrekt. 

Söderdahl hade två förbättringsförslag på hörnstenen Spridning. 9 poäng på den skalan skulle 

med fördel kunna utgöras av externa parter såsom kunder, leverantörer och andra intressenter. 

Syftet med externa parter är enligt Söderdahl att ett företag ska använda externa data och analyser 

för att få fler perspektiv på sina produkter/tjänster.  

Vidare anser Söderdahl att hörnstenen kan delas in i tre delar, operativ, taktisk och strategisk. De 

operativa besluten tas dagligen från affärssystemen och någon stödrapport från BI. Taktiska 

beslut kräver mer information från ett antal olika processer. Strategiska beslut kräver än mer 

information som gärna förutsäger framtiden genom Data Mining. Det är centralt att gradera 

vilken personal som finns inom de olika delarna. Söderdahl relaterar till ”pyramiden”. På botten 

finns många användare som tar operativa beslut, mellersta nivån är det färre användare och högst 

upp är det ett fåtal som tar beslut. Underlaget till beslut på den högsta nivån kräver djupodlade 

analyser som kräver mycket information.  

Affärsnyttan av ett BI-stöd på strategisk nivå kan bli låg, anser Söderman. Söderman menar att 

”det är inte alltid på strategisk nivå som informationen behövs”, och att det är på den taktiska nivån som 

”… på daglig basis som har mest nytta av det [Business Intelligence]”. Kostnaden att utbilda och utveckla 

BI-stöd för strategiska beslutsfattare kan överstiga den nytta som investeringen gör, då strategiska 

beslutsfattare inte skulle använda informationen från ett BI-stöd på daglig basis. 
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Jenny Sandberg Vahlin nämnde ett förslag på vad som skulle kunna utgöra maxpoängen under 

hörnstenen spridning. ”En grej kan vara att man hela tiden uppmuntrar till användandet och att det ska 

vara enkelt att ta nästa steg”. Det innebär att ett företag har som mål att öka användandet, 

kontrollerat men utspritt, uttrycker sig Sandberg Vahlin. Spridningen av BI inom en organisation 

kan fungera som en motivationsfaktor, anser Jens Gyllving. Han menar att det är viktigt att alla 

BI-användare kan förstå sitt sammanhang genom att få insyn i företaget och hur man kan 

påverka sin del genom att BI blir mer pervasive (sv: genomträngande) i organisationen. 

Roger Viman och Roger Carlstedt på Scania ansåg att vissa delar var svåra att besvara utifrån 

deras roller då de inte ansågs sig ha kunskap om hur beslut fattades i företaget då de utvecklade 

verktygen på beställning och inte hade någon direktkontakt med användarna. Även om 

direktkontakt fanns mellan användare och BI-avdelningen ansåg Jens Gyllving att det ibland var 

svårt att veta hur användarna använder BI-stödet. 

Söderdahl var positiv till att modellen tog hänsyn till reaktivt och proaktivt beslutsfattande, 

speciellt i relation till de andra hörnstenarna. Till exempel är ett företags förmåga att fatta 

proaktiva och reaktiva beslut i relation till en hög mognad inom BI-verktyg extra relevant. Om 

mognaden inom BI-verktyg är hög medan besluten som fattas är av reaktiv karaktär tyder det på 

att verktygen används på fel sätt av användarna. Även Jukka Askvinge ansåg att ett företags 

förmåga att fatta beslut på information var en ”väldigt relevant” aspekt i bedömningen av ett 

företags mognad inom Business Intelligence. Per Givfas upplevde den här underkategorin som 

en tankeställare. 

När det gäller processer på strategisk nivå, en delkategori av hörnstenen standardisering, infann 

sig ofta uttryck av oförståelse hos respondenterna. Respondenterna hade svårt att förstå vad som 

menades med frågorna, och vem som arbetade med processer på strategisk nivå. Menades de 

egna processerna och den egna ledningen inom samma enhet, eller menades kundens processer 

på strategisk nivå? Att det handlade om ledningens inställning till BI uppfattades, men inte vilken 

ledning. 

Ett intressant fynd som uppkom under intervjun med Roger Viman och Roger Carlstedt var att 

deras svar under intervjun skiljde sig från den area de själva ritade i modellen. Viktigt att 

poängtera är att de svarade på frågorna först och sedan ritade. Det som visade sig var att arean de 

ritade ut i modellen visade på en högre mognad än de svar de angav under intervjun. 
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Anders Sjöblom anser att kriteriet för 3 poäng under hörnstenen BI-verktyg inte riktigt passar in 

där då den är en annan dimension. Beroende på vad som menas för 1 och 2 poäng, om de 

innebär att det inte finns något Data Warehouse känns den konstig då statiska rapporter kan 

bygga på ett Data Warehouse. När Sjöblom hör ordet standardisering tänker han på om alla 

anvädare i företaget har samma information och att det finns gemensamma verktyg med 

dokumentation som bidrar till standardisering. Sjöblom nämner även behovet av att standardisera 

begrepp i verksamheten, det innebär att till exempel begreppet kund har samma innebörd i hela 

organisationen. 

Underkategorin integration mot andra system och databaser anses av Sjöblom vara relevant, han 

poänterar dock att ett företag antingen kan ha ett gemensamt Data Warehouse med ett fåtal 

källor eller isolerade källor som integrerar med varandra. 

Sjöblom anser att det i dagsläget inte finns speciellt mycket BI på strategisk nivå i företag. Det 

beror på att de data som finns inte håller tillräckligt hög kvalité för den nivån samt att det inte 

finns någon simuleringsförmåga i företagen. På strategisk nivå handlar det inte så mycket om att 

titta bakåt på vad som har hänt utan att försöka fokusera på den framtida positionen. Sjöblom är 

av uppfattningen att investeringar i BI främst syftar till att stödja den taktiska nivån i ett företag. 

Även Bo Strömberg för samma resonemang, det vill säga att BI inte används speciellt mycket på 

strategisk nivå. Många av besluten på den nivån fattas en gång om året och då kan rapporterna 

plockas fram ändå. 

Under hörnstenen spridning ser Sjöblom ett annat mönster än det som modellen visar. Det 

knyter an till det ovan, att BI inte är speciellt utbrett på strategisk nivå. Sjöbloms förslag är att IT-

avdelningen är noll poäng, analytiker och controllers är två poäng. Fyra poäng skulle kunna vara 

chefer på vissa områden, såsom marknadschef och försäljningschef. De högsta cheferna, höga 

analytiker och operativa chefer på sex poäng, det vill säga att alla använder BI. Sjöblom 

poängterar att spridningen generellt sätt är låg inom företag, han har inte sett något företag som 

har BI-verktyg till alla. 

Jenny Sandberg Vahlin anser att det skulle vara intressant att applicera modellen på varje 

avdelning var för sig och sedan benchmarka dem mot varandra. Bo Strömberg delar 

uppfattningen att modellen kan appliceras på varje process men att det även är möljigt att 

bedöma hela företagets mognad med den. Sandberg Vahlin anser att modellen även skulle kunna 

användas vid den årliga uppföljningen för att bedöma vart man behöver sätta in resurser. 
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Strömberg anser vidare att modellen kan användas inom förvaltningen för att se hur målen 

utvecklas och följs upp. 
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6 Analys 
 

I det här kapitlet analyseras den första versionen av mognadsmodellen mot det empiriska materialet, syftet 

är att vidareutveckla modellen så att den är applicerbar på företag i olika branscher. Andra intressanta 

aspekter som framkommit under intervjuerna kommer även att analyseras i förhållande till aspekter som 

påverkar ett företags mognad. 

 

6.1 Förbättring av BIOMA 

Det empiriska arbetet identifierade många intressanta synpunkter och förbättringsförslag på vår 

mognadsmodell för Business Intelligence som har analyserats nedan. 

En intressant händelse under intervjun med Roger Carlstedt och Roger Viman var att de ritade en 

större area (högre mognad) än vad de angav under intervjun som skedde först. Det kan finnas 

många anledningar, den mest troliga anledningen är förmodligen att författarna inte var tillräckligt 

tydliga i sin förklaring över hur modellen ska användas. Tanken är att dokumentationen till 

modellen ska användas för att bestämma mognaden utifrån de kriterier som finns i 

dokumentationen. Intervjun genomfördes på det sättet, men den av respondenterna uppritade 

arean blev ändå inte samma som svaren under intervjun vilket är lite bekymmersamt. 

Förmodligen krävs det tydligare instruktioner vid själva användandet av modellen men även ett 

tydligare tillvägagångssätt i dokumentation bör utvecklas. Ett tillvägagångssätt för användandet av 

modellen är att intervjupersonen ställer frågor ur dokumentationen och sedan gör bedömningen 

av företagets mognad. 

Ett problem som uppstod vid empirisk testning av den första versionen av modellen var att en 

del respondenter, speciellt de på hög operativ nivå eller taktisk nivå, inte kunde bedöma alla 

kriterier i dokumentationen. Självklart är det något som är önskvärt men inget som vi anser är 

nödvändigt eller praktiskt möjligt i den här modellen. Modellen är multidimensionell vilket 

innebär att den ska mäta mognad i ett flertal olika dimensioner och då krävs det 

bedömningskriterier på olika nivåer i ett företag.  

Under intervjuerna har hela modellen blivit testad på varje respondent, oberoende av vilken nivå i 

företaget de befinner sig. Vi har därmed fått en bild av hur varje person ser på modellen utifrån 
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sin roll. Tanken är att när modellen används i skarpt läge, av företag, kan olika hörnstenar ur 

modellen användas på olika nivåer i företaget för att skapa en helhetsbild över företaget. Med 

andra ord syftar inte modellen till att ge varje individs personliga synpunkt på företagets totala 

mognad. Målet med modellen är att ett företag visuellt ska identifiera dess styrkor och vad som 

kan förbättras utifrån olika dimensioner och nivåer i företaget. 

Jenny Sandberg Vahlin och Bo Strömberg kommenterade ytterligare en intressant aspekt 

angående hur modellen ska användas, de ansåg som de flesta respondenter att det var svårt att 

uttala sig om hela företaget och föreslog att modellen skulle kunna appliceras på processnivå. Vi 

ser likheter mellan Sandberg Vahlin och Strömbergs förslag och det som Mutafelija & Stromberg 

(2009) skriver om CMMI, det vill säga att ett företag delas upp i så kallade process areas (PA). 

Vidare skriver Mutafelija & Stromberg att CMMI är en modell för att planera, definiera, 

implementera, distribuera, jämföra och förbättra ett företags processer. Vi anser att vår 

mognadsmodell kan användas inom några av de områdena, speciellt till att planera, jämföra och 

förbättra de processer som har stöd av Business Intelligence. 

Sandberg Vahlin och Strömberg ansåg även att modellen skulle kunna användas inom 

förvaltningen för att sätta upp mål och följa upp dem, det vill säga att bedöma vilka resurser en 

process behöver för att prestera bättre. Mutafelija och Stromberg (2009) nämner även jämförelse 

(benchmarking) av processer som en del av CMMI. Ett syfte med CMMI är att identifiera vilka 

processer som kan förbättras, vi ser en tydlig koppling till syftet med vår mognadsmodell som är 

att ett företag på ett visuellt och enkelt sätt ska kunna se dess styrkor och vad som kan förbättras.  

CMMI-S (2000) skriver att benchmarking kan genomföras mot andra organisationer, vi anser 

även att det är möjligt med vår modell, men fokus ligger på att jämföra ett företags interna 

processer. Elmuti och Kathawala (1997) anser att intern benchmarking av 

avdelningar/affärsområden är den enklaste sorten av benchmarking. Syftet med den typen av 

benchmarking är att visa vart processerna är som bäst och sedan använda det som utgångspunkt 

för att förbättra andra processer. Den svåraste sortens benchmarking är enligt Elmuti och 

Kathawala när ett företag utför processbenchmarking som fokuserar på arbetsprocesserna istället 

för affärsprocesserna.  

Vi är av uppfattningen att en beslutsprocess som Borking et al. (2009) beskriver ingår i en 

persons arbetsprocess och genom att fokusera på arbetsprocesserna kan ett företag benchmarka 

arbetsprocessen och indirekt beslutprocessen. Vi anser att den enklaste sortens benchmarking är 

ett steg i rätt riktning för ett företag men för att få de ska utnyttja modellens potential bör 
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benchmarkingen även fokusera på arbetsprocesserna och hur beslutsstödet påverkar den 

processen. 

Per Givfas sa att Axfood benchmarkar sig med konkurrenterna genom att dels sälja och köpa 

data men även genom att försöka ta reda på hur konkurrenterna arbetar. Axfoods benchmarking 

ligger på den högsta nivån som Elmuti och Kathawla (1997) beskriver. Det finns dock en aspekt 

som kan påverka hur lyckad jämförelsen blir, det finns inte något avtalat samarbete och det är 

svårt att säkerställa att jämförelsen sker mot hur det fungerar hos konkurrenten. Den 

mognadsmodell vi har utvecklat skulle kunna användas till benchmarking mot konkurrenterna 

men det kräver att modellen appliceras på samma sätt hos båda företagen av en oberoende part 

vilket kräver ett samarbete. Ovan förda resonemang styrker vårt antagande om att modellen i 

första hand är till för benchmarka interna processer och avdelningar. 

Under varje intervju ställdes frågan ”Generellt sätt, vilka är de vanligaste problemen inom BI-projekt?”. 

De flesta respondenterna pekade på svårigheter med kravbilden och glappet mellan verksamhet 

och IT-avdelning. De problemen gäller förmodligen för all IT/IS-utveckling, det vill säga hur 

förstudien till ett projekt eller satsning genomförs. Per Givfas på Axfood saknade en ”spindel i 

nätet” som hade en god förståelse för både IT och verksamhet. Jenny Sandberg Vahlin berättade 

att Systembolaget har saknat någon som tar emot och hanterar kraven. Gemensamt för de 

respondenter som upplevde kravhantering som ett problem var svårigheten att fånga upp kraven 

från användarna.  

Det finns mycket forskning som tyder på att användamedverkan är en viktig framgångsfaktor vid 

IS-utveckling. Roger Carlstedt anser att lösningen ligger i att gå ut till användarna och se hur de 

arbetar. Den första versionen av mognadsmodellen hade ingen direkt koppling till kravhantering 

som ändå får anses vara grunden för hur lyckad en BI-satsning blir. Även om det fanns en viss 

variation i åsikterna om hur förstudie och kravfångst bör genomföras pekade det empiriska 

arbetet på att graden av användarmedverkan och utvecklarens kontakt med användarna var en 

viktig faktor. Speciellt på Scania och Axfood upplevde vi en lägre grad av användarmedverkan, 

den största orsaken var den komplexa organisationsstrukturen. 

En annan viktig aspekt vi funderade på efter att flertalet intervjuer hade gjorts var att vi inte 

tidigare hade satt en målgrupp för användning av modellen. Vi hade vagt uttryckt att modellen 

skulle vara användbar för beslutsfattare på strategisk nivå, varteftersom respondenterna uttalade 

sig om modellen, insåg vi att beslutfattare på strategisk nivå inte skulle kunna använda modellen 

på bästa sätt. Vårt förslag på vilka roller som har störst användning av modellen är: 
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 BI-konsulter. 

 BI-utvecklare samt BI-projektledare. 

 Processutvecklare. 

 Säljare av BI-stöd. 

Som tidigare nämnts lämpas modellen bäst till att göra en nulägesanalys, något som strategiska 

beslutsfattare inte har tid eller tillräcklig kompetens att göra. Modellen ska dock vara tillräckligt 

enkel för att strategiska beslutsfattare ska förstå hur BI i nuläget fungerar i en process eller i ett 

företag i sin helhet.  Modellen kan även fungera som säljstöd för BI-konsulter, genom att på ett 

enkelt sätt påpeka var på modellen som företaget i nuläget befinner sig, eller inom 

processutveckling och inom förstudier. 

6.1.1 Axlarnas placering 

Söderdahl frågade oss om axlarnas placering i den första version av modellen var satta för att 

påvisa förhållanden mellan axlarna, något som vi inte hade tänkt på vid skapandet av modellen. 

Den nuvarande placeringen av axlarna kan vara missvisande. Förhållandet mellan axlarna ter sig i 

version ett inte vara intuitivt, och borde därför korrigeras då vi ser ett samband mellan BI-

verktyg/standardisering och användning/spridning. 

Det samband vi trodde fanns var att vid hög standardisering/BI-förutsättningar, höga poäng BI-

verktyg och lågt på användning/djup samt spridning/bredd har företaget inte gett användarna 

tillräckligt stöd och uppmuntran för användningen av BI-stödet. Vid det motsatta förhållandet 

(låga poäng på standardisering/BI-verktyg, höga poäng på användning/djup samt spridning) har 

användarna förstått BI-stödets potential, även om ledningen inte prioriterar BI. Problemet kan 

ses som ett kommunikationsproblem mellan ledning och medarbetare, särskilt när användandet 

och spridningen ger låga poäng. Modellen kan dock inte vara en objektiv sanning, då företag har 

olika mål med BI.  

BI inom detaljhandeln sätter andra krav än inom lastbilsproduktion på flera områden, bland 

annat på tillgången till känslig information. Vissa företag ser inte exempelvis användandet av Data 

Mining som avgörande, och därmed sätts målen lägre. Mognadsgraden (arean av modellen) ska då 

sättas i perspektiv till målen som ledningen ställer. 
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6.1.2 Standardisering 

Hörnstenen standardisering var den som av respondenterna upplevdes som svårast att bedöma 

och förstå. Den största anledningen tror vi är att underkategorierna och kriterierna inte var 

tillräckligt tydligt utformade. Den första underkategorin som gick under namnet processer på 

strategisk nivå grundandes på Williams och Williams (2007) mognadsmodell The BI Pathway som 

beskriver tre nivåer av mognad utifrån ett ledningsperspektiv om vad information i ett företag är 

och hur den ska användas. Under varje nivå i The BI Pathway presenterades en eller flera frågor, 

såsom vilken data behövs, när behövs den och vart i processen behövs den, som vi sedan 

implementerade i vår modell. Det sättet att uttrycka sig på fungerade inte speciellt bra, vi anser att 

grunden i The BI Pathway är bra och är något som bör vara med i vår mognadsmodell då den 

handlar om syftet och visionen med Business Intelligence.  

Kriterierna för bedömningen behöver dock skrivas om så att respondenterna förstår vad som 

menas. Även namnsättningen av ”Processer på strategisk nivå” har visat sig ha en annan 

innebörd för respondenterna än den vi syftar på. Den underkategorin bygger som sagt på 

Williams & Willams (2007) teori kring ledningens syn på användandet av informtion i företaget. 

En annan benämning av underkategorin anses av oss var lämplig, till exempel 

”Informationsmedvetenhet” eller ”Ledningens stöd för BI”. Williams och Williams (2007) anser 

att det viktiga är att betona att det handlar om hög taktisk nivå eller strategisk nivå. 

Anders Sjöbloms förslag på andra aspekter som påverkar mognaden inom den här hörnstenen 

anser vi är relevanta, speciellt att användarna har samma information och att det finns 

gemensamma verktyg och dokumentation över begrepp i företaget. Vi ser en koppling till Rayner 

och Schlegel (2008) mognadsmodell för BI och PM. Den modellen består av fem nivåer där en 

återkommande faktor är hur informationen används i ett företag. Det är främst på nivå fyra och 

fem som informationen finns tillgänglig i hela företaget och användarna litar på informationen. 

Rayner och Schlegel påpekar att utmaningen ligger i att skapa en helhetsförståelse över 

organisationen och hur informationen används i den. Med andra ord handlar det till stor del om 

att standardisera användandet av information för att öka spridningen och användandet av 

information. 

6.1.3 BI-verktyg 

På hörnstenen BI-verktyg uppstod det några tveksamheter kring den stegrande skalan, det var 

främst Torbjörn Söderdahl och Jukka Askvinge som ansåg att en stegrande skala inte var 

rättvisande. De föreslog dock två olika lösningar. Askvinge föreslog att företaget som modellen 
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appliceras på samlar poäng för varje verktyg de använder som sedan adderas till en totalsumma 

och utgör mognaden inom hörnstenen. Söderdahl såg den tekniska skillnaden mellan verktygen, 

Self-Service BI är när användarna själva skapar sina rapporter medan Data Mining är en teknik 

för att använda data i bakgrunden. Söderdahl ansåg att en delad skala var ett alternativ. Även Bo 

Strömberg och Jenny Sandberg Vahlin påpekade bristen i att Self-Service BI inte nödvändigtvis 

behöver ligga högst på skalan och att det inte var samma sorts verktyg som de andra. Vi 

identifierade dock inga förbättringsförslag från de två sistnämnda personerna. 

Med utgångspunkt i Howson (2008) spridningsmodell anser vi Self-Service BI är det som företag 

bör sträva efter i sitt arbete med Business Intelligence. De tidsbesparingar som uppstår och att 

det enligt Kosambia (2008) utgör en förutsättning för att överleva i dagens konkurrens motiverar 

valet att ha det högst upp på skalan. Vi anser dock inte att till exempel Data Mining eller OLAP 

är en förutsättning för Self-Service BI och en stegrande skala ger då inte en rättvisande bild. 

Askvinges förslag anser vi ger en mer rättvisande bild och därför kommer den ändringen 

genomföras till version två av modellen. 

Anders Sjöbolm antydde under intervjun att den tredje nivån, Data Warehouse, inte riktigt 

passade in på den nivån då till exempel statiska rapporter oftast hämtas från ett Data Warehouse. 

Med andra ord anser Sjöblom att det är möjligt att ett företag har ett Data Warehouse och 

använder statiska rapporter samtidigt. Vid utformningen av skalan utgick vi från Eckerson (2007) 

som förde en diskussion kring hur lyckade implementeringsprojekt av BI brukar bli. Eckersons 

uppfattning är att många projekt inte lyckas nå de mål som är uppsata och att de nya BI-

lösningarna därmed inte används vilket resulterar i att användarna går tillbaka till sina egna 

Spredsheets och statiska rapporter. Sjöbloms synpunkt anser vi är ungefär samma sak som med 

Self-Service BI, det vill säga att det är svårt att värdera BI-verktyg i en stegrande skala vilket 

styrker vårt resonemang om att ett poängsystem är bättre lämpat under den här hörnstenen. 

Per Gifvas nämnde det som vi tagit upp i kapitel 4.7, det vill säga en begränsning i modellen. 

Gifvas ansåg att skalan inte tog med aspekten behov av BI-verktyg vilket kan vara intressant att 

ha med i bedömningen då behovet varierar från organisation till organisation. 

6.1.4 Användning 

Under intervjuerna har det visat sig att hörnstenen Användning (djup) är svårtolkad av 

respondenterna. Underkategorierna går in i varandra och påverkar varandra på ett sätt som har 

gjort dem svåra att bedöma. Underkategorin ”Användning av BI-verktyg” påverkar 

underkategorin ”Proaktivt och reaktivt beslutsfattande” på det sättet att ett företag som alltid 
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baserar sina beslut på information från BI-verktygen indirekt får högsta poängen på typen av 

beslutsfattande.  

Respondenterna har uppfattat frågorna som liknande vilket måste anses som ett problem i 

modellen. En uppdelning med underkategorierna ”Proaktivt och reaktivt beslutsfattande”, 

Intuitivt och rationellt beslutsfattande” och ”Utbildning och medvetenhet” anser vi är mer 

lämplig. Att ha intuitivt och rationellt beslutfattande tillsammans med proaktivt och reaktivt 

beslutsfattande har lett till förvirring och kopplingen mellan dem är vag. 

Per Givfas kände att frågan om proaktivt och reaktivt beslutsfattande gav honom en 

tankeställare. Enligt Givfas är BI ofta reaktivt, Anders Sjöbloms åsikt om att många företag 

saknar simuleringsförmåga styrks av Givfas som ser sambandet mellan proaktivitet och 

kreativitet. Vi är av uppfattningen att ett företag som agerar reaktivt borde ha svårt att vara 

marknadsledande då det fokuserar på det som har hänt och inte på sin framtida position på 

marknaden. Vanligtvis är det den strategiska nivån som fattar beslut som bestämmer den framtida 

positionen, att BI-lösningarna lyser med sin frånvaro på den nivån kan därmed påverka företagets 

förmåga att bli mer proaktiva. 

Givfas kommentar, om att underkategorin blir en tankeställare, är även intressant ur ett annat 

perspektiv. Vår mognadsmodell BIOMA är som sagt multidimensionell med ett antal kriterier, 

kända som inte kända för respondenterna, vilket gör att modellen kan identifiera områden som 

det aktuella företaget inte har tänkt på. Möjligheten att identifiera förbättringsmöjligheter som 

inte tidigare var kända ser vi som en stor styrka i vår modell. Det är enkelt att ett företag blir 

hemmablindt och inte ser alla perspektiv. 

Borking et al. (2009) nämner tiden som en faktor som påverkar beslutsfattandet, beslutsfattande 

sker på olika nivåer i företaget vilket innebär att frekvensen på antalet beslut varierar samt värdet 

och konsekvens på varje beslut. Underkategorierna proaktivt och reaktivt beslutsfattande och 

intuitivt och rationellt beslutsfattande anser vi påverkas av dels tidsaspekten men även vilken 

sorts besluts som fattas, det vill säga på vilken nivå i företaget.  

Anders Sjöbolm är inne på samma linje då han anser att beslutsfattande på strategisk nivå inte är 

speciellt vanligt då företagen saknar simuleringsförmåga i dagsläget. Med simuleringsförmåga 

menar Sjöblom möjligheten att vara proaktiv och fokusera på företagets framtida position. Beslut 

som fattas på lägre nivå i organisationen och påverkar det dagliga arbetet sker mer frekvent enligt 

Borking et al. (2009) och då de besluten, enligt Torbjörn Söderdahl, ofta fattas på information 
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från affärssystem, och eventuellt något BI-system, är det av en mer reaktiv karaktär. Borking et al. 

anser vidare att beslut i företag ofta sker på intuition men att det bör fattas på beslutsunderlag för 

att blir mer rationella. Respondenterna i den här uppsatsen är av samma uppfattning och anser att 

det är en viktig aspekt som påverkar användandet av BI-verktygen och därmed företagets 

mognad inom Business Intelligence. 

6.1.5 Spridning 

Även hörnstenen spridning medförde en del frågetecken hos respondenterna. Att använda 

spridningen av BI-verktygen i företaget som en aspekt som påverkar mognad ansågs som väldigt 

relevant. Problemet låg i att vi hade en helt annan syn på vilken nivå i företaget som använder 

beslutsstöd mest. Vid utvecklingen av den här hörnstenen utgick vi från Howson (2008) 

spridningsmodell som antydde att Business Intelligence mest har använts av expertanvändare och 

senior management och inte speciellt mycket av de anställda på ”golvet”.  

Den synen delades dock inte av respondenterna som ansåg att det mer eller mindre var tvärtom, 

det vill säga att den strategiska nivån sällan använder BI-verktygen. Howson (2008) anser dock att 

BI i framtiden handlar om att göra verktygen tillgängliga för alla som behöver dem, vår tolkning 

av Howsons spridningsmodell är att det är höga chefer och expertanvändare som använt BI-

verktyg men att företag får ut mer nytta av dem om de sprids ut i organisationen. Att teorin och 

empirin skiljer sig åt så mycket är lite problematiskt men intressant, tanken med modellen är att 

den ska användas av företag och när deras anställda inom BI-branschen anser att Howson (2008) 

syn på spridning är felaktig ställer vi oss kritiska till Howsons teori. 

I den första versionen av mognadsmodellen hade vi inte definierat vad 9 poäng under den här 

hörnstenen skulle vara. Under intervjuerna frågade vi respondenterna vad de ansåg skulle vara 

lämpligt för att beskriva den ultimata spridningen av BI-verktyg i ett företag. Torbjörn Söderdahl 

anser att företag som integrerar sina BI-lösningar med externa parter skulle få 9 poäng, med 

externa parter menade Söderdahl kunder, leverantörer och andra intressenter. Jenny Sandberg 

Vahlin ansåg att 9 poäng kan ges till företag som uppmuntrar och arbetar aktivt med att öka 

användandet av BI-verktyg med mottot att data ska vara kontrollerat men utspritt. Söderdahls 

förslag kan styrks av Howson (2008) som anser att framtiden för BI ligger i att verktygen ska 

användas över de organisatoriska gränserna. 

Söderdahl menade även att den här hörnstenen med fördel skulle kunna delas upp i tre delar, 

spridning på operativ, taktisk och strategisk nivå. Den största anledningen enligt Söderdahl att 

dela upp hörnstenen i ovan nämnda delar är att informationsbehovet skiljer sig åt på de olika 
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nivåerna. Vid en sådan här uppdelning är det viktigt att definiera vilka grupper och personer som 

finns på de olika nivåerna. Söderdahls resonemang ovan stöds av Anders Sjöblom som anser att 

datakvalitén generellt sätt inte håller tillräckligt hög nivå för att den ska användas på strategisk 

nivå. Sjöblom delade dock inte upp hörnstenen i olika kategorier utan föreslog att den skala som 

finns i den första versionen av mognadsmodellen mer eller mindre inverteras, vilket innebär att 

när de högsta cheferna har BI-stöd har företaget nått högsta möjliga mognad. 

6.2 Företagens placering i modellen 

Företagen som undersöktes var Scania, Systembolaget och Axfood. På Scania kunde tre stycken 

respondenter ge sin bild av BI-mognaden, på Systembolaget fyra stycken och Axfood två stycken. 

Vi har valt att behandla Scania som två entiteter, då BI-stödet och organisationsstrukturen var av 

olika karaktär. Vi vill påminna läsaren att maxpoäng i samtliga hörnstenar är nio poäng, förutom 

spridning, där maxpoängen är åtta. 

Vi fann att företagen skiljer sig åt på flera hörnstenar, vi fann även att personer inom samma 

projekt hade olika åsikter om BI-mognaden. Störst skillnad i undersökningen fann vi hos 

Systembolaget, där Bo Strömberg var mer återhållsam i sin bedömning av BI-stöd, till skillnad 

mot Torbjörn Söderdahl, Jukka Askvinge och Jenny Sandberg-Vahlin. De tre sistnämnda 

respondenterna hade en mycket liknande syn på hur långt Systembolaget kommit i sin BI-

mognad. Alla fyra hörnstenarna var balanserade runt fem till sju, även om Askvinge och 

Söderdahl var mer generösa med poäng än Sandberg Vahlin. Huruvida detta kan bero på att 

Askvinge och Söderdahl arbetade som konsulter på Systembolaget är svårt att säga, då samtliga 

fyra respondenter arbetade inom samma projekt. Inom konsultrollen är det alltid lätt att blicka 

framåt även om man ska beskriva nuläget, eftersom det till viss del förväntas av rollen i sig. Den 

bedömning konsulterna gjorde kan dock överensstämma bättre än de fast anställda då 

konsulterna har andra företag att jämföra med sedan tidigare i äldre BI-projekt på andra företag. 

Scania Finance och Scania R&D visade upp stora skillnader mellan varandra, särskilt inom 

hörnstenen användning/djup samt BI-verktyg. Söderman menade att beslutsfattare på R&D 

arbetar relativt proaktivt (särskilt inom projektuppföljning) och har en bra kännedom om BI-

stödet. Det tekniska stödet var däremot relativt lågt, användarna kunde hämta rapporter som 

uppdateras veckovis och en del hade tillgång till OLAP-kuber. BI-stödet inom Scania Finance var 

lite spegelvänt mot Scania R&D, Carlstedt och Viman menade att deras användare har 

undermålig förståelse av BI-stödet, då de ofta fick förfrågningar genom supporten om hur BI-
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stödet fungerar. Scania Finance hade dock kommit längre i den tekniska implementeringen av BI-

verktyg. 

Respondenterna på Axfood hade en liknande syn på företagets mognad, det som mest skiljde sig 

åt var hörnstenen Användning där Per Givfas ansåg att graden av mognad var hög trots att han 

tidigare under intervjun uttalade sig på följande sätt, ”Vi utnyttjar inte alls full potential”. De 

motsägande svaren kan bero på i vilken kontext det sätts. Givfas kommer tidigare från 

finansbranschen som enligt Anders Sjöblom har kommit längst med Business Intelligence. 

Axfoods användning kan i det perspektivet uppfattas som relativt lågt, utifrån de kriterier som 

finns för vår modell kan användandet dock upplevas som högt. 

Sammanfattningsvis såg vi att Axfood, Scania och Systembolaget skiljer sig på flera hörnstenar. 

Det kan bero på hur BI-stödet planerades. På Scania har stödet utvecklats utan att koordinerats 

mellan olika funktioner, då användarna haft behov som de uttryckt till Scania Infomate. På Scania 

Infomate har det funnits två olika avdelningar vars uppgift varit att utveckla IT-stöd till 

respektive funktion, därmed har BI-stöden vuxit fram oberoende av varandra, och därför 

utvecklats olika. På Systembolaget har BI-stödet planerats centralt, vilket har gett en annan typ av 

BI-lösning, där BI implementeras på en process i taget. Systembolaget har då fått en ganska 

”jämn” mognad i vår mognadsmodell, ingen del stack ut nämnvärt.  

För Scania R&D och Finance finns den gemensamma nämnaren i att alla som behöver BI-stöd 

kunde få det och att standardiseringen var hög. Att standardiseringen var hög beror på att Scania 

satsade på kontinuerlig utveckling av processer inom både produktions- och tjänstesidan, vilket 

har lett till att även beslutsprocesser har kartlagts.  

Även Axfood har en centraliserad organisationsstruktur där en BI-strategi har lagts fram. I 

jämförelse med de andra företagen hade Axfood en relativt låg grad av standardisering, en 

anledning är att det datalager de har nu inte fullt tillfredställer de behov som finns. Ett byte av IT-

system till SAP kommer förmodligen att genomföras inom en snar framtid vilket även det 

påverkar graden av standardisering då Axfood planerar att kartlägga sina processer. 

BI-mognaden i vår modell betyder inte att folk fattar bättre beslut, utan att potentialen för bättre 

beslut höjs. Potentialen till bra beslutsstöd säger inget om de beslut som tas, mer än att kvalitén 

på beslutsunderlaget höjs. Scania R&D har fått relativt låga beslut på BI-verktyg, det kan i sin tur 

påverka besluten i en negativ bemärkelse. Söderman menade att många rapporter uppdateras 

veckovis, vilket gör att daglig uppföljning inte kan ske, hur detta påverkar beslutsfattandet är svårt 
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att veta eftersom behovet av daglig uppdatering är för författarna okänt. Det finns med andra ord 

fler variabler som är svåra att hitta som kan påverka BI-mognaden. 

6.2.1 Förutsättningar hos företagen 

Ett intressant fynd inom ramen för studiens omfattning var hur organisationsstrukturen kan 

skapa förutsättningar för BI-stöd. Scania, där organisationsstrukturen är decentraliserad, har två 

olika sorters BI-stöd vuxit fram; en för produktionsnära processer och en för mer externa 

processer (återförsäljare, marknad, finance). Besluten om BI-stöd har vuxit fram som önskemål 

från interna kunder, men har inte koordinerats mellan avdelningarna. Det decentraliserade styret 

betyder att funktionerna har stor grad av självstyre, vilket har gjort att besluten inte har 

koordinerats eftersom kunderna har haft olika behov av BI-stöd. 

Intervjupersonerna har även nämnt den ”byråkratiska tröghet” som finns inom Scania, som till 

viss del kan förklaras av den decentraliserade styrningen. Den tekniska trögheten kan förklaras av 

att Scania som företag är så diversifierat, och att utrullningsprojekt (som innebär att större 

applikationer byts ut, såsom operativsystem, ordbehandlingsprogram och andra mjukvaror) tar tid 

eftersom det måste ske utöver det vanliga arbetet. Ett ytterligare skäl, enligt respondenterna var 

att alla mjukvaror måste testas mot varandra för att fel inte ska uppstå, vilket sedan skickas ut i 

form av uppgraderingspaket.  

Den tekniska trögheten påverkar även utrullningen av BI-stöd, något som inte prioriterades då 

Scania var tvungna att anpassa sig till den likviditetskris som infann sig i slutet av 2008. På Scania, 

som har operativa och taktiska funktioner i över 100 länder, blir därför utveckling av BI-stöd 

ibland svårt. Söderman menar även att ett datalager på Scania aldrig kommer att innefatta alla 

system och datakällor, då arbetet med att gemensamgöra och definiera data samt att förvalta 

datalagret skulle bli omöjligt ur ett förvaltningsperspektiv. Söderman menar att Scania är alltför 

diversifierat för att detta ska kunna ske. Eftersom data inte var centralt lagrat i ett Enterprise Data 

Warehouse uppstod suboptimering samt redundant data. Suboptimeringen påverkar självklart 

tillförlitligheten av data, enligt Carlstedt och Viman är det snabbhet genom Data Marts som var 

det viktiga. 

Per Givfas på Axfood nämnde också sambandet mellan stora företag och tröghet. Axfood är inte 

organiserat på samma sätt som Scania då Axfood är en koncern med olika företag. Axfood 

karaktäriseras av en relativt hög grad av centralisering. Givfas kopplade först och främst 

trögheten till svårigheter att samla in krav från verksamheten. Stora företag har många 

avdelningar och anställda med olika viljor vilket leder till långa förhandlingar om vilken lösning 
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som ska utvecklas och implementeras. Vidare ansåg Givfas att många olika viljor ofta leder till att 

någon part måste kompromissa vilket kan leda till en lösning som inte är ultimat och ofta inte 

används i den omfattning som det är tänkt. 

Sett till organisationsstruktur är Systembolaget relativt platt jämfört med Scania och Axfood. Det 

finns ett högkvarter med mer administrativt inriktade arbeten, samt geografiskt utspridda affärer 

endast i Sverige. Det gör att organisationsstrukturen är enklare på Systembolaget, och BI kan vara 

enklare att implementera av flera anledningar, främst genom att styrandet av företaget är mer 

centraliserat och dels att det finns en central IT-funktion för hela företaget. 

Ett annat centralt fynd när det gäller förutsättningar för BI är kravbild, kravhantering och 

användarmedverkan. Det temat lyftes upp av nästan alla respondenter, på både Scania, Axfood 

och Systembolaget. Problemen med kravbilden var ofta att BI-designers och verksamhetsnära 

medarbetare inte alltid pratade samma språk vilket gör att missförstånd lätt kan uppstå. 

Kravbilden för Scania Finance var mer otydlig än de andra undersökta företagen, då de inte står i 

direktkontakt med användarna. För att förbättra kravhanteringen (och teoretiskt sätt BI-

lösningen) behövs en ständig kontakt med användarna, då en verksamhet ständigt förändras och 

nya krav uppkommer på BI-lösningen. 

6.2.2 Standardisering 

Hörnstenen Standardisering var svårast att förstå för respondenterna, då namnet 

”Standardisering” inte riktigt sammanföll med innehållet. Särskilt svårt för respondenterna var att 

förstå delkategorin ”Processer på strategisk nivå”, vilket egentligen var ett lite missvisande namn, 

då vi egentligen menade visioner på strategisk nivå. Poängsättningen var även den svår för 

respondenterna att förstå, genom att förklara innebörden i frågorna kunde vi få ett svar av 

respondenterna. 

Scania och Systembolaget hade ungefär samma grad av standardisering medan Axfood hade en 

genomsnittligt lägre grad av standardisering. Det var speciellt konsulterna på Systembolaget som 

upplevde en hög grad av standardisering och bedömde mognaden till 8,5 och 8 poäng. Ett 

intressant fynd var att konsulterna och de som är anställda på Systembolaget har en relativt olika 

syn på standardiseringen i företaget. 
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6.2.3 BI-verktyg 

BI-verktygen som företagen hade tillgång till sträcker sig från 3,5 till 6 enligt respondenterna. 

Lägst betyg gav Maria Söderman Scania R&D och högst betyg gav Jenny Sandberg Vahlin på 

Systembolaget om vi bortser från Roger Carlstedt och Roger Vimans egna placering i 

mognadsmodellen. Svaren var relativt väntade, även om det skiljer sig mellan respondenter i 

samma företag, vilket kan bero på det sätt respondenterna tolkar frågan. Ett mycket intressant 

exempel var på Systembolaget, där tre av fyra respondenter menade att arbetet med Data Mining 

hade påbörjats, där de även hänvisade till att det är den fjärde respondenten (Bo Strömberg) som 

ansvarar för den delen. Strömberg tolkar antagligen modellen på ett annat sätt, och menar 

antagligen att ingen ”riktig” användning av Data Mining har påbörjats. Med ”riktig” i Strömbergs 

tolkning menas användning utanför IT-förvaltningen på Systembolaget, det vill säga i 

processerna. 

Respondenterna på Axfood hade en gemensam syn på hur långt företaget har kommit inom den 

här hörnstenen, det vill säga avslutad Data Marts/OLAP. Vi identifierade dock en önskan om att 

förbättra simuleringsförmågan genom till exempel Data Mining. Den empiriska studien visade 

dock att Axfood inte använde kunddata i någon större utsträckning för att analysera köpmönster 

och trender. 

6.2.4 Användning 

Den största skillnaden i användning fann vi inom Scania, där Scania Finance placerade sig lågt, 

enligt Carlstedt och Viman på cirka 2 till 4. Den låga poängen beror dels på att Carlstedt och 

Viman inte haft någon kontakt med användarna, och dels på att supportenärendena som kom in 

handlade om handhavandefel. Scania R&D befan sig, enligt Söderman, på 7,5. För Systembolaget 

hamnar markeringen på hörnstenen mellan och 4 och 5,5, vilket gav ett ganska enhetligt intryck 

på hur användningen ter sig på företaget. Som vi nämnt ovan var det på Axfood som 

uppfattningen gick mest isär då Jens Gyllving bedömde användningen till 5 poäng medan Per 

Gifvas ansåg att den låg på 7,5 poäng. 

Utbildning har skett på alla företag i studien, vilket gav relativt höga poäng inom delkategorin 

”Utbildning och medvetenhet”. Trots detta var det svårt att avgöra vad utbildningen innehöll och 

vad användarna fått lära sig. Här skiljde sig synen på utbildning inom Systembolaget, konsulterna 

Söderdahl och Askvinge menade att Systembolaget har interna kurser i IT-stödsanvändningen 

medan Sandberg Vahlin och Strömberg var mer återhållsam och menade att utbildning inte 

behövs för statiska rapporter, då de ska vara så enkla att det inte behövs. 
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Överlag har respondenterna satt 1:or och 2:or inom delkategorin ”Proaktivt och reaktivt 

beslutsfattande”. Förmodligen för att proaktivt beslutsfattande bygger på relativt avancerade BI-

lösningar och att beslutsfattare tenderar att misstro datan som presenteras, det här fyndet var 

relativt generellt utöver företagen. Söderman menade dock att Scania R&D har ett mycket 

proaktivt arbete då projekten mäts kontinuerligt för att fånga upp avvikelser. 

6.2.5 Spridning 

I Scania hade nästintill alla tillgång till verktyget, även om användningsfrekvensen av verktyget 

varierade markant. Hos Systembolaget fanns BI-stöd för beslutfattare på operativ och taktisk 

nivå, även om det var oklart hur beslutfattarna kommer att använda BI-stödet. Även Axfood 

ansåg att spridningen av BI-stödet var brett då det ses som ett grundsystem i företaget.  

I sina generella kommentarer angående vår modell menade Anders Sjöblom att han under sitt 

yrkesverksamma liv inom beslutsstöd inte sett strategiska beslutsfattare fatta beslut genom 

tillgång till BI-stödet. Det blir med andra ord en tolkningsfråga, är tillgång till BI-stödet för 

beslutsfattare att få beställda rapporter eller är det att ha en ”egen inloggning” till ett BI-stöd? 

Sjöblom ansåg även att spridningen överlag är väldigt låg hos företag i dagsläget. ”Det du vill göra 

är att sprida det mer, extremt få är på alla”. Sjöbloms synpunkt var lite motsägande mot vad den 

empiriska studien visade då alla respondenter förutom Söderdahl och Strömberg ansåg att 

spridningen var maximal eller nästintill. Vi hittade ingen direkt förklaring till den högt upplevda 

spridningen, förmodligen handlar det om vad respondenterna jämfört med. 

Här är det också viktigt att poängtera att vår modell sätter två poäng för höga beslutsfattare, då vi 

tidigare trott att BI-verktyg främst var till för strategiska beslut, något som inte överrensstämde 

med företagen i studien. Sex poäng gavs till ”Högre chefer, Analytiker samt operativa chefer har tillgång 

till BI-verktyg” samt åtta poäng till ” Användningen av BI-verktyget är kontrollerat men utspritt” (se Bilaga 

1). Det gör att strategiska beslutsfattares tillgång till BI på två poäng kunde förbises, eftersom 

exempelvis ”Användningen av BI-verktyget är kontrollerat men utspritt” gav högre poäng. I den 

nuvarande utformningen sattes alltså höga poäng (6-8) för både Scania, Axfood och 

Systembolaget. 

 



126 

 

7 BIOMA: Mognadsmodell version 2 

 

I det här kapitlet presenterars den andra versionen av vår mognadsmodell för Business Intelligence. De 

teoretiska val som gjort till den första versionen kommer inte att motiveras igen utan här presenteras den 

slutgiltiga modellen som är vidareutvecklade från det empiriska arbetet. 

 

7.1 Vidareutveckling av BIOMA 

Den hörnsten som har förändrats mest efter det empiriska arbetet är hörnstenen Standardisering 

som i den andra versionen av modellen heter BI-förutsättningar. Själva innehållet har även 

förändrats eller blivit omformulerat. Respondenterna ansåg att det vanligaste problemet inom BI-

projekt var bristande förstudie och kravfångst (kapitel 6.1), på grund av det har kravhantering och 

kontakt med användarna blivit en delkategori i hörnstenen. Underkategorin Processer på 

strategisk nivå har bytt namn till Informationskultur/Informationsmedvetenhet på grund av att 

den tidigare formuleringens innebörd misstolkades av i princip alla respondenter. 

Utgångspunkten ligger fortfarande hos Williams & Willams (2007) modell The BI Pathway. 

I hörnstenen BI-verktyg är den största skillnaden att skalan inte är stegrande, istället används ett 

poängsamlingssystem. Varje verktyg ger ett poäng som sedan summeras och antalet poäng ger 

den totala mognaden för den hörnstenen. Den stegrande skalan blev missvisande då ett företag 

till exempel kan ha Self-Service BI men inte Data Mining. På några verktyg finns två steg, 

projekterad och implementerad, som beskriver hur långt företaget har kommit med det aktuella 

verktyget. Projekterad innebär att det finns en strategi för införandet av det aktuella verktyget, 

implementerad innebär att det används löpande i verksamheten. 

Hörnstenen Spridning har i den andra versionen delats upp i tre nivåer, operativ, taktisk och 

strategisk nivå. De olika nivåerna ger inte samma antal poäng då det empiriska arbetet visade att 

företag fick ut mest nytta när BI-verktygen används på taktisk och operativ nivå. Det finns även 

ett extra poäng som uppnås när BI-lösningarna sprids till externa parter, något som Howson 

(2008) förespråkar. 

I den första versionen av modellen gick underkategorierna Proaktivt och reaktivt beslutsfattande 

och Användning av BI-verktyg under hörnstenen Användning in i varandra vilket skapade en del 
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förvirring hos respondenterna. Att proaktivt och reaktivt beslutsfattande inkluderar intuitivt och 

rationellt beslutsfattande visade sig inte vara optimalt då det inte finns ett tydligt samband mellan 

dem. Resultatet blev att användning av BI-verktyg togs bort samt att proaktiv och reaktivt 

beslutsfattande separerades från intuitivt och rationellt beslutsfattande. 

7.2 Modellens uppbyggnad 

Figur 7-1 beskriver visuellt den andra versionen av mognadsmodellen. Visuellt är det två 

förändringar som är gjorda, hörnstenen Standardisering har bytt namn till BI-förutsättningar och 

BI-förutsättningar har bytt plats med Användning (djup). Förändringen har genomförts för att 

tydligare se var de strategiska beslutfattarna kan förbättra BI-användandet. Som vi tidigare har 

nämnt i kapitel 4.1 (Modellens uppbyggnad) samt kapitel 3.7 (Implementering) finns det en 

teoretisk koppling mellan ledningens stöd och medarbetarnas motivering att framgångsrikt 

utveckla ett system samt att framgångsrikt få användarna att trivas med systemet. 

För att ytterligare poängtera sambandet mellan ledningens medverkan och BI-verktygets 

möjligheter och användning/djup och spridning inom organisationen sätts på X-led BI-

förutsättningar och BI-verktyg. På Y-led placeras användning/djup och spridning/bredd, vilket 

visar på det egentliga användningen av BI-stödet. I övrigt är modellen uppbyggd på det sätt som 

beskrivs i kapitel 4.2. 
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Figur 7-1.  Vår mognadsmodell för Business Intelligence, version 2 
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7.3 BI-förutsättningar 

Den här hörnstenen har fått ett annat namn i den andra versionen av modellen, det gamla 

namnet var standardisering. Standardisering ansågs av respondenterna inte återspegla innehållet i 

hörnstenen. Även innehållet har till viss del ändrats eller omformulerats. 

Kravhantering 

 1 poäng: Ingen eller väldigt lite kontakt med användare/beställare vid förstudie och 

kravfångst. 

 2 poäng: Kravhanteringen sker med mellanhänder som är någon form av central instans. 

Kontakt sker mellan utvecklare och mellanhand, ej med användarna. 

 3 poäng: Kontinuerlig kontakt med användarna för att skapa en ökad förståelse för deras 

behov. 

Dokumentation och utveckling av processer 

 1 poäng: Processkartläggning är påbörjad. 

 2 poäng: Processen är dokumenterad med relevanta beslutsstödspunkter. 

 3 poäng: Företaget arbetar med ständiga förbättringar och benchmarking mellan liknande 

processer (om sådana finns). 

Informationskultur/Informationsmedvetenhet 

 1 poäng: Arbetet med att sammanställa rapporter sker av analytiker eller en central 

instans. Det finns inga rutiner för hur data/information ska distribueras och användas i 

processerna. 

 2 poäng: Ledningen har en uttalad vision och uppmuntrar användandet av 

data/information. Det finns dokumenterade rutiner för hur data/information ska 

distribueras och användas. 

 3 poäng: En gemensam definitionslista över begrepp och nyckeltal finns i företaget. 

Beslutsprocesserna är standardiserade för att data/information ska användas på ett sätt 

och spridas ut i företaget. 
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7.4 Business Intelligence verktyg 

Den här hörnstenen bedöms utifrån företagets tekniska verktyg som används för arbetet med 

Business Intelligence. Varje verktyg ger 1 poäng som sedan summeras. De BI-verktyg som utgör 

underlag för bedömningen är: 

 Statiska rapporter. 

 Spreadsheets. 

 Data Warehouse. 

 Projekterad OLAP/Data Marts – Påbörjad innebär att företaget har en strategi för att 

verktyget ska användas i framtiden och utvecklingen har börjat. 

 Implementerad OLAP/Data Marts – Avslutad innebär att verktyget används löpande i 

verksamheten. 

 Projekterad Data Mining – Påbörjad innebär att företaget har en strategi för att verktyget 

ska användas i framtiden och utvecklingen har börjat. 

 Implementerad Data Mining – Avslutad innebär att verktyget används löpande i 

verksamhten. 

 Prediktiva Analyser. 

 Self-service BI. 

7.5 Användning 

Den här hörnstenen utvärderar ett företags mognad utifrån hur BI-lösningarna används i 

företaget. 

Proaktivt och reaktivt beslutsfattande 

 1 poäng: Beslutsunderlaget är tunt och används på ett reaktivt sätt, oftast till enklare 

uppföljning av till exempel försäljning och kostnader. 

 2 poäng: Beslutsunderlaget används mestadels till rekativ uppföljning men företaget har 

en strategi för att bli mer proaktiva och arbetet har påbörjats. 

 3 poäng: Proaktivt beslutsfattande är väl förankrat i företaget. Informationen används till 

att både se i backspegeln (reaktivt) men även framåt (proaktivt). Företaget behöver inte 

ha stöd för prediktiva analyser utan information används till att identifiera 

förbättringsområden. 

Intuitivt och rationellt beslutsfattande 
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Intuitivt beslutsfattande innebär att beslut inte fattas på relevant data och beslutsunderlag medan 

rationellt beslutsfattande i hög grad genomförs med hjälp av data och BI-verktyg. Graden av 

rationellt beslutsfattande beror till stor del på användarens tillit/förtroende på data/information i 

BI-lösningarna. 

 1 poäng: Beslutsfattandet är mycket intuitivt och baseras mer på känslor än på rationella 

argument. 

 2 poäng: Beslutsfattandet har fortfarande drag av intuition men viss hänsyn tas till data 

och information i BI-verktygen. 

 3 poäng: Beslutsfattandet är mestadels rationellt men det förekommer vissa drag intuition. 

 4 poäng: Beslutsfattaren litar på de data som finns i verktygen och besluten baseras på 

välanpassade beslutsunderlag som bygger på flera olika perspketiv och konsekvenser. 

Utbildning och medvetenhet 

 0 poäng: Ingen formell/informell utbildning. 

 1 poäng: Informellt kunskapsutbyte har skett/sker. Det finns ingen tydlig strategi för 

utbildning och kunskapsutbytet sker mellan anställda utan dokumentation. 

 2 poäng: Formell/informellt kunskapsutbyte har skett/sker, mål och strategier finns samt 

ledningens stöd och uppmuntran. Kunskaper dokumenteras för att underlätta framtida 

utbildning och minska personberoendet. 

7.6 Spridning av BI-användare 

Den här hörnstenen är uppdelad i tre nivåer, operativ, taktisk och strategisk nivå. Vid högsta 

möjliga spridning finns även externa parter, kunder, leverantörer och andra intressenter, som 

användare av BI-verktygen. Externa parter ger 1 poäng. 

Operativ nivå 

 1 poäng: Rapporter hämtas från taktiskt nivå eller en central instans. 

 2 poäng: Enklare rapporter kan skapas av en begränsad grupp användare som har tillgång 

till affärssystemet alternativt annat operativt IT-stöd för processen. 

 3 poäng: Alla användare som har behov av BI-stöd har tillgång till och använder dem 

regelbundet vid beslutsfattande. 
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Taktisk nivå 

 1 poäng: Beslutsunderlag beställs och skapas av analytiker eller en central instans. 

 2 poäng: Enklare rapporter kan skapas av en begränsad grupp användare, en del rapporter 

beställs fortfarande från andra användare eller en central instans. 

 3 poäng: Alla användare som har behov av BI-stöd har tillgång till och använder dem 

regelbundet vid beslutsfattande. 

Strategisk nivå 

 1 poäng: Beslutsunderlag används på strategisk nivå, rapporterna skapas dock av 

analytiker på lägre nivå eller av en central instans. 

 2 poäng: Personer på strategisk nivå har tillgång till och använder BI-verktygen 

regelbundet vid beslutsfattande. 

Externa parter 

 1 poäng: Ges när BI-verktygen är spridda till externa parter såsom kunder, leverantörer 

och andra intressenter.  
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8 Resultat 

 

Syftet med det här kapitlet är att presentera de resultat vi kommit fram till. Kapitlet är uppdelat i tre 

delar som baseras på de frågeställningar uppsatsen syftar till att besvara. 

 

8.1 Hur skulle en modell för att bedöma ett företags mognad inom BI 

kunna se ut? 

Figur 8-1 visar visuellt grunderna i vår slutgiltiga mognadsmodell, BIOMA. Modellen består av 

fyra hörnstenar, användning, BI-verktyg, BI-förutsättningar och spridning av BI-verktyg. Figur 8-

1 visar som sagt grunderna i modellen, varje hörnsten har sedan ett antal delkategorier som ligger 

till grund för bedömningen av ett företags mognad. 

Resultatet av studien visar att förmågan att bedöma ett helt företags BI-mognad är komplext, då 

BI-stöd ofta införs i mindre etapper (oftast processer eller enheter). Stora variationer kan uppstå 

mellan respondenternas svar vid undersökning av ett helt företag, vilket kan ge en felaktig bild av 

mognadsgraden på ett företag. En förbättring på den första versionen av modellen är att 

kriterierna som låg till grund för bedömningen har preciserats för att minska risken för 

missförstånd. Scania, som har sitt BI-stöd uppdelat i två delar (Scania Marknadsbolag samt Scania 

Produktion), visade sig vara mycket olika i graden av mognad baserat på olika funktioner. Således 

kan bedömningen av ett företags mognad göras på två olika sätt, antingen medelvärdet för alla 

respondenter (alternativt genom en normalfördelningskurva), eller genom att redovisa företagets 

processers BI-mognad separat eller ställda mot varandra (benchmarking).  

Fördelen med att endast visa processer i en mognadsmodell är att variationerna inom företagets 

delar blir uppenbara, vilket kan leda till att det blir enklare att hitta bästa praxis av BI-mognad. 

Vid komparativa studier mellan olika företag kommer skillnaden inom processerna bli svårare att 

uttyda, vid en sådan studie behöver forskaren mer avsatt tid för att samla in data kring alla sorters 

avdelningar och användare. 



134 

 

 

Figur 8-1. BIOMA: mognadsmodell version 2 
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8.1.1 Metodik och användning av BIOMA 

För att bedömningen av ett företags mognadsgrad ska ge tillförlitligt resultat behövs en 

konsekvent metodik. Följande tre alternativ finns att använda: 

 Självrapportering, det vill säga att respondenterna får rita in vad de tror att 

företagets/processens BI-mognad direkt i modellen. Fördelen med självrapportering kan 

vara att respondenterna tydliggör brister och sina egna subjektiva värderingar på var 

problemen kan finnas. 

 Poängbedömning görs av respondenterna (bilaga 2) men övervakad av forskare. 

Respondenterna får se frågorna samt poäng och själva argumentera till hur poängen ska 

sättas. Forskaren sätter sedan in poängen under hörnstenarna. Författarna använde sig 

främst av denna metodik, även om två respondenter insisterade till att använda sig av 

självrapportering. 

 Poängbedömning görs av forskare baserad på öppna frågor till respondenten om 

modellens delar. Forskaren analyserar sedan svaren och bedömer mognaden utifrån 

skalan i modellen. Det här metodiska tillvägagångssättet har fördelen att en konsekvent 

bedömning görs och att respondenterna varken underskattar eller överskattar 

företagets/processens BI-mognad. 

Författarna rekommenderar det sistnämnda alternativet, då respondenterna inte påverkas av de 

skalor och kriterier som finns i modellen. Modellen kan användas av konsulter eller ledare inom 

BI-satsningar för att skapa en nulägesanalys av ett företags BI-mognad. Då modellen är 

multidimensionell och den föreliggande studien visat att en person inte kan ge fullständiga svar på 

alla frågor, förespråkar författarna att modellen delas upp i delar. Fördelen blir då att personal 

med relevant kunskap kan ge ett fullständigt svar på den aktuella frågan. 

Ett exempel är att fråga en användare om denne fattar beslut baserat på intuitiva eller rationella 

grunder, samt vilken sorts utbildning som skett. På samma sätt kan IT-avdelningen svara på 

frågor angående BI-verktyg och processutvecklaren angående processkartläggning. 

 

 



136 

 

8.2 Vilka förutsättningar påverkar ett företags mognad inom BI? 

Ett företags mognad inom Business Intelligence påverkas av många olika faktorer. Den empiriska 

studien har visat att de undersökta företagen reflekterat relativt lite kring sin mognad inom BI. 

Den här studien identifierade en stor skillnad angående vilka personer i ett företag som använder 

BI-verktygen. Howson (2008) anser att expertanvändare och höga chefer (senior management) är 

de som historiskt har använt BI-verktygen. Ett flertal respondenter ansåg att det är tvärt om, att 

höga chefer (strategisk nivå) inte använder BI-lösningar i samma utsträckning som på taktisk och 

operativ nivå. Howson anser dock precis som respondenterna att framtiden ligger i att sprida 

användandet av beslutsstöden i företagen. 

Studien har visat att ett företags struktur och storlek påverkar mognaden inom Business 

Intelligence, framförallt möjligheten att involvera användarna i kravidentifiering har visat sig vara 

mer komplicerad i stora företag med komplex struktur. Organisationsstrukturen påverkar därmed 

användningen av BI-lösningarna då användandet beror på hur välanpassade BI-verktygen är efter 

verksamheten eller vice versa. 

Användarnas förtroende för datakvalitén i BI-lösningarna påverkar även det graden av 

användning och till viss del spridning. Vidare har utbildning visat sig vara en viktig faktor som 

påverkar mognaden hos användarna och indirekt företaget. Att trycka ned en BI-lösning i 

verksamheten fungerar sällan, användarmedverkan och utbildning anses av respondenterna vara 

viktigt för en BI-lösnings genomslagskraft. 

De undersökta företagen visade liten eller ingen variation i de tekniska verktyg som används 

vilket understryker vikten av andra dimensioners påverkan på en BI-satsning. 

De identifierade förutsättningar och faktorer som påverkar ett företags mognad ligger till grund 

för vår definition på BI-mognad: 

”En sammanfattande bedömning/nulägesanalys som beskriver en BI-satsnings påverkan på användning, 

förädling, spridning och presentation av externa och interna datakällor för att öka ett företags prestation” 
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8.3 Hur placeras de undersökta företagen i mognadsmodellen och 

vilka förbättringsbehov har identifierats med hjälp av modellen? 

Nedan presenteras Scania, Axfood och Systembolagets genomsnittliga mognad inom Business 

Intelligence. Alla respondenters svar inom ett företag har summerats och sedan dividerats med 

antalet intervjuade personer för att få fram den genomsnittliga mognaden. I det här delkapitlet är 

det viktigt att poängtera att alla respondenter inte kunde svara på alla frågor vilket gör att 

företagens mognad inte är exakt. Genom att räkna ut den genomsnittliga mognaden har 

mätfelens betydelse minskat men är ändå något att ta hänsyn till. Figurerna i den här studien 

innehåller därmed vissa mätfel, det är dock markerat i tidigare kapitels figurer. 

8.3.1 Scania 

Figur 8-2 visar Scanias genomsnittliga mognad inom Business Intelligence, respondentera var 

Roger Carlstedt, Roger Viman och Maria Söderman. Modellen visar att Scania har en hög 

spridning av de BI-verktyg som finns tillgängliga, BI-verktygens mognad är relativt låg i 

jämförelse med de andra företagen. Scania använder dock verktygen på ett sätt som gör att 

potentialen i verktygen utnyttjas till en relativt hög grad. Ett förslag på förbättringsbehov är att 

inleda ett samarbete mellan de olika avdelningarna som arbetar med BI på var sitt håll. 

Samarbetet kan leda till en förbättrad förståelse för Scanias övergripande verksamhet, men också 

ökad kunskapsspridning. Samarbetet kan även resultera i en gemensam definitionslista över 

verksamhetsspecifika begrepp. 
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Figur 8-2. Scanias genomsnittliga mognad inom Business Intelligence 

 

8.3.2 Axfood 

Figur 8-3 visar Axfoods genomsnittliga mognad inom Business Intelligence, respondenterna var 

Jens Gyllving och Per Givfas. Axfood har ett relativt homogent förhållande mellan hörnstenarna. 

Axfood styrkor ligger i en utsprid användarkrets samt en relativt djup förståelse över 

användningsområden som realiseras av BI-verktygen. Ett förbättringsbehov, som samtidigt håller 

på att realiseras, är att dokumentera och kartlägga processerna. Processkartläggningen sker 
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parallellt med införandet av ett affärssystem (SAP). Vid kartläggningens slut bör beslutspunkter i 

processerna vara tydliga, vilket kan leda till en ökad förståelse för användarnas behov.  

 

Figur 8-3. Axfoods genomsnittliga mognad inom Business Intelligence 
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8.3.3 Systembolaget 

Figur 8-4 visar Systembolagets genomsnittliga mognad inom Business Intelligence, 

respondenterna var Torbjörn Söderdahl, Jukka Askvinge, Bo Strömberg och Jenny Sandberg 

Vahlin. Systembolagets styrkor är att processerna är väldokumenterade, vilket grundas i 

värdesättandet av regler och normer, då företaget har ett samhällsansvar och tydliga direktiv från 

staten. Systembolaget visar en något lägre mognad inom hörnstenarna användning då BI-

lösningarnas potential inte utnyttjas fullt ut. Modellen pekar på ett behov av riktade insatser för 

att sprida kunskap och öka medvetenheten om BI-lösningarnas potential.  

 

Figur 8-4. Systembolagets genomsnittliga mognad inom Business Intelligence 
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8.3.4 Företagens genomsnittliga mognad tillsammans 

I figur 8-5 visas de tre undersökta företagen tillsammans i mognadsmodellen. Syftet med figuren 

är att dels visa vad de olika företagens styrkor och peka på områden som kan förbättras men även 

hur modellen kan användas till att benchmarka företag. Det är även möjligt att benchmarka ett 

antal interna processer eller avdelningar istället för hela företag. Fördelen med att benchmarka 

processer är att detaljnivån ökar. Att räkna ut ett företags genomsnittliga mognad blir mer 

generellt och det är svår att bedöma vart eventuella åtgärder bör sättas in. 

De tre företagen har en relativt homogen grad av mognad vilket tyder på att de har en god 

uppfattning om olika aspekter som påverkar deras arbete med Business Intelligence. En positiv 

aspekt är att de studerade företagen har en bra spridning av användare med goda kunskaper om 

hur BI-verktygen bör användas. Studien pekar dock på att företagen generellt kan arbeta mer med 

hörnstenen Standardisering/BI-förutsättningar för att identifiera användarnas behov i dess 

processer. 
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Figur 8-5. De studerade företagen i BIOMA version 1 
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9 Reflektion 
 

I det här kapitlet reflekterar vi kring vår undersökningsprocess, uppsatsens resultat samt ger förslag på 

vidare forskning.   

 

Arbetet med uppsatsen har varit väldigt lärorikt och inspirerande då syftet var att utveckla en 

egen modell för att mäta ett företags mognadsgrad inom Business Intelligence. Speciellt inslaget 

att själva bidra till forskningen inom området har inspirerat och motiverat oss. BI är ett område 

som är aktuellt och vårt kontaktföretag, Avanade, har under hela arbetsprocessen gett sitt stöd 

och engagemang vilket har underlättat arbetet. 

När arbetet började hade vi en låg förståelse för BI vilket gjorde att arbetsprocessen började med 

en litteraturstudie för att reda ut de begrepp som finns inom området. Vissa delar av den första 

versionen av mognadsmodellen visade sig vara svåra att förstå för respondenterna. Variationen i 

förståelsen är en faktor som kan ha påverkat resultatet av studien. Det breda urvalet med företag, 

vinstdrivande som icke vinstdrivande samt att de verkar i olika branscher, anser vi är tillräckligt 

brett för att ge en rättvisande bild av fenomenet. Antalet respondenter på varje företag anser vi är 

tillräckligt många för att eventuella sakfel inte ska påverka resultatet. Det empiriska arbetet 

resulterade i en del intressanta fynd där teori och empiri inte alltid gav en gemensam bild av 

Business Intelligence och de faktorer som påverkar ett företags mognad. 

Den teoretiska versionen av modellen är empiriskt testad på tre företag. Förhoppningen är att 

modellen ska vara applicerbar på alla företag oavsett vilken bransch de verkar i. Vi anser att 

studien har genomförts på ett sätt som gör att det finns goda förutsättningar till att den ska 

fungera på de flesta företag oavsett bransch. Modellen bör dock inte ses som ett färdigt resultat 

utan en inledning till vidare forskning. 
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9.1 Teorival 

Vid utveckling av modellen fokuserade vi på att hitta litterära böcker inom ämnet Business 

Intelligence och mognadsmodeller. Sökandet resulterade i att en av de fem mognadsmodellerna 

hittades, The BI pathway (Williams & Williams, 2007). Eftersom BI är ett relativt nytt ämne har 

den akademiska litteraturen inom BI-forskning varit begränsad. Övriga teorival gjordes genom 

artikelsökning genom universitetets webbportal samt en del sökning på Internet. 

Övriga teorival baserades på innehållet i de modeller vi hittade, vilket innebar att en stor del av 

teorikapitlet beskriver grundläggande tekniker inom BI. Valet att även ta med ”mjukare” litteratur 

inom informatik, såsom processer, benchmarking, kompetensutveckling samt BI-implementering 

kändes nödvändigt för att bredda perspektiven för att fånga in viktiga aspekter i verksamhetens 

användning av verktygen. 

Vi medger också att en viss begränsning i hittandet av lämplig forskning inom området kan ske, 

då vårt upptagningsområde för forskningen bygger på den tillgång till akademisk litteratur som 

Linköpings universitet tillhandahåller. Vi anser att denna begränsning är trivial, då universitetet 

tillhandahåller stora akademiska databaser för oss. Vidare har vi även analyserat andra studenters 

examensarbeten för att identifiera fler källor. 

9.2 Avanades roll i uppsatsen 

Torbjörn Söderdahl på Avanade var vår kontakt som även förmedlade kontaktuppgifter till 

Systembolaget och Axfood. Söderdahl var under det första mötet tydlig med att poängtera att vi 

var fria att välja inriktning för uppsatsen. Utöver detta har vi haft fria händer att klargöra syfte 

och frågeställning, vilket gör att påverkansgraden från Avanade har varit låg. Det faktum att 

Söderdahl även var en av respondenterna kan utgöra viss kritik mot uppsatsen tillförlitlighet, då 

Söderdahl endast gav sin åsikt gällande modellen och Systembolagets BI-satsning anser vi att 

deltagandet inte har påverkat uppsatsen negativt. 

9.3 Vidare forskning 

Vidare forskning krävs för att öka möjligheten att modellen kan tillämpas en bred skala av 

företag. Den andra versionen av modellen är inte empiriskt testad utan är en vidareutveckling av 

den teoretiska versionen. En studie som syftar till att värdera och vidareutveckla den skulle av oss 

författare vara intressant att ta del av. 

Lämpliga områden för vidare forskning kan vara att tillämpa modellen på företag inom samma 

bransch för att ge en mer branschspecifik modell inom BI-mognad. Vid utvecklingen av 
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modellen har vi funderat på hur modellen bör utformas för att den ska vara användbar under en 

längre tid. Trots försök har vi inte lyckats fullt ut, speciellt hörnstenen BI-verktyg kommer 

förmodligen inte vara aktuell inom ett antal år. Forskning som syftar till att utveckla modellen så 

att den är användbar över en längre tid anser vi skulle tillföra ytterligare en dimension.  

Forskare kan även förbättra BIOMA till att bli ett bättre säljstöd för konsulter inom BI. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Sammanfattning av BIOMA version 1 

 
Standardisering 

  

   Processer på strategisk nivå  

1 2 3 

Vad behöver anv.? Vem behöver 
information? 

Hur ska informationen göras 
tillgänglig? 

 Vart ska informationen finnas? 

 Vilken information 
behövs? 

När ska den vara tillgänglig? 

   

   Dokumentation/ utv. av beslutsprocesser  

1 2 3 

Processkartläggning Standardisering och 
dokumentation av 
processer 

Ständiga förbättringsåtgärder (ex. 
TQM) 

   

   

   Integration mot andra system/databaser  

1 2 3 

Fåtal databaser Kärnprocessers data 
integreras mot Data 
Warehouse 

Nästan alla system 

  Externa datakällor 

   Business Intelligence-verktyg 

 

   1p: Statiska rapporter 4p: Påbörjad: 
OLAP/Data Marts 

7p: Avslutad Data Mining 

2p: Spreadsheets 5p: Avslutad: 
OLAP/Data Marts 

8p: Prediktiva Analyser 

3p: Data Warehouse 6p: Påbörjad Data 
Mining 

9p: Self-service BI 

     



152 

 

Användning (Djup)   

Proaktivt och reaktivt beslutsfattande  

   

0 1 2 

Intuitivt reaktivt beslutsfattande. 
Underlaget är tunt och fullt med 
brister 

Intuitivt reaktivt 
beslutsfattande 
baseras på aggregerad 
data. 

Rationellt beslutsfattande, fortfarande 
reaktivt. Baseras på information ur 
flera perspektiv inkl. 
konsekvensanalys 

   

3 4  

Test av proaktivt beslutsfattande, 
integreras med 
riskhanteringsprocesser. Underlaget 
är väl grundat på data. 

Proaktivt tillvägagångssätt är standard inom organisationen. 
Alla beslut tas med stöd av beslutsunderlag. 

   

Utbildning och medvetenhet (av BI-verktygens potential) 

   

0 1 2 

Ingen formell/informell utbildning Informellt 
kunskapsutbyte 

Formell/informellt kunskapsutbyte, 
mål och strategier finns, samt 
ledningens stöd 

   

Användning av BI-verktyg  

   

1 2 3 

Viss användning av de avancerade 
verktygen 

Användningen sker 
konsekvent, runt 
halva fallen av 
beslutsfattande 

Beslutsfattandet grundar sig alltid av 
data/information från BI-verktyg 

   

Spridning av BI-verktyg i företaget  

Hur många har möjlighet att använda BI-verktyg som stöd i processerna?  

   

0p: Ingen person utöver IT-
avdelningen har tillgång till BI-
verktyget 

6p: Högre chefer, Analytiker samt operativa chefer har 
tillgång till BI-verktyg 

2p: Användarna består av höga 
chefer och ledningsgrupper som får 
tillgång till BI-verktyget 

8p: Användningen av BI-verktyget är kontrollerat men 
utspritt 

4p: på ett fåtal affärsområden får 
tillgång till BI-verktyget 

9p  
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Bilaga 2 – Sammanfattning av BIOMA version 2 

BI-förutsättningar 
  

   Kravhantering (1-3p)  

1 2 3 

Ingen eller väldigt lite kontakt 
med användare/beställare vid 
förstudie och kravfångst. 

Kravhanteringen sker med 

mellanhänder som är någon 

form av central instans. 

Kontakt sker mellan 

utvecklare och mellanhand, 

ej med användarna. 

Kontinuerlig kontakt med användarna 
för att skapa en ökad förståelse för 
deras behov 

   Dokumentation och utveckling av processer (1-3p)  

1 2 3 

Processkartläggning är 
påbörjad 

Processen är dokumenterad 
med relevanta 
beslutsstödspunkter 

Företaget arbetar med ständiga 
förbättringar och benchmarking 
mellan liknande processer (om sådana 
finns) 

   

   

   Informationskultur/Informationsmedvetenhet (1-3p)  

1 2 3 

Arbetet med att sammanställa 
rapporter sker av analytiker 
eller en central instans. Det 
finns inga rutiner för hur 
data/information ska 
distribueras och användas i 
processerna. 

Ledningen har en uttalad 
vision och uppmuntrar 
användandet av 
data/information. Det 
finns dokumenterade 
rutiner för hur 
data/information ska 
distribueras och användas 

En gemensam definitionslista över 
begrepp och nyckeltal finns i 
företaget. Beslutsprocesserna är 
standardiserade för att 
data/information ska användas på ett 
sätt och spridas ut i företaget 

 
Business Intelligence-verktyg 

 

   + 1p: Statiska rapporter + 1p: Projekterad 
OLAP/Data Marts 

+ 1p: Implementerad Data Mining 

+ 1p: Spreadsheets + 1p: Implementerad 
OLAP/Data Marts 

+ 1p: Prediktiva Analyser 

+ 1p: Data Warehouse + 1p: Projekterad Data 
Mining 

+ 1p: Self-service BI 
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Användning 

Proaktivt och reaktivt beslutsfattande (1-3p)  

   

1 2 3 

Beslutsunderlaget är tunt och 
används på ett reaktivt sätt, 
oftast till enklare uppföljning 
av till exempel försäljning och 
kostnader. 

Beslutsunderlaget används 
mestadels till rekativ 
uppföljning men företaget 
har en strategi för att bli 
mer proaktiva och arbetet 
har påbörjats. 

Proaktivt beslutsfattande är väl 

förankrat i företaget. 

Informationen används till att 

både se i backspegeln (reaktivt) 

men även framåt (proaktivt). 

Företaget behöver inte ha stöd för 

prediktiva analyser utan 

information används till att 

identifiera förbättringsområden. 

 
Utbildning och medvetenhet (0-2p) 

   

0 1 2 

Ingen formell/informell 
utbildning 

Informellt kunskapsutbyte 

har skett/sker. Det finns 

ingen tydlig strategi för 

utbildning och 

kunskapsutbytet sker 

mellan anställda utan 

dokumentation. 

 

Formell/informellt kunskapsutbyte 
har skett/sker, mål och strategier 
finns samt ledningens stöd och 
uppmuntran. Kunskaper 
dokumenteras för att underlätta 
framtida utbildning och miska 
personberoendet 

   

Intuitivt och rationellt beslutsfattande (1-4p)  

   

1 2 3 

Beslutsfattandet är mycket 
intuitivt och baseras mer på 
känslor än på rationella 
argument 

Beslutsfattandet har 
fortfarande drag av 
intuition men viss hänsyn 
tas till data och information 
i BI-verktygen 

Beslutsfattandet är mestadels 
rationellt men det förekommer vissa 
drag intuition. 

4   

Beslutsfattaren litar på de data 

som finns i verktygen och 

besluten baseras på 

välanpassade beslutsunderlag 

som bygger på flera olika 

perspketiv och konsekvenser. 
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Spridning av BI-verktyg i företaget  

 

Operativ nivå (1-3p)  

   

1 2 3 

Rapporter hämtas från taktiskt 

nivå eller en central instans. 

 

Enklare rapporter kan 
skapas av en begränsad 
grupp användare som har 
tillgång till affärssystemet 
alternativt annat operativt 
IT-stöd för processen. 

Alla användare som har behov av BI-

stöd har tillgång till och använder 

dem regelbundet vid beslutsfattande. 

 

Taktisk nivå (1-3p)  

   

1 2 3 

Beslutsunderlag beställs och 

skapas av analytiker eller en 

central instans. 

. 

Enklare rapporter kan 

skapas av en begränsad 

grupp användare, en del 

rapporter beställs 

fortfarande från andra 

användare eller en central 

instans. 

 

Alla användare som har behov av BI-

stöd har tillgång till och använder 

dem regelbundet vid beslutsfattande. 

. 

 

Strategisk nivå (1-2p)  

   

1 2 

Beslutsunderlag används på 

strategisk nivå, rapporterna 

skapas dock av analytiker på 

lägre nivå eller av en central 

instans. 

Externa parter (0-1p) 

Personer på strategisk nivå 

har tillgång till och 

använder BI-verktygen 

regelbundet vid 

beslutsfattande. 

 
1 poäng: Ges när BI-verktygen är spridda till externa parter såsom kunder, leverantörer och andra 

intressenter. 
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Bilaga 3 – BIOMA version 2 

This model is most suitable to measure certain areas of a company’s BI-maturity (i.e. processes, 
divisions etc.). Each Cornerstone (BI-Prerequisities, Business Intelligence tools, Usage and BI-
Access) consists of several sub-categories. Each sub-category includes an important area to 
measure the maturity. When the combining points of each cornerstone are summarized and 
mapped in the model below, the researcher could relate each cornerstone with a line. The 
corresponding lines makes an area, which is the maturity of the selected process. The maturity 
model is an ideal way to measure and benchmark a company’s processes. 
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BI Prerequisities 
 
Requirements (1-3p) 
 

 

1 2 3 

The BI-developers have none 
or seldom contact with users 
or clients in the requirement 
process 

The requirement gathering 

is done by a intermediary 

group in the company. The 

BI-developers have no 

formal contact with users 

Continuous and iterative direct 
contact with users to understand their 
BI-process  and needs. 

   Process documentation and development (1-3p) 
 

 

1 2 3 

Process mapping is started The process is documented 
with relevant decision 
landmarks 

The Company works with continuous 
process improvement and 
benchmarks related processes (if 
available) 

   

   

   Information Culture/Information consiousness (1-3p) 
 

 

1 2 3 

The work with consolidated 
reports is managed by 
analytics or a central (IT) unit. 
No routines are specified how 
data/information should be 
used in the process. 

The management board has 
a formal vision and 
encourages the usage of 
data/information. There 
are documented routines 
how data/information 
should be distributed 
throughout the 
organization. 

A common list of definitions and 
KPIs exists in the company. The 
decision processes are standardized 
for optimized usage and distribution 
throughout the organization. 

 
Business Intelligence tools 

 

   + 1p: Static reports + 1p: OLAP/Data Mart 
project has started 

+ 1p: Implemented Data Mining 

+ 1p: Spreadsheets + 1p: Implemented 
OLAP/Data Marts 

+ 1p: Predictive Analysis 

+ 1p: Data Warehouse + 1p: Data Mining project 
has started 

+ 1p: Self-service BI 
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Usage 

Proactive or reactive decision making (1-3p)  

   

1 2 3 

Decision making reports are 
insufficient and are used for 
reactive decision making, 
often for follow-ups on sales 
or costs. 

The decision making 
material is mostly used for 
reactive follow-ups, even 
though the company has a 
strategy to transform the 
decision making to become 
proactive. 

A proactive stance in decision 

making is standard in the 

company. The BI-reports are used 

to both reactive and proactive 

decisions. The company supports 

some form of predictive analysis 

to manage and identify areas of 

improvement. 

 
Intuitive or rational decision making (1-4p)  

   

1 2 3 

The decision making is made 
of intuitive feels rather than 
on rational arguments. 

The decision maker has 
some trust in the data from 
the BI-tools, although most 
decisions are supported by 
intuition. 

The decision making is mostly 
rational even if some feelings are still 
involved. Most data is trusted as 
legitimate. 

4   

The decision maker fully 

trusts the presented BI-data 

and makes well-adjusted 

decision making material that 

involves perspectives and 

consequences of certain 

decision choices. 

  

 
 
Education and BI-consiousness 
   

0 1 2 

Ingen formell/informell 
utbildning 
No formal/informal 
education on how the BI-tools 
are used. 

Informal education has 

been done. There is no 

explicit strategy how the 

knowledge exchange 

between the users occurs. 

 

Formal and informal knowledge 
exchange between users are 
supported. The management has set 
up goals and strategies involving 
education, and usage is encouraged. 
Important key knowledge is stored to 
ease future education. 
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Access 

 

Operational level (1-3p)  

   

1 2 3 

Reports are fetched from the 

tactical level or a central (IT) 

unit. 

. 

Elementary reports are 
created by a limited group 
of users with access to a 
ERP-system or equivalent 
operational IT-system.  

All users with the need of BI-related 

information have access to a BI-tool, 

and use the information regularly to 

make better decisions. 

 
Tactic level (1-3p)  

   

1 2 3 

Decision making material is 

fetched from analytics or a 

central (IT) unit. 

. 

Elementary reports could 

be created by a limited 

group of users, some 

reports are still ordered 

from other users at the 

tactical level or a central 

(IT) unit. 

 

All users with the need of BI-related 

information have access to a BI-tool, 

and use the information regularly to 

make better decisions. 

 

 

. 

 
Strategic level (1-2p)  

   

1 2 

Decision making material is 

used on the strategic level, the 

reports are created by tactical 

analysts or a central (IT) unit. 

 
External parties (0-1p) 
 

Users at the strategic level 

have access to and use the 

BI-tools regularly for better 

decision making. 

 

1 point: External parties (i.e. the companys clients, suppliers and other external parties) have 

acces to a BI-tool. 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor 

 

Innan modellen är visad 

Vad har du för bakgrund inom Business Intelligence? 

Vad arbetar du med nu? 

Generellt sätt, vilka är de vanligaste problemen inom BI-projekt? 

Vilka utmaningar finns efter implementeringen av BI? 

Vad är hetast just nu inom BI, trender osv.? 

Hur tror du utvecklingen inom BI kommer att ske? 

Känner du till någon mognadsmodell för BI? 

Om du skulle göra en egen mognadsmodell, hur skulle den se ut? Vilka kriterier skulle du ha 

med? Vilka faktorer påverkar ett företags mognad? 

Hur ser förstudien ut när ni ska implementera ett BI-stöd? 

Hur bra kontroll har ni på dagsläget? 

Vad har ni för vision med ert BI-arbete? 

Efter att vår modell är visad 

Vad är din spontana reaktion på vår modell? 

Vilka är styrkorna respektive svagheterna? 

Är det något du saknar i modellen? 

Hur skulle du placera ditt företag i den här modellen? 

Om det finns tid 

Hur skulle du beskriva den perfekta implementeringen av BI? 

Hur tycker du att BI ska användas för att få ut mest nytta av investeringen? 


