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Sammanfattning 
Vår uppfattning är att Business Intelligence innebär processer och verktyg för insamling, bearbetning 

och spridning av information för ett förbättrat beslutsunderlag i företag. Ett BI-verktyg är till för att 

stödja insamling, bearbetning och spridning av information i företag. Det finns många artiklar och 

litteratur som behandlar ämnet Business Intelligence och hur Business Intelligence tillämpas i 

tillverkande företag. Vi har därför valt att göra studie på hur Business Intelligence tillämpas i 

konsultföretag där vi undersökt frågan ”vilka är de kritiska faktorerna vid användning av BI i 

konsultföretag.”  

För att kunna besvara vår problemformulering har vi valt att genomföra en kvalitativ studie där vi 

nyttjat oss teoriinsamling och intervjuer. Våra intervjuer har utförts med personer på en ledande 

position inom konsultföretag som säljer eller konsultar BI. Vi ansåg att dessa personer hade stor 

kunskap kring BI, användningen av BI-verktyg och bistå med att besvara vår frågeställning. 

I vår undersökning har vi funnit att BI används olika tillverkande företag jämfört med konsultföretag. 

Ett konsultföretag har svårare att planera sin tid i samma utsträckning som ett tillverkande företag då 

kostnadsanalys och lagervärdering är något som inte används i ett konsultföretag. Vår slutsats är att 

det i ett konsultföretag finns tre kritiska nyckelfaktorer: Gemensamt BI-verktyg och integration 

mellan datakällor, relevanta nyckeltal och prognoser.  

Nyckelord: Business Intelligence, konsultföretag, kritiska faktorer 

  



Abstract 
In our opinion BI is a process and tools for collecting, working and dissemination of information for 

improved decision making in the business. A BI-tool is there to support the collection, working and 

dissemination of information in the companies. There are many articles and literature who discuss 

the issue Business Intelligence and how Business Intelligence is applied in manufacturing companies. 

We have therefore chosen to study how Business Intelligence is applied in the consulting business, 

where we have investigated the question “what are the critical factors in the use of BI in the 

consulting business”. 

To answer our problem formulation we have chosen to conduct a qualitative study in which we use 

theory and interviews. Our interviews have been conducted with people in a central position in the 

consulting business. We consider that these people had extensive knowledge about BI, the use of a 

BI-tool and assist to answer our question formulation.  

In our study, we found that BI is used in a different way for manufacturing companies compared to 

the consulting business. The consulting business has more difficult to schedule their time to the same 

extent as a manufacturing company and cost analysis and stock valuation is something that is not 

used in the consulting business. The conclusion of our study is that in a consulting company, there 

are three critical key factors: Common BI-tool and integration between the data sources, relevant key 

indicators and forecasts. 

Keywords: Business Intelligence, consulting business, critical factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
Efter slutförd studie vill vi passa på att tacka de som hjälpt, stöttat och inspirerat oss under arbetets 

gång. Till att börja med, ett stort tack till våra respondenter, utan er hade studien inte varit möjlig att 

genomföra. Vi vill också tacka vår handledare Lars-Olof Johansson som har hjälpt oss att få det 

sjunkande skeppet flytande igen ett flertal gånger. Du har också motiverat oss när det sett som 

mörkast ut. Vi vill också passa på att tacka alla trevliga människor som vi stött på under arbetets 

gång. Sist men inte minst vill vi tacka Tomas Brolin med sina utomjordiska kunskaper inom både 

fotboll och musik. 

Vi ser nu fram emot att kliva ut i arbetslivet med breda kunskaper om ”de kritiska faktorerna för 

användning av BI i konsultföretag” i bagaget och önskar varandra all lycka i livet. 

 

 

 

       

Patrik Andersson Malin Petersson Emil Vesterberg 
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1. Inledning 

Inledningskapitlets syfte är att skapa en introduktion till det ämne som behandlas i uppsatsen. 

I den dagliga vardagen för företagen är den växande informationsmängden, ökad konkurrens och 

ständiga krav på effektivisering av verksamhetens processer allt mer vanlig. Detta gör att det skapas 

svårigheter för företagen att klara sig i dagens snabbt föränderliga omvärld. Business Intelligence (BI) 

är idag följaktligen ett av de absolut hetaste ämnena i många styrelserum, ekonomiavdelningar och 

ute hos IT-personal (Movin, 2010). 

Business Intelligence har blivit en allt viktigare del av verksamheten hos allt fler företag. Inte bara för 

att meningsfull information ska levereras i rätt tid, på rätt plats och i rätt form. Utan också för att 

samla in de stora mängder data som företags informationssystem lagrar (Beckerle, 2008). Även om 

det går att plocka fram information i det oändliga bör målet med Business Intelligence vara att 

reducera informationen till det som är operativt värdefullt för den specifika användaren. BI har som 

uppgift att utgöra ett stöd för företag vid beslutsfattande på de operativa, taktiska och strategiska 

nivåerna (Borking, Danielsson, Ekenberg, Idefeldt & Larsson, 2010). 

Det råder förvirring kring begreppet BI och hur BI egentligen ska användas i företag. BI är ett 

innehållsfritt uttryck och har olika innebörd för olika personer (Hocevar & Jaklic, 2010). Men en 

gemensam nämnare för BI är att det ska förenkla beslutsfattandet i verksamheter. BI ska finnas som 

ett stöd och hjälpa företag att fatta rätt beslut. För att få en överblick av området och en klarare 

begreppsstruktur delar Borking et al. (2010) upp användningsområdet för BI i ett antal 

underkategorier: övervakning, målstyrning och analys. Övervakning syftar till att ge en övergripande 

bild av företagets prestationer. Företagets användare kan med hjälp av övervakning identifiera 

företagets prestationer och jämföra det mot uppsatta mål och budget. Genom målstyrning kan 

företag skapa det önskade beteendet i verksamheten (Borking et al., 2010). Analys möjliggör 

manipulering, nedbrytning och analys av information. Genom analys av verksamhetsövergripande 

information kan beslut i allt större utsträckning fattas på faktabaserade grunder (Borking et al., 

2010). 

Kärnan vid användning av BI är BI-verktyget. BI-verktyget stödjer och möjliggör företagets arbete 

med insamling, bearbetning och spridning av information för förbättrat beslutsunderlag i företag. Ett 

BI-verktyg är en specialiserad mjukvara för att stödja företags beslutsfattande. Så att rätt beslut kan 

fattas i rätt tid och på rätt plats (Turban, Sharda, Delen & King., 2011). 

Ett BI-verktyg ska alltså stödja och möjliggöra företags arbete med insamling, bearbetning och 

spridning av information (Turban et al., 2011). För att BI ska användas ändamålsenligt krävs det också 

att andra faktorer uppfylls (Miller, Bräutigan, & Gerlach., 2006). En kritisk faktor på en 

verksamhetsövergripande nivå är enligt Boynlon & Zmud (1984) en del som bör uppfyllas av 

företaget och är avgörande för dess framgång. En kritisk faktor för användningen av BI blir därför 

något som ett företag bör uppfylla för att BI ska användas så ändamålsenligt som möjligt. T.ex. är det 

vid arbetet med BI viktigt att aktivt arbeta med att säkerställa datakvaliteten på den information som 

samlas in. Att se till att hålla en hög datakvalité ger möjligheter för att korrekt information ska kunna 

analyseras och senare spridas i företag, med stöd av BI-verktyget. 
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1.2 Problemdiskussion 
Många företag använder sig idag av BI som stöd och underlag vid beslutsfattande (Turban et al., 

2011). Men BI används på olika sätt i olika företag, beroende på struktur, processer och 

informationsflöden menar Borking et al., 2010. Ett tjänsteföretag kommer inte att använda BI 

likadant som ett tillverkande företag kommer att göra. I ett tjänsteföretag är det människan som är 

den huvudsakliga arbetskraften och beslutsstödet som BI medför i företaget kommer att stödja 

beslut kring den anställde. T.ex. var den anställda ska befinna sig nästa vecka (beläggning), hur 

mycket pengar den anställde tjänat in till företaget (debitering). Företags skiftande behov av BI 

kommer alltså att påverka användningsområdet och hur företag verkligen arbetar med BI (Borking et 

al., 2010).  

En typ av tjänsteföretag som till stor del använder människan som enda arbetskraft är 

konsultföretag. Ett konsultföretag är ett företag som tillfälligt hjälper ett annat företag, som saknar 

den kompetensen, med kvalificerade arbetsuppgifter och använder deras anställda som största 

resurs (http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsultföretag). Efter en genomsökning av befintlig litteratur har 

vi också noterat att det finns många artiklar som berör användningen av BI i tillverkande företag. Hur 

BI används i tjänsteföretag verkar vara en hård nöt att knäcka.  

Med det här i bagaget har vi valt att formulera uppsatsens frågeställning enligt följande: 

”Vilka är de kritiska faktorerna vid användning av Business Intelligence i konsultföretag?” 

Litteraturen kring BI syftar ofta även till implementationen av BI i företag. Enligt Borking et al., 2010 

är implementeringen enbart ett litet steg på vägen vid användning av BI i företag. Vi vill därför 

undersöka hur BI används i konsultföretag och förutsätter därför att BI redan finns implementerat i 

de verksamheter vi tänker undersöka. Men för att besvara frågeställningen ska vi först bringa klarhet 

i begreppsförvirringen kring Business Intelligence. Därefter kommer vi att reda ut 

användningsområdena för BI i konsultföretag. Vi kommer alltså enbart att fokusera på konsultföretag 

och hur dem omvandlar sin kompetens kring BI till användning av BI i sina egna verksamheter. 

Vår uppsats kommer att bidra med kunskap om hur BI används i konsultföretag. Genom att 

presentera kritiska faktorer vid användning av BI kommer konsultföretag kunna ta del av vår uppsats 

och förhoppningsvis kunna använda våra kritiska faktorer vid arbetet med att förbättra 

användningen av BI i deras egna verksamheter. 

 

 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsultföretag
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1.3 Avgränsningar 
Vi har i vår studie enbart valt att undersöka konsultföretag som arbetar med BI. Alltså konsultföretag 

som erbjuder sin kompetens kring BI till andra företag som saknar denna kompetens. Rimligtvis 

måste dem som utger sig för att vara experter på BI också använda BI ändamålsenligt i sina egna 

verksamheter. Det blev därför för oss intressant att undersöka om konsultföretagen lyckas omvandla 

sin kompetens kring BI till ett ändamålsenligt användande i sina egna verksamheter 

Tillverkande företag lämnar vi alltså helt utanför studien. Djupare tekniska aspekter av BI lämnar vi 

också åt fortsatt forskning för att enbart inrikta oss på hur BI används i konsultföretag. Vi förutsätter 

också att BI redan finns implementerat i företagen som vi undersöker. Därför är implementationen 

och dess tillhörande faser inte heller något som vår uppsats berör. 

 

  



4 
 

2. Teori 

I vår teori presenteras den teori som är relevant för undersökningen. Vi har valt en inledande 

presentation av BI för att sedan fördjupa oss i BI användningsområden. Kapitlet avslutas med ett 

ramverk för kritiska faktorer för användningen av BI i konsultföretag. 

2.1 Business Intelligence 
Begreppet Business Intelligence (BI) myntades av Gartner Group i mitten av 90-talet. Enligt Turban et 

al. (2011) är begreppet i sig är äldre än så. Det har sina rötter i ”Management Information Systems” 

(MIS) som senare utvecklades till ”Executive Information Systems” (EIS) vilket bidrog till en 

expanderande användning av datorstödda beslutsstödsystem i företag (Turban et al., 2010). Numera 

ses BI som konsten att sålla sig igenom stora mängder av data, extrahera information, för att sedan 

överföra informationen till kunskap i företaget (Turban et al., 2011). BI beskrivs även som en kategori 

av applikationsprogram och verktyg för att samla in, bearbeta, och sprida information i företag för 

förbättrat beslutsunderlag (Moss & Atre, 2003). 

Under mitten av 90-talet gjorde många företag insamling av data från icke automatiserade datakällor 

(Borking et al., 2010). Företagen saknade också resurser för att analysera data, vilket ledde till att 

många beslut togs på ren intuition, utan faktabaserat stöd för beslutet. I början av 2000-talet började 

användning av automatiserade datasystem. Mer data blev enligt Borking et al. (2010) tillgänglig, men 

problematiken att samla in relevant data och generera rapporter kvarstod. Det kunde ta månader att 

skapa en rapport, och faktabaserade beslut kunde endast tas på en långsiktig taktisk nivå. Beslut på 

kortsiktig taktisk nivå fortsatte att tas på intuition (Borking et al., 2010). 

Med en växande informationsmängd i företag under senare delen av 2000-talet har användningen av 

BI ökat markant i företag (Movin, 2010). Den ökande konkurrens och de ständiga kraven på 

effektivisering av verksamheters processer har bidragit till att det blir allt svårare för företag att klara 

sig i dagens snabbt föränderliga omvärld. Business Intelligence är idag följaktligen ett av de absolut 

hetaste ämnena i många styrelserum, ekonomiavdelningar och ute hos IT-personal (Movin, 2010). 

Möjligheten att fatta bättre och snabbare beslut som baseras på korrekt och konsistent information 

är avgörande för företag som vill stå sig väl i dagens hårda företagsklimat. 

I Sverige har översättning av BI blivit beslutstöd, något som Borking et al., (2010) riktar kritik emot. 

Författarna ser hellre en översättning i riktning mot ”att inhämta affärsinformation” och menar att 

beslutsstöd på engelska heter decision support, som är ett vedertaget begrepp. 

Det finns idag ett behov hos de flesta företag att använda sig av BI (Connolly & Begg., 2005). Dels för 

att utvinna information och kunna använda sin information som en strategisk tillgång. Men också för 

att visa hur företaget presterar på en övergripande nivå, för att hjälpa företag att identifiera viktiga 

nyckeltal om de interna processerna i företaget och hur de samspelar med kunder och marknader 

(Connolly & Begg., 2005). Företagen vill genom BI enligt Turban et al. (2011) använda så mycket som 

möjligt av den information som finns lagrad i företagets datakällor för förbättrat beslutsfattande. En 

av möjligheterna med BI för företag är möjligheten att samla in, bearbeta och sprida korrekt 

information, i rätt tid, till rätt person precis när den behöver informationen (Borking et al., 2010). BI 
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stödjer företag med arbetet att skapa ett tillförlitligt beslutsunderlag för förbättrat beslutsfattande i 

företag. 

2.1.1 Vem använder BI 
Beslut kring användning av BI i sin egen verksamhet kommer oftast från högre instanser inom ett 

företag. Vilket beror främst på att det är i ledningen som de strategiska besluten fattas och den 

största kunskapen om företagets uppbyggnad finns (Turban et al., 2011). Användningen av BI 

sträcker sig dock över ett brett spektrum av individer i företag. Författarna menar att BI inte enbart 

ska ses som ett tekniskt verktyg för IT-avdelningen, utan möjligheterna med BI bör nyttjas av hela 

företaget. Allt från beslutsfattarna i ledningen till den operativa arbetaren kan använda sig av BI 

(Miller et al., 2006). BI syftar till att hjälpa företag att fatta bättre beslut. Oavsett om det är beslut 

kring framtida affärsstrategier eller övervakning av en viss säljares försäljning den senaste månaden 

ska BI stödja den specifika användarens behov genom ett gediget beslutsunderlag. BI ska stödja 

företags beslut genom att presentera den information som är värdefull för den enskilde användaren 

(Borking et al., 2010). 

En undersökning av Miller et al. (2006) visar att över 58 % av företagen i undersökningen används BI 

enbart av den högsta ledningen på den strategiska nivån i företaget. Undersökningen visar också att i 

41-52% av företagen används BI också av den taktiska nivån bestående av avdelningschefer. I 20-28% 

av företagen används BI på alla nivåer (Miller et al., 2006). Vilket tyder på att det fortfarande finns 

stort utrymme för en expansion av BI mellan olika nivåer i företag. Undersökningen visar enligt Miller 

et al. (2006) också att det finns ett samband mellan ett företags omsättning och användandet av BI 

över företaget på flera nivåer. I mindre företag tenderar BI att användas främst av den högsta 

ledningen. Även hos medelstora företag tenderar BI att enbart användas av ledningen i företaget. 

Större företag visar en betydligt högre grad av användning på alla nivåer, med stort användande 

bland analytiker och slutanvändare (Miller et al., 2006). 

 

Tabell 1. Egenmodifierad bild från (Miller et al., 2006, s.20) 

2.1.2 BI-verktyg 
För att stödja och möjliggöra insamling, bearbetning och spridning av information använder sig 

företag av BI-verktyg (Turban et al., 2011). Ett BI-verktyg är en mjukvara som stödjer företag vid 

användning av BI. BI-verktyget syftar till att hjälpa användaren att samla in, bearbeta och sprida 

verksamhetsövergripande information för förbättrat beslutsfattande i företag. Alltså en specialiserad 

mjukvara för att hjälpa användaren att fatta rätt beslut i rätt tid, på rätt plats(Turban et al., 2011). 
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Det finns många möjligheter med ett BI-verktyg och verktygets huvudsakliga funktionalitet brukar 

delas in i tre delar. De olika delarna av BI-verktyget syftar till att stödja arbetet med insamling, 

bearbetning och spridning av information (Schlegel & Rayner, 2008). Den första delen stödjer 

insamling av data. Ett företag har ofta data lagrad i flera olika källor t.ex. i ett affärssystem eller i 

andra kompletterande datakällor. De stora mängder data som finns i företag måste samlas in och 

lagras samordnat(Schlegel & Rayner, 2008). BI-verktyget används därför för att utvinna data ur flera 

olika källor. Den andra delen av BI-verktyget stödjer bearbetning av data. BI-verktyget utformar här 

en struktur över den data som samlats in från företagets olika informationskällor. Detta görs enligt 

Borking et al. (2006) för att möjliggöra analys av data som inte tidigare var möjlig och skräddarsy 

information för beslutsfattande i företag. Genom analys av data kan trender och mönster identifieras 

vilket hjälper företag att fatta bättre beslut. Ett företag kan t.ex. med stöd av BI-verktyget förstå 

kunders behov och identifiera nya marknader. BI-verktyget kan också t.ex. användas för att analysera 

senaste månadens försäljning och på så sätt fatta beslut om företagets framtid. BI-verktyget hjälper 

också till att övervaka företagets interna prestationer (Borking et al., 2010). Den sista delen av BI-

verktyget stödjer spridning av information. Ett populärt sätt att sprida information är genom 

dashboards, en applikation i BI-verktyget. Med hjälp av dashboards kan information visualiseras. 

Dashboards syftar till att ge en övergripande bild av företagets prestationer (Selby, 2009). Exakt 

vilken information som ska visas och hur den ska visas på dashboarden bestämmer företagen själva 

med hjälp av parametrar som ställs in i BI-verktyget. Enligt Selby (2009) kan Informationen t.ex. visas 

upp på skärmar i lobbyn, i dokument för den enskilda anställda eller på monitorer ute i 

verksamheten. Varje enskild situation avgör vilken information som är användbar för användaren. 

Enligt Turban et al. (2011) ska en bra designad dashboard innehålla följande karaktärsdrag: Visuellt 

tilltalande, övergripande bild av företagets prestationer, möjliggöra vidare analys av information och 

vara kontinuerligt uppdaterad. Det är inte heller helt ovanligt att företag väljer att sprida information 

med hjälp av kompletterande lösningar utanför BI-verktyget. Då t.ex. genom kalendrar, mail eller 

genom företagets intranät (O´brien & Marakas, 2006). 

Marknaden erbjuder enligt Turban et al. (2011) idag ett antal BI-verktyg med olika funktioner och 

specialiseringsområden. I och med verktygens varierande funktioner passar dem olika bra i olika 

företag och branscher. Vissa av verktygen är t.ex. bättre på analys medans andra verktyg kanske 

presenterar och visualiserar informationen på ett mer fördelaktigt sätt (Turban et al., 2011). För att 

avgöra vilket BI-verktyg som ett företag ska använda sig av krävs en kartläggning av företagets 

struktur och processer. Allt för att BI-verktygen ska stödja företags insamling, bearbetning och 

spridning av information i så stor grad som möjligt. Exempel på BI-verktyg är Qlik View, Hyperion och 

Business Objects. Det finns också många företag som använder sig av Excel, som egentligen inte är 

ett renodlat BI-verktyg men ändå tillgodoser många företags behov vid användning av BI (Turban et 

al., 2011). 

2.1.3 Datakvalitet 
Ett BI-verktyg samlar in, bearbetar och sprider information i företag. En av de viktigaste faktorerna är 

att säkerställa datakvaliteten. Problem med datakvalitet är oftast den främsta anledningen till 

misslyckande användning av BI-verktyget. Dålig datakvalitet kan leda till att BI-verktyget sprider 

information som inte stämmer överens med företagets egentliga prestationer (Turban et al., 2011). 

Connolly & Begg (2005) menar att dålig datakvalitet uppkommer redan vid insamling av data från 

olika informationskällor. Ett vanligt problem är att informationskällorna inte är korrekt kopplade till 

varandra. Genom spårbarhet i BI-verktyget underlättas arbetet med att se om relationerna mellan 
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informationskällorna är korrekt mappade. Det är vanligt att företag hittar mer problem med 

relationerna mellan informationskällorna än vad företagen förväntat sig. Företag måste enligt 

Connolly & Begg (2009) arbeta aktivt med att förhindra dålig datakvalitet. För att förhindra dålig 

datakvalitet bör rutiner införas för att granska den information som lagras. Anledningen till att 

problem med datakvalitén uppstår är att BI-verktyget samlar information från flera olika datakällor 

(Moss et al., 2003). 

2.1.4 BI användningsområden 
För att öka förståelsen för hur BI används i företag delar Borking et al. (2010) upp 

användningsområdet för BI i olika områden: 

 Övervakning 

 Målstyrning 

 Analys 

Övervakning syftar till att ge en övergripande bild av företagets prestationer. Företagets användare 

kan med hjälp av övervakning identifiera företagets prestationer och jämföra det mot uppsatta mål 

och budget (Borking et al., 2010). Genom målstyrning kan företag skapa det önskade beteendet i 

verksamheten. Användningsområdet analys möjliggör manipulering, nedbrytning och analys av data. 

Genom analys av verksamhetsövergripande information kan beslut i allt större utsträckning fattas på 

faktabaserade grunder (Borking et al., 2010). 

2.1.5 Sammanställning till ramverket 
I inledande teori nämner den förvirring som idag finns kring begreppet BI. Begreppet betyder olika 

saker för olika personer och det används i olika syften, av olika företag. Ett av delmålen med den här 

uppsatsen var att råda bot på den begreppsförvirring som finns ute hos företag idag. Därför har vi 

med hjälp av inledande teori skapat en modell som beskriver BI och hur det bör användas i företag. 
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Figur 2. Egenmodifierad bild 

I centrum av bilden har vi valt att placera BI-verktyget. BI-verktyget är kärnan för användning av BI i 

konsultföretag. BI-verktyget kommer att stödja företagets arbete med insamling, bearbetning och 

spridning av information. Insamling, bearbetning och spridning har vi därför valt att lägga i tre 

separata cirklar hårt knutna till BI-verktyget. BI-verktyget kommer alltså att samla in information till 

användaren. Användaren kommer senare att bearbeta informationen genom att t.ex. analysera den. 

Till sist kommer informationen att spridas i företaget med stöd av BI-verktyget. Det är BI-verktygets 

(mjukvarans) gränssnitt som användaren kommer att interagera med vilket är en ytterligare 

förklaring till varför vi placerat BI-verktyget i modellens centrum. BI-verktyget i mitten skapar en 

synergi med cirklarna utanför (insamling, bearbetning och spridning). Vi anser att om någon av 

ringarna i kärnan skulle fallera påverkas BI användningen negativt i ett företag. Skulle information 

t.ex. inte samlas in så kommer BI inte att kunna användas ändamålsenligt i företag. 

För att ge en fullständig bild av BI har vi också i vår modell placerat ut användningsområdena för BI. 

Användningsområden är placerade i en större cirkel kring modellens kärna. Användningsområdena 

har placerats i en roterande cirkel för att dem är beroende av varandra. Beroende på så sätt att om 

företag inte arbetar med en ändamålsenlig målstyrning kommer företaget inte heller att kunna 

använda sig av analys på ett ändamålsenligt sätt. Placeringen av användningsområdena i sig har 

egentligen ingen större betydelse, utan dem ska ses som cirkulerande områden kring modellens 

kärna. Målstyrning är alltså inte hårdare knutet till insamling och bearbetning (som bilden antyder) 

än övervakning. Viktigt att notera är också att användningsområdena kräver stöd av det som finns 

innanför dem, alltså av BI-verktyget som i sin tur stödjer insamling, bearbetning och spridning av 

information. Utan ett BI-verktyg, insamling, bearbetning och spridning av information kan företag 
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inte heller arbeta med målstyrning, analys eller övervakning. Vilket leder till att företaget inte kan 

använda sig av BI ändamålsenligt. Om ett företag däremot arbetar med bildens delar lämpligt för sitt 

ändamål kommer BI stödja företaget vid beslutsfattande. Mer exakta och snabbare beslut kommer 

att kunna fattas på allt mer tillförlitliga grunder. 

En av anledningarna till den rådande begreppsförvirringen är att företag tror att BI enbart är själva 

BI-verktyget. BI-verktyget är givetvis en väsentlig del av BI men som vi visar i modellen är BI så 

mycket mer än bara en mjukvara. Att klargöra och bena ut begreppet BI var en förutsättning för att 

arbetet med den här uppsatsen skulle kunna bedrivas vidare. Det kommer också att hjälpa oss med 

att besvara uppsatsen problemformulering. 

2.2 Övervakning 
Övervakning är företagets möjlighet att se till hela verksamhetens prestationer. Ett BI-verktyg 

underlättar för företaget att ta fram verksamhetsövergripande information över företagets 

prestationer (Borking et al., 2010). BI-verktyget ska ge den samlade bilden av hur företaget presterar. 

Vid övervakning av ett företag bör information vara exakt likadan oberoende av vilken användare 

som tar del av informationen. För att företaget ska klara av att detta ska alla anställda vara medvetna 

om vilka variabler som mäts, varför variablerna mäts och vad variablerna innebär. Variablerna ska 

också ha en koppling med de finansiella målen i företaget (Schlegel & Rayner, 2008). Informationen 

som samlas in, bearbetas och sprids genom BI-verktyget ska vara trovärdig, relevant och lättförståelig 

(Svahn, 2011). Om ett företag har flera olika datakällor kan det vara ett hinder för att samla in 

information till BI-verktyget. Vilket medför att bearbetning och spridning av information försvåras. 

Det är då av extra vikt att skapa definitioner av variablerna så att all information betyder och mäts 

likadant för alla i företaget (Friedman & Casonto, 2008; Borking et al., 2010). Det är också 

betydelsefullt att skapa en effektiv spårbarhet i BI-verktyget som kan härledas till företagets olika 

datakällor (Borking et al., 2010). 

Det är för ett företag att ha en kontinuerlig övervakning av verksamhetens prestationer. Ett BI-

verktyg kan underlätta arbetet med vad som ska övervakas och hur det ska övervakas (Borking et al., 

2010). Det är en utmaning för ett företag att övervaka allt och därför bör företag välja specifika 

nyckeltal. Företagen bör också klargöra hur nyckeltalen ska följas upp och övervakas (Ax, Johansson 

& Kullvén 2009). Om ett företag bestämmer sig för att öka vinstmarginalen med 5 % årligen under de 

kommande 3 åren, då behöver företaget ett BI-verktyg som kan övervaka vinstmarginalen under hela 

året, för att se om trenden går mot de önskade 5 % (Turban et al., 2011). Övervakning sker dagligen i 

ett företag främst genom mätning av olika parametrar som är representativa för vad respektive 

företag efterfrågar (Slack, Chambers, Johnston & Betts, 2009). 

Många företag använder ett BI-verktyg för att övervaka företagets nuvarande prestation och 

korrigera avvikelser från den önskade prestationen i företaget. För att kunna genomföra det bör ett 

BI-verktyg kunna hantera omvandlingen av ingående information till det faktiska utfallet i ett företag 

(Slack et al., 2009). Informationen från BI-verktyget bör möjliggöra att resultatet kan jämföras med 

det faktiska utfallet. Det ska även vara möjligt att göra återkoppling på resultatet, så att 

informationen kan spridas i företaget (Borking et al., 2010). Turban et al. (2011) menar att en av de 

stora fördelarna med ett BI-verktyg är att det på ett enkelt sätt kan presentera informationen genom 

tabeller och diagram så att informationen blir enklare att tolka för användaren(Turban et al., 2011). 
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2.2.1 Prestationsmätning 
På dagens hårda marknad med hög konkurrens mellan företag är det viktigt att ha kontroll över 

företagets prestationer. Prestationer bör mätas kontinuerligt och genom prestationsmätning 

effektiviseras identifieringen av företags svagheter (Gunawan, 2008). Med hjälp av att granska och 

mäta företagets delmål i ett BI-verktyg kan verksamheten optimeras. Interna nyckeltal används för 

att övervaka att företaget har tillräcklig effektivitet för att nå önskat resultat (Ax et al., 2009). Ett 

företag måste enligt Ljungberg & Larsson (2001) alltid jobba aktivt med att övervaka företagets 

prestationer. 

Ax et al. (2009) menar att ett prestationsmått kan bestå av t.ex. hur lång tid det tar att genomföra en 

prestation, hur mycket prestationen kan tänkas kosta för företaget eller kvalitén på denna vara eller 

tjänst. Prestationsmått framställs oftast i form av nyckeltal som därefter kan möjliggöra övervakning 

av företaget i ett BI-verktyg. Det är viktigt att företag noggrant utformar sina nyckeltal så att 

nyckeltalen passar det egna företaget. Det är viktigt att prestationsmåtten är relevanta, pålitliga samt 

väl anpassade för varje specifikt tillfälle (Ax et al., 2009). 

Svahn (2011) kritiserar däremot prestationsmätning, då prestationsmätning enbart baseras på 

historisk data. Författaren menar på att det inte lönar sig att titta i backspegeln för att styra företaget 

framåt utan menar att företag måste skapa möjligheter att se framåt (Svahn, 2011). Ofta fattas 

beslut enbart på historisk data. Detta menar Svahn (2011) att företag bör satsa tid och pengar på ett 

BI-verktyg som kan styra företaget på prognoser. Författaren säger att företag bör använda sig av 

nyckeltal som säger mer om framtiden och arbeta med rullande prognoser för att försöka förutspå 

framtiden. Svahn (2011) menar att företag borde kombinera historisk data med nyckeltal som säger 

något om framtiden för att undvika oförutsägbara händelser. 

2.3 Målstyrning 
Med hjälp av målstyrning kan företaget skapa det önskade beteendet i företaget. Men också sätta 

upp specifika mål för den enskilda anställda. BI-verktyget ska stödja företagets arbete med styrning 

av verksamheten mot företagets uppsatta mål. Borking et al. (2010) menar att det önskade 

beteendet uppkommer lämpligast genom att definiera tydliga mål som ger företaget möjlighet att 

kontinuerligt följa upp varje mål. Det har traditionellt sköts genom att använda sig av 

pappersrapporter som tas fram med jämna mellanrum. Där beslutsfattarna har möjlighet att studera 

och genomföra förändringar utefter de rapporter som tagits fram. Ett problem som uppkommer 

enligt Borking et al. (2010) är att varje rapport ofta är skräddarsydd för t.ex. den specifika 

ekonomichefen. Ibland kan de rapporterna fortsätta existera och tas fram även fast ekonomichefen 

inte finns kvar i företaget. Vilket leder till slöseri med resurser och därför bör företagen kontinuerligt 

se över vilka rapporter som är nödvändiga att ta fram. Varje rapport ska vara enkel, tydlig och 

överblickbar så att informationen som sprids blir lätthanterlig för användaren (Borking et al., 2010). 

BI-verktyget möjliggör också presentation av användarens enskilda mål. Här är det däremot viktigt 

att inte använda sig av för många nyckeltal. Användare ska enligt Borking et al. (2010) inte 

presenteras mer än 3-4 nyckeltal, då tydligheten kan förloras och budskapet inte nå fram. 

Ett problem som enligt Neely (1999) kan uppstå är att beslutsfattare får för mycket information och 

överflödiga rapporter. Vilket leder till att informationen inte fyller sitt syfte och rapporter slängs utan 

att fylla sin funktion. Företagen bör arbeta med relevant information som stödjer företags 
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beslutsfattande. Därför är det grundläggande vid målstyrning att mäta och finna rätt information 

kopplat till vad företaget egentligen vill mäta (Neely, 1999). 

Målstyrning i ett BI-verktyg är den funktion som har flest antal användare och kan innebära en 

mängd olika saker. Huvudmålet med målstyrning är att skapa det önskade beteendet rakt igenom 

hela företaget och att de anställda tydligt ska kunna se vad som förväntas av dem och hur de ska 

uppnå dessa mål (Borking et al., 2010). Då människan är den viktigaste tillgången för tjänsteföretag, 

bör företaget värna om sina anställda. De anställda representerar företagets främsta tillgång och 

skapar i samspel med kunderna ett värde för företaget (Gåserud, 2001). Ledningen bör arbeta med 

effektiv utvärdering av sina anställda. Det sker oftast genom att ledningen hjälper sina anställda i 

deras utveckling. Genom att stödja, inspirera, vägleda och kommunicera med sina anställda ökar 

konkurrenskraften inom företaget. BI-verktyget bidrar med ett gediget beslutsunderlag för att kunna 

fatta faktabaserade beslut (Gåserud, 2001). 

2.4 Analys 
Med hjälp av ett BI-verktyg kan företag manipulera, bryta ner och analysera data. I BI-verktyget kan 

multidimensionella vyer skapas. För att senare analyseras genom att vända och vrida på 

informationen. BI-verktyget möjliggör också matematiska beräkningar och ”drill down” där 

information kan studeras på detaljnivå (Turban et al., 2011). 

Gangadharan & Swami (2004)  menar att använda sig av analyser som är relevanta för företaget är en 

viktig del av ett framgångsrikt BI-verktyg. BI-verktygets analyser bör vara användarvänliga och 

lättöverskådliga för att informationen ska vara så lätthanterlig som möjligt för företaget. Företagen 

bör också ta hänsyn till omvärlden genom att anpassa sitt BI-verktyg så att affärsanalyser inte enbart 

ser till det egna företaget. Enligt Liya, Barash & Bartolini (2007ska ett BI-verktyg möjliggöra en 

korrekt analys av företaget och sprida information tvärfunktionellt genom hela företaget. 

Turban et al. (2011) belyser att ett BI-verktyg ska ge verksamhetschefer och analytiker möjligheten 

att genomföra lämpliga analyser. Genom att analysera historisk och aktuell data, situationer och 

prestationer kan beslutsfattare få värdefulla insikter och ett mer gediget beslutsunderlag vid 

beslutsfattande. Ett problem i företag är att en del människor är mer analytiskt lagda än andra. 

Därför måste BI-verktyget kunna presentera information på ett begripligt sätt för varje specifik 

användare. För att företaget ska kunna utföra en analys krävs det att information finns tillgänglig, att 

informationen är tillräcklig, att information är korrekt och att information finns över tid (Turban et 

al., 2011). 

2.4.1 Prognosverktyg 
Watson (2009) och Liya et al. (2007) menar att BI-verktyget ofta har gett stöd enbart för historisk 

data. Företag efterfrågar idag BI-verktyg som kan framställa prognoser och se in i framtiden. Genom 

att försöka förutse framtida händelser kan ett företags konkurrenskraft öka (Watson, 2009). Genom 

att förutspå framtiden kan företaget fatta faktabaserade beslut som kan vara viktiga för företagets 

överlevnad (Liya et al., 2007). 

BI-verktyg kan stödja företag vid framställning av prognoser. Danielsson(2011) menar att ”Det är 

svårt att göra prognoser, speciellt om framtiden”. Det finns enligt Danielsson (2011) idag olika sätt 

att ta fram prognoser. För att framställa en prognos analysera historiska data i BI-verktyget för att 
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försöka identifiera trender och mönster försöka förutspå framtiden. Att välja BI-verktyg och skapa 

teknisk struktur är grundförutsättningarna för att prognoser ska kunna tas fram. Utmaningarna är att 

identifiera rätt data och göra tillförlitliga prognoser. Företag som lyckas med det kan fatta bättre 

beslut, vilket är precis vad beslutsstöd handlar om (Danielsson, 2011). 

2.5 Ramverk för kritiska faktorer vid användningen av BI i 

konsultföretag 
Nedan kommer vi att presentera ett ramverk för de kritiska faktorer vi valt ut, som vi tror är 

relevanta för konsultföretag vid användning av BI. Ramverket grundar sig i teorikapitlet och tidigare 

framtagen modell. Vi har valt att bygga på och utöka vår tidigare modell som beskriver BI genom att 

placera ut de kritiska faktorerna i ytterligare en ring kring tidigare modell. 

 

 

Figur 2. Egenmodifierad bild 

I centrum av bilden har vi valt att placera BI-verktyget. BI-verktyget är kärnan för användning av BI i 

konsultföretag. BI-verktyget kommer att stödja företagets arbete med insamling, bearbetning och 

spridning av information. Insamling, bearbetning och spridning har vi därför valt att lägga i tre 
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separata cirklar hårt knutna till BI-verktyget. BI-verktyget i mitten skapar en synergi med cirklarna 

utanför (insamling, bearbetning och spridning). Skulle någon av ringarna i kärnan falla bort så fallerar 

också BI. 

Användningsområdena för BI är placerade i en större cirkel kring modellens kärna. Hur 

användningsområdena är kopplade till BI går att följa i respektive teoristycke. Användningsområdena 

har placerats i en roterande cirkel för att dem är beroende av varandra. Beroende på så sätt att om 

företag inte arbetar med en ändamålsenlig målstyrning kommer företaget inte heller att kunna 

använda sig av analys på ett ändamålsenligt sätt. Viktigt att notera är också att 

användningsområdena kräver stöd av det som finns innanför dem, alltså av BI-verktyget som i sin tur 

stödjer insamling, bearbetning och spridning av information. Utan ett BI-verktyg, insamling, 

bearbetning och spridning av information kan företag inte heller arbeta med målstyrning, analys eller 

övervakning. Vilket leder till att företaget inte kan använda sig av BI ändamålsenligt. 

Utanför användningsområdena har vi placerat de kritiska faktorerna för användning av BI i 

konsultföretag. En kritisk faktor för användningen av BI beskrevs tidigare som något som ett företag 

måste uppfylla för att BI ska användas ändamålsenligt. De kritiska faktorerna är identifierade i 

teorikapitlet där dem också finns mer utförligt förklarade. Dem går också att spåra via deras 

respektive källhänvisningar. De kritiska faktorerna har precis som användningsområdena placerats i 

en roterande cirkel. Varje kritisk faktor går att koppla till ett eller flera av användningsområdena 

(målstyrning, analys, övervakning) för BI. Eftersom flera av de kritiska faktorerna relaterar till flera av 

användningsområdena har vi valt att placera ut dem cirkulerande utan någon speciell innebörd. De 

kritiska faktorerna som vi med stöd av teorin identifierat är: 

 Relevanta nyckeltal 

 Anpassade och pålitliga nyckeltal 

 Åtgärder för avvikelser 

 Prognoser 

 Samlad bild av verksamhetens prestationer 

 Visualisering av information 

 Tvärfunktionalitet 

 Kommunikation 

 Integration mellan datakällor 

 Datakvalitet 

 För att knyta samman bilden bör en del saker klargöras. 

 

 Vi anser att de kritiska faktorerna behöver att allt innanför dem uppfylls för att BI ska kunna 

användas ändamålsenligt av företag. Målstyrning har t.ex. inget värde i sig om det inte företaget 

arbetar med relevanta nyckeltal. Därför är den yttre cirkeln (kritiska faktorer) beroende av den inre 

(användningsområden). Arbetar företaget däremot inte med relevanta nyckeltal kan företaget inte 

heller arbeta med målstyrning ändamålsenligt. Därför blir den inre cirkeln också beroende av den 

yttre. Genom att cirklarna är beroende av varandra innebär det att både de kritiska faktorerna och 

användningsområdena måste uppfyllas för att BI ska kunna användas ändamålsenligt. Båda de yttre 

ringarna är i sin tur beroende av kärnan alltså BI-verktyget som stödjer insamling, bearbetning och 

spridning av information. Om inte kärnan uppfylls kan företaget varken arbeta med BI genom de 
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olika användningsområdena eller uppfylla någon av de yttre kritiska faktorerna. Om företag däremot 

lyckas att uppfylla bildens olika delar kommer bättre beslut att kunna fattas på alltmer tillförlitliga 

grunder. Genom att korrekt och relevant information samlas in, bearbetas och sprids i företag för 

förbättrat beslutsunderlag 
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3. Metod 

I metodkapitlet beskriver vi hur vi har gått tillväga i vår uppsats. Här motiverar och argumenterar vi 

för våra olika val under uppsatsen. 

3.1 Identifiering av problemområde 
Under vår utbildning på Högskolan i Halmstad, Affärssystemsprogrammet, har vi kommit i kontakt 

med området BI. Tidigt under utbildningen väcktes intresse för BI och nu när tillfälle gavs ville vi 

utföra en djupare studie inom området. Patel & Davidsson (2003) betonar vikten av ett stort intresse 

hos författarna för undersökningsområdet, vilket underlättar engagemanget under arbetstiden. 

Under vår utbildning har vi läst om implementation av BI och hur BI används i tillverkande företag, 

men hur BI används i konsultföretag har vi inte berört tidigare i vår utbildning. Vi har valt att 

undersöka konsultföretag för att vi anser att det ligger i linje med våra framtida yrkesroller. 

Ett problemområde måste identifieras för att kunna specificera undersökningen. Enligt Patel & 

Davidsson (2003) kan det ske dels genom undersökarnas nyfikenhet för området eller genom att 

undersökarna har funnit området problematiskt. Vi anser att vi kommer att bidra med kritiska 

faktorer för hur BI används i konsultföretag. Vår undersökning riktar sig till konsultföretag som vill 

identifiera kritiska faktorer som kan uppstå vid användningen av BI. Vi ansåg att den praktiska 

utförbarheten för undersökningen var god och formulerade därefter en problemformulering, vilket 

enligt Patel & Davidsson (2003) är avgörande för undersökningen. För att kunna svara på vår 

problemformulering ”Vilka är de kritiska faktorerna vid användning av Business Intelligence i 

konsultföretag?” måste vi först få en förståelse för hur BI används i konsultföretag. 

3.2 Ansats 
Vi valde först att studera litteratur som fanns kring området Business Intelligence. För att få en 

övergripande förståelse för området samlade vi på oss kunskap med hjälp av teorin. Enligt Jacobsen 

(2002) kan det tillvägagångssättet leda till att empirin speglar undersökarnas förutfattade meningar. 

För att minimera den risken har vi försökt att vara objektiva under intervjuerna, för att öka 

trovärdigheten på insamlad data. Mycket av litteraturen framhäver användningen av BI som positivt, 

vilket vi hade i åtanke när intervjuerna genomfördes. Vi anser att vi utfört intervjuerna objektivt och 

inte påverkat våra respondenter. Den teori vi funnit om BI har hjälpt oss att få en förståelse för hur BI 

används i företag. Vi har valt att arbeta efter en kvalitativ metod vilket är en metod som används för 

att få fram nyanserad data som går på djupet (Jacobsen, 2002). Genom att använda oss av kvalitativ 

ansats sätter vi inga begränsningar på den information som respondenten kan ge. 

3.3 Kvalitativ metod 
Vår ambition är att identifiera kritiska faktorer vid användning av BI i konsultföretag. Därför ansåg vi 

att en kvalitativ metod skulle användas för att besvara vår problemformulering. För att kunna 

besvara vår problemformulering ansåg vi därför att intervjuer var det mest passande 

tillvägagångssättet. Intervjuer ger möjligheter till att ställa mer precisa följdfrågor och få 

uttömmande svar. Både Jacobsen (2002) och Patel & Davidsson (2003) skriver att intervju är en 
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lämplig datainsamlingsmetod för en kvalitativ metod. Jacobsen (2002) menar att vid en kvalitativ 

metod går undersökningen på djupet med ett fåtal enheter. Genom att välja kvalitativ metod har vi 

ökat möjligheten till utförliga svar på hur BI används i konsultföretag. Jacobsen (2002) beskriver ett 

antal nackdelar med kvalitativ metod, men vi anser att fördelarna överväger när vi utgår från vår 

problemformulering. Nackdelarna med kvalitativ metod finns dock med i vår åtanke. Jacobsen (2002) 

beskriver att det finns en risk att undersökarnas närhet till respondenten kan leda till att svaren inte 

blir rättvisa gentemot företaget som representeras, vilket leder till en analys som inte blir objektiv. 

Det anser vi oss ha undvikit genom att behålla en objektiv inställning till ämnet och de personer som 

vi har intervjuat. Vi anser att vi har haft ett öppet sinne till intervjuerna då mycket av den information 

som vi har fått fram är från våra intervjuobjekt. Det har under vår studie varit svårt att identifiera ren 

fakta som bara vänder sig till konsultbolag då fokus oftast ligger på producerande bolag. Jacobsen 

(2002) menar också att det finns risk för att informationen från respondenten kan bli oöverskådlig. 

För att minimera risken har vi genomfört våra intervjuer inom ramen för undersökningens syfte. Vi 

ansåg även att respondenterna kunde framhäva BI som något positivt då dem representerar företag 

som säljer eller konsultar BI, vilket vi har försökt ta hänsyn till. Den kvalitativa metoden bygger främst 

på information i form av ord och meningar som framkommer via intervjuer. En av nackdelarna med 

den kvalitativa metoden är enligt Jacobsen (2002) att det är resurskrävande med intervjuer. 

3.4 Insamling av primärdata 
För att få tillgång till undersökningens primärdata har vi genomfört intervjuer med personer från 

olika konsultföretag som säljer och konsultar BI. Syftet med att intervjua våra respondenter var att 

kunna besvara vår problemformulering. Vi valde att genomföra öppna individuella och vi har valt att 

göra intervjuer med personer som har en ledande position inom företaget som de representerar. 

Personerna vi har intervjuat har en lång erfarenhet av både affärssystem och BI och det har arbetat 

med att sälja eller konsulta BI, såväl som att tillämpa BI inom sin egen verksamhet. 

Vi valde först att scanna av området via internet. Anledningen var att bekräfta att konsultföretag 

besatt kompetens inom området. Efter utförd scanning av området på internet tog vi kontakt med de 

tre konsultföretag som vi utförde intervjuerna på. För att bekräfta att vår intervjuguide var hållbar 

och att vi skulle få tillräckliga svar genomfördes även en pilotintervju. Pilotintervjun utfördes på en 

person som hade en liknande roll som de tre övriga intervjuobjekten. Pilot intervjun bekräftade att 

vår intervjuguide var hållbar och vi kunde nu utföra intervjurunda 1 (se bilaga 1) med våra 3 

respondenter. Dessa 3 intervjuer gav oss en förståelse av hur BI används i konsultföretag och 

möjliggjorde att vi kunde göra en intervjuguide med mer djupgående frågor för att kunna genomföra 

intervjurunda 2. Under intervjurunda 2 kunde vi gå på djupet med våra 3 respondenter för att 

möjliggöra uttömmande svar på kritiska faktorer vid användningen av BI i konsultföretag.  Vid våra 

intervjutillfällen valde vi att använda två stycken iPhone 4 som inspelningsenheter för att skapa 

möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna vid ett senare tillfälle. Vi spelade in hela 

intervjuerna för att säkerställa att ingen viktig information skulle gå förlorad. Efter genomförda 

intervjuer spelade vi upp intervjuerna för att kunna renskriva våra anteckningar. 

En intervju kan ses utifrån två perspektiv, grad av standardisering och strukturering (Patel & 

Davidsson, 2003). Vi har haft likadana intervjufrågor till alla respondenter, men vi har innan 

intervjuerna klargjort att respondenten pratar fritt utefter våra huvudområden (övervakning, 

målstyrning och analys). Tack vare det har respondenten kunnat svara fritt inom de olika 
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huvudområdena. Detta medförde att det blev en naturlig övergång mellan våra olika huvudområden 

och vi fick fram information som vi tror att vi annars hade gått miste om. Vi valde att ha öppna 

frågor, då vi inte kunde förvänta oss ett visst svar på varje fråga. 

3.5 Intervju 
Vid intervjurunda 1 utförde vi våra 3 första intervjuer, där vi utgått från intervjuguide 1 (se bilaga 1). 

Den är framtagen utefter huvudområdena som vi identifierat i teorin (övervakning, målstyrning och 

analys). Utefter det har vi formulerat intervjufrågor till intervjurunda 1 (se bilaga 2) som vi kopplat till 

respektive del i intervjuguide 1. De tre intervjuerna i intervjurunda 1 inleddes med övergripande 

frågor kring BI och företagets struktur. Här ändrades även mycket av våra tankar kring området då vi 

fick ta del av en helt ny bild av hur BI användes i konsultföretag från det vi hade trott från början. Vi 

hade skapat oss själva en bild över att användningen var mycket mer lik den som sker i producerande 

bolag än vad det i verkligheten var. Därför skapades en hel del nya synvinklar till genomförandet av 

vår andra intervju. Vid intervjurunda 2 gick våra 3 intervjuer in på djupet med varje respondent. Här 

försökte vi skapa en bild över det nya synsättet som vi hade identifierat över hur BI verkligen 

användes i konsultbolag. Här identifierade vi kritiska faktorerna vid användning av BI i konsultföretag. 

Vi valde därför att utefter våra huvudområden i teorin formulera intervjufrågor 2 (se bilaga 4) inom 

de områden vi ansåg kritiska. Här försöker vi skapa frågor som ger ett mer djup inom områdena 

övervakning, analys och målstyrning. Genom att välja och identifiera områden skapas möjlighet för 

oss att skapa fokus på specifika områden, detta anser vi skapar ett större intresse för att genomföra 

undersökningen. Anledningen till att vi valde att fokusera på dessa områden är att vi ansåg att de tre 

företagen som vi valt att fokusera på la stor vikt på dessa områden under vårt första intervjutillfälle. 

Vi fann även ett eget intresse för dessa områden under det första intervjutillfället och ville därför få 

chansen att berika våra kunskaper inom områdena. Intervjufrågor 2 grundar sig i intervjuguide 2 (se 

bilaga 3).  

Vid insamling av empiri har vi valt att använda oss av semi-strukturerad intervjun som ger möjlighet 

att samla in relevant information direkt ifrån källan. Den här formen av intervju genomförs oftast 

genom en dialog mellan två parter, vanligtvis ansikte mot ansikte (Jacobsen, 2002). Vid utformandet 

av en öppen individuell intervju bör olika hänsynstaganden göras. Undersökarna bör reflektera över 

om intervjun ska genomföras ansikte mot ansikte eller via telefon, om den ska vara öppen eller 

strukturerad och vilken plats som ska väljas. Undersökarna bör också fundera över om respondenten 

ska vara anonym, om inspelningsenhet ska användas, hur lång intervjun ska vara samt om intervjun 

ska kompletteras eller inte (Jacobsen, 2002). Vi valde att genomföra två intervjuer med varje 

respondent. Den första intervjun syftar till att ge oss en överblick av hur BI används i konsultföretag. 

Den andra syftade till att gå på djupet och identifiera de kritiska faktorerna vid användning av BI i 

konsultföretag. För att få reda på om vår första intervjuguide var hållbar valde vi att skicka ut en 

pilotintervju till en oberoende respondent med kunskap kring användning av BI. Det för att få en 

uppfattning om intervjufrågorna gick att svara på och om frågorna skulle besvara vår 

problemformulering. Vi sammanställde sedan resultatet från pilotintervjun, detta skapade grunden 

för en ny första intervjuguide. Pilotguiden hjälpte oss att skapa en förståelse för det aktuella området 

och gav oss även kunskap om vi hade skapat aktuella och relevanta frågeställningar. Innan varje 

intervju har vi valt att skicka frågorna via mail till respondenten, för att respondenten ska kunna 

förbereda sig ordentligt och på så sätt ge oss så mycket information som möjligt. Efter avslutad 

intervju har vi sammanställt allt material från intervjun och skickat ut materialet till respondenten. 
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Det för att försäkra oss om att vi uppfattat respondenten korrekt och för att respondenten ska ge sitt 

godkännande för det som framkommit. Vid andra intervjutillfället valde vi återigen att ge 

respondenten information i förväg och efter intervjun följa upp den, så vi uppfattat informationen 

korrekt. Vid utförandet av våra intervjuer har vi valt att besöka våra respondenter. Det för att 

intervjupersonerna ska känna sig trygga i miljön och få ett ansikte på oss och därigenom känna sig 

mer trygga. Vi gjorde även klart för våra respondenter att vi ville att de skulle prata fritt om varje 

huvudområde och beskriva hur BI används i deras företag. Frågorna under respektive huvudområde 

(intervjufrågor 1-2) användes som stödjande material, för att vi skulle försäkra oss om att vi fått svar 

på vår problemformulering. Vi valde också att använda en inspelningsenhet så att vi kunde gå tillbaka 

och lyssna på intervjun. Det för att ingen viktig information skulle gå förlorad. 

3.6 Arbeta fram ett ramverk 
Vi började undersökningen med att samla in teori för att efter utförd empiri kunna genomföra analys 

och slutsats. Backman (1998) anser att det är viktigt att undersökarna är pålästa inom området för 

att kunna strukturera arbetet och utforma en bra grund för den fortsatta undersökningen. Vår 

referensram består av litteratur i form av relevanta böcker och artiklar. De böcker vi använt oss av 

används som kurslitteratur för kurser med BI som huvudämne på t.ex. Högskolan i Kristianstad. 

Vetenskapliga artiklar har vi hittat tack vare de databaser som finns tillgängliga på 

Högskolebiblioteket i Halmstad. Den databas som främst använts är ABI Inform där vi använt sökord 

som ”Business Intelligence”, ”BI-systems”, ”critical factors for BI” och ”BI evaluation”. För att få 

substans i den teoretiska referensramen har vi försökt att hitta källor där olika författare beskriver 

området. Enligt Jacobsen (2002) gör det att teorin blir mer trovärdig. För att ytterligare stärka 

trovärdigheten i den teoretiska referensramen har vi försökt att hitta så aktuella källor som möjligt, 

vilket också leder till ökad aktualitet i vår undersökning. 

3.7 Urval 
Om vi hade haft obegränsat med tid och resurser hade det varit intressant att undersökt fler 

konsultbolag för att få en bild över om det vi hade kommit fram till stämmer på den breda massan. 

Önskan var att undersöka konsultföretag som säljer eller konsultar BI och använder BI i sin egen 

verksamhet. Då vi hade begränsade resurser valde vi att fokusera på konsultföretag i södra Sverige, 

men med en geografisk spridning och personer med ledande positioner samt lång erfarenhet av BI. Vi 

ansåg att de på ett bra sätt kunde beskriva BI och hur BI används inom företaget de representerar. Vi 

valde även att se på företag med olika storlek på omsättning och anställda, för att få en bred 

uppfattning om hur BI används inom konsultföretag. Men också för att kunna identifiera flera kritiska 

faktorer. Våra respondenters gemensamma nämnare är att de sitter på ledande positioner i 

respektive företag och att det har en lång erfarenhet av BI. Enligt Jacobsen (2002) är ett viktigt 

kriterium för urvalet att respondenterna besitter kunskap inom området och att urvalet är 

ändamålsenligt. Företagen i vår undersökning hittades med hjälp av personliga kontakter. Våra tre 

respondenter utgjordes av en Business Controller, en VD och en bolagschef. 

Vi har genom vår litteraturstudie också uppmärksammat att det inte alltid är alla personer i ett 

företag som kommer i kontakt med BI. Miller et al. (2006) menar att användningsområdet för BI i 

huvudsak kan kopplas till ledningsnivå. Det är ofta här den största kunskapen kring företagets 

strukturer och processer finns (Miller et al., 2006). För att besvara vår frågeställning kommer vi att 
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vända oss till ledningsnivån i konsultföretag som erbjuder kompetens kring BI. Vi tror att det är här 

den största kunskapen om företagens användning av BI finns. Vi hoppas även att genom kontakt 

ledningsnivån i konsultföretag få en överblick av de beslut som grundas på information från BI-

verktyget. 

 

3.8 Undersökningens respondenter 
Vid vårt sjätte intervjutillfälle ansåg vi att vår datainsamling var mättad. Vi hade gjort klart för våra 

respondenter innan intervjutillfällena vad syftet med undersökningen var och att den kommer att 

publiceras. Det har därför varit frivilligt för våra respondenter att vara anonyma. Det uppfattade våra 

respondenter positivt för att de ville ge så utförliga svar som möjligt trots att informationen kunde 

vara känslig. Våra intervjuer har genomförts med tre personer från tre olika konsultföretag. Både 

Kvale & Brinkmann (2009) och Trost (2006) menar att antal respondenter varierar beroende på syftet 

med undersökningen, och att få intervjupersoner kan vara att förespråka, för att den insamlade 

informationen ska bli överskådlig och enklare att bearbeta. Personerna vi valt att intervjua har valts 

ut för att de har en ledande position inom konsultföretag och för att de har en lång erfarenhet av 

användning av BI. De kraven ledde till att vi valt att intervjua följande personer: 

Företag A – intervju 1: 2011-03-25, intervju 2: 2011-04-29. 

Respondent A – Business Controller, region syd, företag A. 

Företag B – intervju 1: 2011-04-19, intervju 2: 2011-05-02. 

Respondent B – Verkställande Direktör, företag B. 

Företag C – intervju 1: 2011-03-31, intervju 2: 2011-05-04. 

Respondent C – Konsult och bolagschef, företag C. 

3.9 Dataanalysmetod 
En dataanalys består av tre delar. De tre delarna är beskriva insamlad data, systematisera och 

kategorisera data samt att tolka data. De här tre delar är inte sekventiella (Jacobsen, 2002). 

Vid genomförandet av intervjuerna skapas därefter ett arbete med att omformulera tal till skrift. 

Detta genomförs genom att lyssna på intervjuerna och föra ner det i ett dokument. Detta innebär att 

det skapas en transkriberad intervju, intervjun var omvandlad från tal till skrift. Då vi totalt utfört sex 

intervjuer hade vi mycket material att arbeta med. Det var dock avsiktligt från vår sida, då vi ansåg 

att det var bättre med för mycket än med för lite information. Enligt Jacobsen (2002) tar 

transkriberingsprocessen ofta mycket tid och är ansträngande, men att det är en viktig del för att 

kunna få en bra uppställning och beskrivning av informationen. 

När intervjuerna var renskrivna hade vi en väldigt stor mängd data att tillhandahålla för vår empiri. 

Då all information inte var relevant för vår undersökning valde vi att plocka ut det som var relevant 

för vår problemformulering. Jacobsen (2002) anser att en sammanfattning av intervjuer möjliggör att 

all insamlad data blir överskådlig för de som genomför undersökningen. Vår tanke var att strukturera 

empirin utefter våra intervjufrågor. Syftet med det är enligt Jacobsen (2002) att kunna se likheter och 
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olikheter mellan de olika intervjuerna. För att sedan tydliggöra för läsaren hur de olika företagens 

empiri skiljer sig mot varandra. 

Då det finns olika uppfattningar om begreppet BI både inom litteraturen och hos våra respondenter 

har vi försökt att ställa våra frågor på ett sådant vis att frågorna ska kunna gå att besvara även om 

det finns olika uppfattningar om begreppet BI. Tack vare vårt teoretiska ramverk har vi sedan haft 

möjligheten att strukturera upp svaren från våra respondenter. 

3.10 Metodkritik 
Enligt Jacobsen (2002) finns det inga garantier för att rätt respondenter uppger korrekt information. 

Våra respondenter har utnyttjat möjligheten till anonymitet, och på så vis kunnat ge oss svar på 

känsliga frågor. Vi anser dock att det krävs personliga åsikter för att få svar på vissa av våra frågor. 

Det kan leda till att våra respondenter har gett oss sin personliga åsikt som inte behöver stämma 

överens med företagets åsikt, då vi enbart intervjuat en person från varje företag. Vi kan inte heller 

garantera att våra frågor inte varit ledande, men vi har försökt att upprätthålla en objektiv inställning 

och genom att låta våra respondenter tala fritt inom varje huvudområde minimerat risken för 

ledande frågor. 

För att kunna genomföra generella slutsatser, kunde vi ha använt oss av en kvantitativ metod. Vi 

anser dock att det hade varit svårt att få en förståelse för hur BI används i konsultföretag och gå på 

djupet med vår problemformulering. Mycket av den informationen vi har fått fram i undersökningen 

hade varit problematisk att nå med en kvantitativ metod. Dock hade en kvantitativ metod varit 

genomförbar för att kunna framställa en tabell över kritiska faktorer inom BI. 

Teorin som används i undersökningen riktar sig främst mot tillverkande företag. Vi hade önskat att vi 

funnit mer teori om hur BI används i tjänsteföretag och konsultföretag. Vi har istället försökt att 

jämföra generell teori om BI med företagen i empirin. Vi har även uppfattningen om att teorin har en 

tendens att förenkla problematiken med BI och framhäva BI som något positivt. Vi anser att det finns 

en komplexitet i ett företags struktur och kultur som inte behandlas i litteraturen kopplad till BI. 

Att vi endast nyttjat oss av tre respondenter kan ses som en brist. Det kan vara till vår nackdel att det 

inte går att lita på vårt resultat, då vi endast undersökt tre företag. Vi anser dock att tack vare att vi 

genomförde två intervjuer med varje respondent, kunde vi gå på djupet med varje respondent för att 

kunna få fram förståelsen för hur BI används i konsultföretag och identifiera problem med 

användningen av BI. Då vi även skickat vår tolkning av intervjuerna till respondenterna anser vi att vi 

minimerat feltolkningar. 
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4. Empiri 

I empirin presenterar vi en sammanställning av de sex intervjuer vi genomfört. 

4.1 Företag A 
Respondent A är Business Controller och har arbetat i Företag A sedan 1996. Företaget ingår i en 

koncern som totalt har 10 000 anställda och omsätter 16 miljarder svenska kronor. Koncernen är 

uppdelad i olika företag som säljer och erbjuder tjänster kring affärssystem och BI. Företaget har 

1250 anställda och är i sin tur uppdelad på 30 bolag i Sverige. Företaget har idag inget renodlat BI-

verktyg utan använder Excel som BI-verktyg. Anledningen till att företaget använder sig av Excel är 

att de bolagen i företaget använder flera olika affärssystem, vilket leder till att inget BI-verktyg kan 

sammanställa information från så många olika datakällor. 

4.1.1 Datakällor 
Varje bolag inom företaget skickar varje månad in information om bolaget där nyckeltal och resultat 

presenteras. Respondenten mottager varje månad 17 Excelfiler, som i sin tur kan innehålla upp till 30 

flikar med data. Respondenten har till uppgift att samordna ett gemensamt resultat för hela region 

syd, som skickas vidare till koncernledningen. Med hjälp av färdiga mallar i Excel kan respondenten 

sammanställa data. Respondenten menar att det går att få fram samma information i Excel som i ett 

renodlat BI-verktyg och att Excel ger samma möjlighet till flexibilitet. Problemet är att Excel ger 

utrymme till felaktigheter och sämre datakvalité. Respondenten menar att det är enkelt för en 

användare att manipulera informationen i Excel, något som inte är genomförbart i ett renodlat BI-

verktyg då informationen blir låst i verktyget. Respondenten anser att ett BI-verktyg är mycket 

fördelaktigt för statiska rapporter, då rapporterna framställs på samma sätt hela tiden. 

Ett problem med att ha flera olika affärssystem inom samma företag är enligt respondenten att det 

blir svårt att integrera och sammanställa information. Anledningen till det problemet är enligt 

respondenten att det finns många BI-verktyg på dagens marknad där varje enskilt bolag strävar efter 

att ha den bästa lösningen för just sitt bolag. Vilket leder till att BI-verktygen inte alltid kan 

kommunicera med varandra. Respondenten menar att det ibland kanske går lika bra att nöja sig med 

”det näst bästa” BI-verktyget för att användningen av BI ska bli så ändamålsenlig som möjligt. 

”Det grundläggande problemet är att vi inte har ett gemensamt affärssystem. Vi har för många 

ingredienser för att kunna göra en bra sammanställning av information” (Respondent A, personlig 

kommunikation, 25 mars, 2011). 

Då företaget använder sig av Excel blir den tvärfunktionella användningen av BI hämmad. Drill down 

funktionen är begränsad, och respondenten kan endast borra sig ner till den informationen som finns 

i Excelfilen. Respondenten har inte tillgång till det bakomliggande affärssystemet. Om respondenten 

upptäcker felaktigheter i informationen måste respondenten antingen ringa eller maila bolaget för 

att få tag i den bakomliggande informationen. I ett BI-verktyg finns det stöd för att kunna borra sig 

ner till individnivå. 



22 
 

För att varje bolag ska använda BI på ett effektivt sätt har företaget något som de kallar för 

grundspelet. Grundspelet går ut på att varje bolag ska få järnkoll på sin verksamhet. Respondenten 

anser att det är viktigt att ha full kontroll på bolagens konsulter, säljare, historisk data, framtiden och 

vilka parametrar som bolaget ska styras av. Respondenten anser att det inte behövs något avancerat 

BI-verktyg för att kontrollera detta, utan företaget har istället valt att förmedla det genom 

veckomöten. Under mötena presenteras konsulterna information om resultatet från föregående 

vecka och de planerar för vad som ska göras de kommande veckorna. Respondenten anser att 

närvaro och enkelhet i att fånga upp problem är en större fördel än att ha ett avancerat beslutsstöd i 

det korta perspektivet. Men för att kunna utföra månadsanalyser och se helheten, behövs det ett 

beslutsstödsverktyg. Varje bolag möjlighet att utforma interna nyckeltal för att följa upp sin 

verksamhet, så länge som de lyckas uppnå de resultat som ställs på bolaget från koncernledningen. 

Respondenten anser att datakvalitet är viktig vid användning av BI-verktyget. För att säkra 

datakvalitén arbetar företaget aktivt med kontroll av data och på de rapporter som används. 

Respondenten anser att BI-verktyget är en förutsättning för att kunna göra en analys och kunna se 

analysen utifrån olika perspektiv och dimensioner. BI ska snabbt kunna ge svar på frågor om 

försäljningsutfall och resultat. Att kunna vrida och vända på information för att kunna fatta 

faktabaserade beslut. Tyvärr har inte företaget kommit dit än, men när de når dit anser 

respondenten att de har ett fullvärdigt BI. 

4.1.2 Nyckeltal 
Målstyrning i företaget syftar till att lägga fokus på varje enskild individ. Varje anställd har ett eget 

målbrev som konstrueras för att de ska veta vilka mål som företaget ställer på varje anställd. Med 

hjälp av BI-verktyget kan varje anställd kontrollera och följa upp sina prestationer. Genom att göra 

varje individ medveten om företagets mål, hoppas företaget kunna uppnå bättre resultat. 

Varje bolag använder sig av olika rapporter för att åskådliggöra nyckeltalen. Verktygen är oftast 

baserade på Excel, där de via dashboards försöker att göra informationen mer lättförklarlig. 

Respondenten anser att dashboards är en bra applikation för att visualisera information och på ett 

snyggt sätt presentera information. Med ständig övervakning och uppföljning skapas en trygg 

plattform enligt respondenten. Med hjälp av BI-verktyget skapas en överskådlig bild som ligger till 

grund för beslut inom företaget. Respondenten anser att de bolag som har brister i sin användning av 

BI uppvisar ett sämre resultat. Respondenten anser att det finns en övertro på BI idag. 

”Det finns en övertro på att BI löser alla världsproblem. Många tror att det räcker med ett BI-verktyg 

för att veta allting” (Respondenten, personlig kommunikation, 25 mars, 2011). 

De viktigaste nyckeltalen som företaget analyserar med hjälp av BI-verktyget är debiteringsgrad, 

beläggningsgrad och täckningsbidrag per säljare. Debiteringsgrad räknas ut på följande sätt: 

Debiterbara timmar till kund/antalet tillgängliga timmar per dag (tillgängliga timmar= arbetad tid 

månad per anställd) 

Debiteringsgrad bygger på historisk data och visar en konsults prestation och effektivitet. En bra 

procent för en konsult kan variera menar respondenten. En programmeringskonsult i företaget bör 

ligga på 85 % av sin arbetstid ute hos kund medans en verksamhetskonsult bör ligga på 70 %. 
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Beläggningsgrad beskriver hur mycket av verksamhetskonsulternas tid som är planerad. 

Beläggningsgrad används som underlag för säljaren för att få möjlighet att se hur mycket tid som ska 

fyllas för respektive konsult. Säljarnas viktigaste nyckeltal i sin tur är: TB1/ per säljare. 

Utan täckning på de här tre nyckeltalen menar respondenten att det inte finns någon anledning att 

driva sin verksamhet. För konsultföretag är debiteringsgrad det absolut viktigaste nyckeltalet enligt 

respondenten. Därför arbetar företaget aktivt med att mäta det nyckeltalen. 

Beläggningsgrad är ett framtida nyckeltal som hjälper till att planera framtiden för konsulterna. Här 

väljer företaget att inte belägga sina konsulter mer än 75 %, då det kan ske oförutsedda händelser 

som kräver konsulternas kunskap och resurser. För att alltid finnas till hands för sina kunder och 

kunna lösa deras problem. Respondenten anser att det är viktigt att ha flexibla konsulter och kunna 

kompromissa mellan olika ärenden. Ibland uppkommer det akutärenden t.ex. driftstopp eller 

allvarliga störningar. Dessa ärenden prioriteras och kan medföra att andra planerade projekt får 

skjutas på framtiden. Överbelastning kan tvinga konsulterna till beordrad övertid. Företaget väljer 

också att omplacera sina konsulter baserat på var arbetskraften behövs. Externa konsulter antingen 

från den egna koncernen eller från bemanningsföretag kan också hyras in för att lösa problemet. 

4.1.3 Framtiden 
Respondenten anser att det idag är svårt att se in i framtiden med hjälp av BI. Det är svårt för 

konsultföretaget att planera sin tid i samma utsträckning som för tillverkande företag. Respondenten 

skulle vilja lösa det problemet genom att tillämpa prognoser som hjälper företaget att förutspå 

framtiden. Idag används BI-verktyget för att se i backspegeln, vad som också är önskvärt är att se hur 

framtiden ska hanteras. Respondenten menar att det är svårt att veta vad framtiden har att erbjuda 

och ser därför brister i den information som kan tänkas komma från prognoser. Det ser 

respondenten som den största anledningen till att det inte finns prognoser idag, framtiden är helt 

enkel för svår att förutsäga. Då en konsult inte har någon orderstock är det svårt att veta när 

konsulterna kommer att utföra arbetet. Enligt respondenten kommer det att uppstå problem med 

tillförlitligheten på den information som samlas in till en prognos och tror inte att det faktiska utfallet 

kommer att spegla det förutspådda i tillräckligt hög utsträckning för att det skulle vara användbart. 

Företaget arbetar aktivt med synliga kalendrar för alla anställda som presenteras med hjälp av deras 

intranät. Detta underlättar planering och beslut enligt respondenten då de vet hur varje individs 

planering ser ut. De har även valt att använda sig av tidsredovisning för att visa hur de olika säljarna 

och konsulterna använder sin tid. Kalendrar används för att öka effektiviteten samt för att övervaka 

och följa upp vad de anställda gör med sin tid. Genom kontinuerliga möten med de anställda är de 

väl medvetna om vad de ska utföra för att själva kunna nå sina mål. 

Vid problem och dåliga resultat av de anställda arbetar företaget med coachning. Coaching ska stödja 

de anställda och skapa möjligheter för de anställda att nå sina mål. Ibland kan det vara kunskap som 

brister hos de anställda och det åtgärdas genom kurser. Respondenten anser att det är viktigt att 

utveckla de anställda, då de anställda är företagets främsta resurs. Respondenten menar att BI-

verktyget är det avgörande analysverktyget för att kunna se händelser i olika dimensioner. BI-

verktyget möjliggör beslutsunderlag på företagets olika nivåer, där ansvaret delegeras nedåt. För att 

beslut i allt större grad ska fattas på den operativa nivån. 
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Vid förlorade projekt gör företaget en granskning varför kunden valde en annan leverantör. Det som 

granskas är om företaget inte har det verktyg som efterfrågades, fel prisbild eller att företaget inte 

hade den kompetens som krävdes. Däremot saknar företaget ett verktyg för att hantera en analys av 

förlorade projekt. 

4.2 Företag B 
Företag B ingår i en koncern som har över 300 anställda och omsätter ca 400 miljoner svenska 

kronor. Koncernen grundades 2007 och består av 16 företag där varje företag har kompetens inom 

olika områden, men samverkar under ett paraply. Respondent B är VD för ett av företag som arbetar 

med affärssystem och konsulttjänster kring affärssystem under hela dess livslängd. Företaget säljer 

och konsultar också BI. Företaget är ungefär 65 anställda, plus ett antal fristående konsulter. 

4.2.1 Datakällor 
Koncernen använder Business Objects som BI-verktyg. Det är ett BI-verktyg som ägs av SAP (världens 

ledande leverantör av affärssystem). Då företaget redan säljer Business Object har de en stor vana 

att arbeta med och i verktyget. Den tidigare kunskapen kring BI-verktyget tillsammans med Business 

Objects funktionalitet är två av anledningarna till att företaget använder BI-verktyget. 

Respondenten använder BI-verktyget för att styra företaget. För att kunna göra detta krävs 

information från BI-verktyget för att kunna stödja beslutsfattande. Med hjälp av BI-verktyget kan 

respondenten fatta faktabaserade beslut i större utsträckning än innan BI-verktyget användes. 

Respondenten använder varje vecka BI-verktyget för att skapa rapporter och vid bokslut det flera 

gånger dagligen. Respondenten plockar fram information med hjälp av BI-verktyget utefter de 

parametrar som respondenten är intresserad. 

BI betyder för respondenten rapporter. BI-verktyget används för avstämning över hur verksamheten 

har presterat historiskt, som ett kontrollverktyg. Företaget hanterar historisk information i BI-

verktyget men i framtiden planerar företaget att i allt större utsträckning försöka använda BI-

verktyget för att framställa prognoser för att försöka förutspå framtiden. 

BI börjar enligt respondenten med ett behov. Business Objects valdes för att det kunde uppfylla 

koncernens behov av BI. Enligt respondenten är en av finesserna med Business Objects att det går att 

skapa enhetliga rapporter med en effektiv struktur. Rapporterna kommer hela tiden bli fler, utefter 

de mål som företaget sätter upp. 

Hela koncernen använder sig av Business Objects, vilket är en del av koncernens IT-strategi. Business 

Objects kan hantera data från flera olika datakällor. Vilket medför att affärssystemen i de olika 

företagen kan samverka och koncernledningen kan därför följa upp och styra koncernen på ett 

enklare sätt. Business Objects möjliggör att information från de olika affärssystemen blir transparant 

för koncernledningen. Ledningen har t.ex. möjlighet att genom olika funktioner i BI-verktyget 

analysera varje specifik säljare i hela koncernen. Respondenten upplever det som något positivt, då 

respondenten inte behöver rapportera till den högsta ledningen på samma sätt som i ett företag som 

inte har ett samordnat BI-verktyg. Transparensen förenklar arbetet för företaget väsentligt. Tack vare 

sitt BI-verktyg anser respondenten att företaget tjänar in åtskilliga timmar varje vecka. Timmar som 

annars hade lagts på att skapa rapporter till koncernledningen. 
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Företaget använder dashboards och rapporter för att visualisera information i sitt BI-verktyg, men 

respondenten menar att datakvalitén inte blir bättre bara för att dashboards används. Respondenten 

anser att ett bra BI-verktyg ska kunna identifiera avvikelser från företagets mål. Respondenten menar 

att BI-verktyget används på ett lite annorlunda sätt i konsultföretag. Eftersom de anställdas 

kompetens är det som säljs, har företaget inget behov av att kontrollera de anställda. Frihet under 

ansvar är ett ledord i företaget. 

4.2.2 Nyckeltal 
”Det finns tre viktiga nyckeltal i ett konsultföretag, debiteringsgrad, Debiteringsgrad och 

DEBITERINGSGRAD” (Respondent B, personlig kommunikation, 19 april, 2011). 

Respondenten anser att det är viktigt att mäta hur mycket konsulterna är ute hos kund. Hur stor del 

av den tiden som konsulten tjänar pengar på sin kompetens. Eftersom människor är deras största 

tillgång är debiteringsgrad det mest väsentliga nyckeltalet och utgångspunkt vid beslutsfattande 

enligt respondenten. 

Business Objects syftar till att identifiera samma nyckeltal i hela koncernen oavsett vilket 

affärssystemsystem som används som datakälla. Respondenten eftersträvar att Business Objects kan 

presentera den informationen som är viktig för att styra företaget. Företaget använder sig av sitt BI-

verktyg för att titta i backspegeln och redovisa hur verksamheten gått över en viss tid. Respondenten 

belyser att ett BI-verktyg inte kan ge den affärsmässiga bilden av framtiden. På något sätt måste BI-

verktyget kompletteras med personlig kompetens. 

Företaget arbetar med uppsatta mål för sina anställda. Varje anställd har ett årsmål och ett 

debiteringsmål som ska uppnås. Företaget följer upp sin verksamhet i olika rapporter. Företaget 

använder sitt BI verktyg till olika typer av uppföljning. Företaget gör uppföljning på resultaträkningen, 

enskilda projekt, nedlagd tid och fakturerad tid. Varje anställd har själv tillgång till BI-verktyget och 

kan följa upp intäkter och kostnader. Konsulterna i företaget skapar rapporter med parametrar som 

ligger i deras intresse. Det medför enligt respondenten bättre medvetande hos de anställda. 

Kostnaderna i ett konsultföretag är till allra största del löner. Det medför enligt respondenten att 

behovet av ett BI-verktyg inte är lika stort i tjänsteföretag som det är i tillverkande företag. Alla som 

arbetar inom konsultbranschen är enligt respondenten eniga om att det värsta som finns är negativa 

överraskningar. Därför vill respondenten se in i framtiden i så stor utsträckning som möjligt. För att 

göra framtiden så säker som möjligt. 

4.2.3 Framtiden 
Respondenten skulle vilja utveckla prognoser med hjälp av BI-verktyget, vilket alla konsultföretag 

enligt respondenten är intresserade av att göra. Prognoserna ska försöka förutspå framtida intäkter. 

Den här möjligheten finns inte i Business Objects idag, utan företaget använder Excel för att försöka 

skapa en prognos som visar något om framtiden. 

”Jag brukar lite skämtsamt säga att Excel är världens mest använda affärssystem OCH BI-verktyg” 

(Respondent B, personlig kommunikation, 19 april, 2011). 

Respondenten har uppfattningen att prognoser inte går att lita på och det är en avvägning av hur 

mycket tid och pengar det är lönt att lägga ner på en prognos. Det är enligt respondenten inga 

problem att skapa en prognos, problemet är att prognosen kommer att ligga så pass långt ifrån 
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utfallet på grund av de omständigheter som råder för konsultföretag. Det blir en avvägning om det är 

värt arbetet att försöka se in i framtiden gentemot vad prognosen bidrar med. Därför kan prognoser 

skapa i ett BI-verktyg ändå inte ersätta mag- och fingertoppkänslan som i det här fallet blir 

avgörande, enligt respondenten. Respondenten menar att det är ett av problemen som de flesta 

konsultföretag har. Eftersom tjänstebranschen är väldigt svår att förutsäga på grund av den miljö 

som råder. Projekt dyker upp ad-hoc och det väldigt komplext att försöka beräkna framtiden när den 

är så pass oviss. Det går inte att jämföra med tillverkande företag där det ofta bara gäller att 

producera, producera och producera. 

Företaget har personliga utvecklingssamtal med sina konsulter två gånger om året. Det är flera 

parametrar som följs upp och visar den anställda upp dåliga siffror vidtas åtgärder. Med hjälp av BI-

verktyget kan respondenten följa upp om det åtgärder som vidtas ger önskad effekt eller om andra 

åtgärder behövs. 

Företaget har idag inget stöd i BI-verktyget för att följa upp förlorade projekt. På ett förlorat projekt 

görs istället en muntlig kontroll med den ansvarige för projektet om varför de inte fick uppdraget. 

Där företaget försöker identifiera anledningar till att kunden valde en annan leverantör. 

Respondenten menar dock att företaget har framtida planer på att systematisera uppföljning av 

projekt. 

4.3 Företag C 
Företag C ingår i en norskägd koncern och har ca 35 st. anställda. Företaget har 5 kontor i Sverige och 

omsätter ca 55 miljoner svenska kronor. Respondent C är platschef och arbetar även som konsult. 

Företaget arbetar med alla uppdrag som har anknytning till Movex och M3. Företaget arbetar även 

med implementera BI-verktyg som är kopplat till Movex och M3. Företaget använder idag M3 som 

affärssystem och ett egenutvecklat BI-verktyg som kompletteras med Excel. Företaget planerar inom 

kort att byta enbart till det egenutvecklade BI-verktyget, som de också kommer att börja sälja till 

andra företag. Respondenten påpekar att det nya BI-verktyget inte kommer att ses som ett 

traditionellt BI-verktyg, då det även kommer att täcka operationella och strategiska rapporter. 

Respondenten tillägger också att BI-verktyget riktar sig till små och medelstora bolag, då det inte 

klarar av att hantera ett storbolags komplexitet. 

4.3.1 Datakällor 
Respondenten använder BI-verktyget i sitt arbete för att rapportera debiteringstid och 

tidsrapportering på konsulterna samt för att följa upp företagets omsättning. Respondenten ser BI-

verktyget som en verktygslåda för att kunna fatta snabba beslut. Respondenten menar att BI ska ses 

som ett beslutstödsverktyg, ett enkelt sätt att presentera data för beslutsfattarna och utgöra 

underlag för beslut. 

Företaget använder BI-verktyget för tidsrapportering och debiteringstid. Respondenten menar att 

eftersom företaget är så enkelt i sin struktur, så behövs egentligen inte BI-verktyg. Det räcker att 

konsulterna har beläggning och att fakturor skickas ut, så vet respondenten att det går bra för 

företaget. Alla företag inom koncernen använder M3 som datakälla för deras BI-verktyg, där de olika 

företagen blir varsin division i affärssystemet. Respondenten anser att det är positivt med en och 

samma datakälla. Eftersom företaget äger sitt BI-verktyg och affärssystem, har de stora möjligheter 
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för anpassningar. Problemet är att ingen i företaget lägger ner någon tid på det. Det beror enligt 

respondenten på att det inte är någon värdefull tid för företaget. Respondenten menar att en smart 

lösning skulle bespara respondenten 5 minuter i veckan, och att det inte går att försvara gentemot 

vad insatsen skulle kosta i tid och pengar. Företaget har inga resurser som arbetar internt med att 

utveckla BI-verktyget. 

Respondenten menar att tidstransaktionerna är viktiga att göra uppföljningar på, och egentligen det 

enda som behöver följas upp. Det görs genom uppföljning av timpriset, som beräknas på fakturerat 

belopp/antal timmar. Kostnaderna görs det ingen uppföljning på, då respondenten menar att det 

egentligen bara är konsulternas lön som är en kostnad. Om någon konsult t.ex. skulle ringa väldigt 

mycket till USA, så kommer det givetvis att synas och då måste konsulten kunna motivera den 

kostnaden. 

”Skomakarens barn har ofta det sämsta skorna” (Respondent C, personlig kommunikation, 31 mars, 

2011). 

Respondenten menar att företaget har ett mindre bra uppsatt affärssystem och en mycket 

sparsmakad användning av BI. De har inga finesser i egna BI-verktyget, utan finesserna finns och görs 

ute hos kunderna. Respondenten får månadsrapporter av företagets ekonomichef, i form av en 

Excelfil. Filen innehåller siffror från M3 och där det är tillagt t.ex. tjänstgöringsgrad, som inte finns i 

M3. Baserat på rapporten kan respondenten göra uppföljningar av företaget. Men respondenten 

påpekar att det inte finns någon användning av rapporten, då det är förra veckans siffror som 

presenteras. Respondenten vill styra företaget på veckobasis, och förhoppningen är att företagets 

nya BI-verktyg ska kunna tillhandahålla det. Att kunna framställa prognoser med hjälp av BI-verktyget 

är enligt respondenten något som saknas i företaget. Respondenten menar att tjänstebranschen 

ändrar sig oerhört snabbt. Det är ofta korta perspektiv när ett anbud inkommer och det är mycket 

viktigt att då veta beläggningsgraden på de olika konsulterna. 

Datakvalitet är mycket viktig i ett BI-verktyg. Respondenten anser att det är viktigt att ha rätt struktur 

på data som sedan ska presenteras i ett BI-verktyg. Finns det ingen struktur måste data städas och 

riktiga strukturer sättas upp. Därefter går det att göra analys på data. Respondenten menar att 

många företag missar det och har oreda i datakällorna, och då fallerar BI-verktyget. Det strukturella 

arbetet är A och O för en lyckad användning av BI. 

4.3.2 Nyckeltal 
De viktigaste nyckeltalen inom företaget är tidsrapportering, debiteringsgrad, debiteringstid och 

beläggningsgrad. Medvetenheten kring de här fyra nyckeltalen är stor inom företaget och det är 

dessa som avgör hela företagets existens enligt respondenten. Tidsrapportering betyder hur mycket 

tid en konsult har lagt ner ute hos en kund eller på det egna kontoret. Debiteringsgrad innebär hur 

mycket av den totala arbetstiden som en konsult arbetar ute hos kund. Debiteringstid syftar till hur 

mycket av den nerlagda tiden som en konsult kan fakturera till kunden och beläggningsgraden 

innebär hur mycket av den totala arbetstiden som konsulten är bokad ute hos kunder. Respondenten 

fokuserar på att skapa beläggning hos sina konsulter. Respondenten menar att det inte är någon idé 

att se på det som varit, det leder inte företaget framåt. Anledningen till att så få nyckeltal mäts beror 

enligt respondenten på företagets mentalitet. Företaget har en VD, resten i företaget ska arbeta. 

Respondenten anser att det inte är samma komplexitet i ett konsultföretag som i ett tillverkande 

företag. I ett tillverkande företaget behövs BI-verktyget för att styra och leda verksamheten på ett 
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annat sätt. I ett tjänsteföretag är matematiken enkel. Det finns en stor kostnad, den anställdes lön. I 

ett tillverkande företag är kostnadsanalys och lagervärdering två viktiga nyckeltal i ett BI-verktyg. 

Dessa nyckeltal används inte i ett tjänsteföretag. Det är därför debiteringsgraden blir ett så viktigt 

nyckeltal. 

Den optimala beläggningsgraden för en konsult ligger enligt respondenten på 80 % ute hos kund. 

Övrig tid bör läggas på personlig utveckling och interna arbeten. Respondenten menar att det behövs 

en dag i veckan, då en konsult lägger fokus på att uppdatera sig om nyheter på marknaden och sköta 

administrativa uppgifter. 

Tack vare att företag C är ett relativt litet företag, anser respondenten att företagets VD inte behöver 

så mycket information från BI-verktyget för att framställa rapporter. Enligt respondenten finns det 

inte heller någon avdelning inom företaget som arbetar med att utveckla BI-verktyget. Respondenten 

tror att behovet och användningen av BI-verktyget hade varit mer omfattande om företaget hade 

varit större. Konsulterna kan själva gå in i affärssystemet för att se sin debiteringsgrad och 

respondenten menar att det är konsulternas ansvar att se till att de uppnår sin debiteringsgrad. Förut 

skapades en dashboard som visade en topp 10 lista över de 10 konsulterna med den högsta 

debiteringsgraden, men den har nu företaget valt att ta bort. På grund av att det inte passade 

företagets policy. Då företaget har relativt få konsulter menar respondenten att det inte finns något 

utrymme för konsulter som inte presterar. Genom BI-verktyget följs konsulterna upp och presterar 

inte konsulten vidtas åtgärder. 

4.3.3 Framtiden 
”Alla har en liten marginal i den här branschen, en chans kommer lika fort som den går” (Respondent 

C, personlig kommunikation, 4 maj, 2011). 

Respondenten efterfrågar därför ett BI-verktyg som kan visa prognoser och utfall på tid. Ett 

tjänsteföretag måste arbeta framåtriktat. För att kunna göra det anser respondenten att prognoser 

behövs. Marknaden förändras snabbt och att få information från föregående månad räcker inte. 

Historisk data visar inga trender och det som har hänt går inte att påverka. Det som respondenten 

anser vara intressant är det som kommer att hända de kommande veckorna, i framtiden. 

Respondenten behöver veta vilka konsulter som har beläggning och vilka som inte har beläggning när 

en kund behöver hjälp. Lyckas respondenten med det, så lyckas företaget att nå resultat. Ett anbud 

går ut till flera olika företag och kunden vill att arbetet blir gjort så fort som möjligt. Kan inte 

respondenten ge kunden ett klart besked, så får något annat konsultföretaget budet. 

Det är säljarna på företaget som skapar arbete för konsulterna. Om ett anbud går förlorat är det 

säljarens arbete att ta reda på varför det gick förlorat. Till sin hjälp använder sig företaget av ett 

CRM-system (Customer Relationship Management). Där görs en uppföljning om företaget t.ex. låg fel 

i pris, om en särskild kompetens saknades eller om en specifik konsult redan var upptagen och inte 

kunde ta sig an arbetet. Respondenten menar att vissa kunder är viktigare än andra och då får övriga 

kunder vänta tills en konsult får tid över. 

Respondenten skickar få rapporter från BI-verktyget till koncernen. De anställda rapporterar sin tid i 

M3, där det skriver hur många timmar och för vilken kund de har arbetat. Tack vare att hela 

koncernen använder sig av samma affärssystemsystem kan sedan koncernen ta fram rapporter som 

täcker alla bolag i koncernen. Respondenten skickar däremot in rapporter till koncernen där det görs 
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en uppskattning av den estimerade beläggningen för 8 veckor framöver. Respondenten anser dock 

att rapporten är väldigt osäker, då den enbart innehåller en uppskattning på om konsulterna har 

beläggning eller inte. Rapporterna används även av respondenten i viss mån för att fördela de 

arbeten som kommer in med kort varsel. Respondenten ska veta till hur stor del konsulterna är 

belagda så att arbetet kan fördelas. 
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5. Analys 

I analyskapitlet jämförs empirin med vår insamlade teori, där vi valt att låta vårt ramverk ligga till 

grund för vår analys. Vi kommer att gå igenom de kritiska faktorer vi presenterade i ramverket och 

identifiera likheter samt skillnader mellan företagen i empirin och teorin. 

5.1 Integration mellan datakällor 
Om ett företag har flera olika datakällor kan det vara ett hinder för att samla in information till BI-

verktyget. Vilket medför att bearbetning och spridning av information försvåras. Det är då av extra 

vikt att skapa definitioner av variablerna så att all information betyder och mäts likadant för alla i 

företaget (Friedman & Casonto, 2008; Borking et al., 2010). Företag A upplever problem med att ha 

olika affärssystem. Att ha olika affärssystem skapar svårigheter med att integrera och sammanställa 

information. Anledningen till att företag A har flera olika affärssystem är att varje bolag inom 

koncernen vill ha ett affärssystem som passar deras marknad och krav bäst. För att användningen av 

BI ska bli så ändamålsenlig som möjligt. Företag B använder sig också av flera olika affärssystem, men 

har löst problematiken genom att använda sig av ett gemensamt BI-verktyg, Business Objects. 

Business Objects stödjer datainsamling från flera olika datakällor. Vilket medför enligt företag B att 

affärssystemen i de olika företagen kan samverka och koncernledningen kan därför följa upp och 

styra koncernen på ett enklare sätt. Då företag C ingår i en koncern där alla företag använder M3 som 

informationskälla till BI-verktyg medför detta att de anställda rapporterar information direkt in i 

affärssystemet. Därefter kan koncernen ta del av informationen direkt, för att följa upp koncernen 

och skapa rapporter i BI-verktyg. Därför anser företag C att det är viktigt att det finns en spårbarhet i 

BI-verktyget som kan härledas till de olika datakällorna. Borking et al. (2010) anser att det bör finnas 

en effektiv spårbarhet i ett BI-verktyg som möjliggör att data kan härledas till ett företags olika 

datakällor. Här ser vi en skillnad mellan de olika företagen, där företag A upplever ett problem med 

åtkomsten av sina datakällor i bolaget då de inte använder samma system.  Företag B och C har en 

enklare integration till sina datakällor tack vare gemensamt system. Därigenom ser vi en fördel med 

att använda gemensamt system för att skapa en enklare hantering av information.  

5.2 Datakvalitet 
En av de viktigaste faktorerna är att säkerställa datakvaliteten. Problem med datakvalitet är oftast 

den främsta anledningen till misslyckande användning av BI-verktyget (Moss & Atre., 2003). Liya et 

al. (2007) menar att de viktigaste målen med användningen av BI är att det ska ge enda version av 

sanningen. Företag A har använder Excel som BI-verktyg. Problemet med Excel är att det ger 

utrymme till felaktigheter och sämre datakvalité. Respondent A menar att det är enkelt för en 

användare att manipulera informationen i Excel, något som inte är genomförbart i ett renodlat BI-

verktyg då informationen blir låst för användaren. Respondent A anser att renodlat BI-verktyg är 

mycket fördelaktigt för statiska rapporter, då rapporterna framställs på samma sätt hela tiden. 

Respondent A anser att datakvalitet är viktig vid användning av BI. För att säkra datakvalitén arbetar 

företag A aktivt med kontroll av data och på de rapporter som används. Turban et al. (2011) påpekar 

också att datakvalitet är en viktig faktor för ett fungerande BI. Connolly & Begg (2005) menar att 
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dålig datakvalitet uppkommer redan vid insamling av data från olika informationskällor. Ett vanligt 

problem är att informationskällorna inte är korrekt kopplade till varandra. Genom spårbarhet i BI-

verktyget underlättas arbetet med att se om relationerna mellan informationskällorna är korrekt 

mappade. Företag B använder sig av Business Objects, vilket medför att informationen blir 

transparant för koncernledningen. Ledningen har möjligt att via Business Objects analysera varje 

specifik säljare i hela koncernen. Vilket medför att informationen inte behöver säkerställas på samma 

sätt som i ett företag som saknar ett samordnat BI-verktyg. Neely (1999) anser att företag vill arbeta 

med relevant information som stödjer företags beslutsfattande. Därför att det viktigt att mäta och 

finna rätt information. Respondent B anser att finessen med ett BI-verktyg är att ge företaget 

enhetlighet i de rapporter som tas fram. Schlegel & Rayner (2008) anser att information ska vara 

exakt likadan oberoende av vilken användare som tar del av informationen. Företag C har inga 

resurser som arbetar internt med BI. Respondenten C anser att företag C har ett dåligt uppsatt 

affärssystem och en mycket sparsmakad användning av BI. Det görs inga finesser i det egna BI-

systemet, utan finesserna görs ute hos kunderna. Däremot anser respondent C att datakvalitet är 

mycket viktig i ett BI-system och att ha rätt struktur på data som presenteras. Saknas rätt struktur 

måste riktiga strukturer sättas upp enligt respondent C. Först då går det att ta beslut och göra 

analyser på informationen. Respondent C anser att många företag missar att sätta upp riktiga 

strukturer, vilket leder till att BI fallerar. Det strukturella arbetet är A och O enligt respondent C. Dålig 

datakvalitet kan leda till att BI-verktyget sprider information som inte stämmer överens med 

företagets egentliga prestationer (Turban et al., 2011). Användningen av ett BI-verktyg kan 

underlätta hanteringen av information. Främsta anledningen till en ökad datakvalitet beror enligt 

respondenterna på att BI-verktyget skapar ett skydd över informationen som gör att utomstående 

inte kan införa felaktig information. Alla tre företagen är överens om att datakvalité är viktigt för att 

kunna fatta beslut på rätt grunder.  

5.3 Relevanta nyckeltal 
Ax et al. (2009) menar att det inte går att övervaka allt i ett företag och därför bör specifika nyckeltal 

väljas ut. Företagen i empirin beskriver vikten av att ha att ha kontroll över sina nyckeltal för att på så 

vis skapa en kontroll över hur verksamheten fungerar. Inom företag A har varje bolag möjlighet att 

utforma interna nyckeltal för att följa upp sin verksamhet, så länge som de lyckas uppnå de resultat 

som ställs på bolaget från koncernledningen. Ax et al. (2009) menar att genom användning av 

nyckeltal skapas en överskådlig bild av verksamheten att arbeta utefter. En form av nyckeltal är de 

interna nyckeltalen som oftast är specifika för varje företag. Interna nyckeltal används för att se till 

att företaget har tillräcklig effektivitet för att nå uppsatt resultat (Ax et al., 2009). De viktigaste 

nyckeltalen som används i företag A är debiteringsgrad, beläggningsgrad och täckningsbidrag per 

säljare. Företag A har valt att en konsult inte ska ha en högre beläggningsgrad än 75 %, då företaget 

räknar med att det kommer in oförutsedda händelser som kräver konsultens kompetens. Det för att 

alltid finnas tillhands för företagets kunder om det skulle uppstå ett akutärende som t ex driftstopp 

eller allvarliga störningar i kundernas system. Utan täckning på de här tre nyckeltalen menar 

respondent A att det inte finns någon anledning att driva verksamheten. Respondent A ser 

debiteringsgrad som det absolut viktigaste nyckeltalet för ett konsultföretag. Därför arbetar företag 

A aktivt med att mäta debiteringsgraden. Enligt respondent B finns det tre viktiga nyckeltal, 

debiteringsgrad, debiteringsgrad och debiteringsgrad! Det finns även fler nyckeltal och respondent B 

anser att det är viktigt att identifiera samma nyckeltal i hela koncernen oavsett vilket system som 
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respektive bolag använder. Respondent C menar att de fyra viktigaste nyckeltalen inom företag C är 

tidsrapportering, debiteringsgrad, debiteringstid och beläggningsgrad. Medvetenheten om de här 

fyra nyckeltalen är stor inom företaget och det är dessa nyckeltal som avgör hela företagets existens 

enligt respondent C. Respondent C fokuserar på att skapa beläggning för konsulterna, då respondent 

C anser att det inte är någon idé att se på det som varit, då det inte driver företaget framåt. Ax et al. 

(2009) anser att det är viktigt att ett företag är noggranna när det utformar nyckeltal. Nyckeltal ska 

vara anpassade till verksamheten, relevanta, pålitliga och anpassade för varje specifikt tillfälle. Inom 

de olika företagen har det återkommande uppkommit samma nyckeltal. Alla nyckeltal har används 

för att mäta företagets prestationer. Företagen har pratat om vikten av att tillämpa debiteringsgrad 

och beläggningsgrad då det utan dessa inte finns vinstgivande arbete i företagen enligt 

respondenterna. 

5.4 Anpassade och pålitliga prestationsmått 
På dagens hårda marknad med hög konkurrens mellan företag är det viktigt att ha kontroll över sina 

prestationer. Därför bör prestationer mätas kontinuerligt och genom prestationsmätning 

effektiviseras verksamheten genom identifiering av företags svagheter (Gunawan, 2008). För att 

varje bolag ska använda BI på ett effektivt sätt har företag A något som de kallar för grundspelet. 

Grundspelet går ut på att varje bolag ska få järnkoll på sin verksamhet. Respondent A anser att det är 

viktigt att ha full kontroll på bolagens konsulter, säljare, historisk data, framtiden och vilka 

parametrar som bolaget ska styras av. Respondent B anser att det är viktigt att mäta hur mycket 

konsulterna är ute hos kund. Eftersom människor är deras största tillgång är debiteringsgrad det 

mest väsentliga nyckeltalet och utgångspunkt vid beslutsfattande enligt respondent B. Ett företag 

måste enligt Ljungberg & Larsson (2001) alltid jobba aktivt med att övervaka företagets prestationer. 

Respondent C menar att ett tillverkande företag har många fler parametrar som är viktiga än ett 

tjänsteföretag. Respondent C menar att matematiken i ett tjänsteföretag är enkel. Det finns en stor 

kostnad, den anställdes lön. I ett tillverkande företag är kostnadsanalys och lagervärdering är två av 

de viktigaste nyckeltalen i ett BI-verktyg. Dessa nyckeltal används inte i ett tjänsteföretag. Det är 

därför debiteringsgraden blir ett så viktigt nyckeltal. Enligt Ax et al. (2009) kan ett prestationsmått 

bestå av hur lång tid det tar att genomföra en prestation, hur mycket prestationen kan tänkas kosta 

för företaget eller kvalitén på denna vara eller tjänst. Prestationsmått framställs oftast i form av 

nyckeltal som därefter kan tillföra analyssiffror för företaget. Prestationer måste ständigt övervakas 

då det är dessa som inger vinst i företagen. Alla företagen har valt att göra uppföljningar med jämna 

mellanrum för att undvika avvikelser och på så vis minimera risken för dåliga resultat. 

5.5 Åtgärder för avvikelser 
Turban et al. (2011) menar att ett BI-verktyg ska ge verksamhetschefer och analytiker möjligheten att 

genomföra lämpliga analyser. Genom att analysera historisk och aktuell data, situationer och 

prestationer kan beslutsfattare få värdefulla insikter och ett mer gediget beslutsunderlag vid 

beslutsfattande. 

Vid förlorade projekt gör företag A en granskning varför kunden valde en annan leverantör. Det som 

granskas är om företag A inte har det system som efterfrågades, fel prisbild eller att företag A inte 

hade den kompetens som krävdes. Däremot saknar företag A ett system för att hantera en analys av 

förlorade projekt. Borking et al. (2010) skriver att många företag idag saknar ett BI-verktyg för att 
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hantera beslut. För att råda bot på det problemet föreslår Borking et al. (2010) att ett företag ska 

införa krav på att ett beslut ska fattas på faktabaserade grunder. Företag B har idag inget systemstöd 

för att följa upp förlorade projekt. På ett förlorat projekt gör företaget istället en muntlig kontroll 

med den ansvarige för projektet om varför företag B inte fick uppdraget. Där företag B försöker 

identifiera anledningar till att kunden valde en annan leverantör. Respondent B menar dock att 

företag B har framtida planer på att systematisera uppföljningen. Företag C gör uppföljning på sina 

projekt genom att undersöka om dem låg fel i pris, om en särskild kompetens saknades eller om en 

specifik konsult redan var upptagen och inte kunde ta sig an arbetet. Till sin hjälp använder sig 

företag C av ett CRM-system. Gangadharan (2004) anser att ett företags analyser bör vara 

användarvänliga och lättöverskådliga för att informationen ska vara så lätthanterlig som möjligt. 

Företagen bör också ta hänsyn till omvärlden genom att anpassa sitt BI så att affärsanalyser inte 

enbart ser till det egna företaget. Alla företagen pointerar vikten med kontrollera avvikelser och 

väljer ofta att försöka följa upp varför de inte blev som planerat för att kunna minimera sina 

svagheter.  Genom att följa upp avvikelser skapas även möjlighet till att identifiera eventuella brister 

och genomföra åtgärder på dessa. Här ser vi även en skillnad mellan företagen då två av dem inte har 

något systemstöd för att följa upp förlorade projekt, medans ett företag C jobbar aktivt med 

systemstöd för förlorade projekt. 

5.6 Prognoser 
Watson (2009) och Liya et al. (2007) menar att BI-verktyget ofta har gett stöd enbart för historisk 

data. Företag efterfrågar idag BI-verktyg som kan framställa prognoser och se in i framtiden. 

Respondent A anser att historisk data inte är tillräcklig för att kunna styra ett konsultföretag. 

Respondent A menar att det inte hjälper att se i backspegeln, utan skulle önska att det fanns 

möjligheter att se vad som kommer att hända i framtiden. Det är svårt för ett konsultföretag att 

kunna planera sina resurser i samma utsträckning som det går att göra i ett tillverkande företag. 

Respondent A anser att en lösning på problemet skulle kunna vara att tillämpa ett prognosverktyg, 

där det finns information om vilka arbeten som är planerade och hur tillgängligheten ser ut för 

företagets konsulter. Ett problem med prognosverktyg är att det är mycket svårt att förutsäga 

framtiden och därför menar respondent A att det kan finnas brister i den information som kan tänkas 

presenteras i ett prognosverktyg. Den problematiken anser respondent A är den största anledningen 

till att det inte finns något bra prognosverktyg ute på marknaden idag, framtiden är helt enkelt för 

komplex för att kunna förutspå. Enligt respondent A kommer det att uppstå problem med 

tillförlitligheten på den information som samlas in till ett prognosverktyg och tror inte att det faktiska 

utfallet kommer att spegla det förutspådda i tillräckligt hög utsträckning för att det skulle vara 

användbart. Danielsson (2011) menar att ett BI-verktyg kan stödja företag vid framställning av 

prognoser. Dock skriver Danielsson (2001) att ”Det är svårt att göra prognoser, speciellt om 

framtiden”. 

Respondent B menar att ingen inom konsultbranschen gillar negativa överraskningar. Därför vill 

företag B undvika negativa överraskningar genom att kunna förutspå framtiden i så stor utsträckning 

som möjligt. Detta främst för att kunna göra framtiden så säker som möjligt. Respondent B menar att 

företag B är intresserade av att kunna förutspå framtida intäkter via ett prognosverktyg. Genom att 

försöka förutse framtida händelser kan ett företags konkurrenskraft öka (Watson, 2009). Respondent 

B har uppfattningen om att ett prognosverktyg har brister och anser att det bör göras en avvägning 

av hur mycket tid och pengar det är värt att lägga ner på en prognos. Respondent B anser att det är 
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tekniskt möjligt att skapa ett prognosverktyg, men problemet är informationen som presenteras. 

Respondent B anser att prognosen troligtvis kommer att ligga så pass långt ifrån utfallet att det inte 

fyller någon funktion i ett konsultföretag. Här blir det enligt respondent B ett avvägningsproblem. Är 

det värt arbetet att försöka se in i framtiden gentemot vad det kostar att utveckla ett prognosverktyg 

frågar sig respondent B. Respondent B anser att konsultens mag- och fingertoppskänsla inte kan 

ersättas med ett prognosverktyg. Eftersom tjänstebranschen är väldigt svår att förutsäga är det ett 

problem som många konsultföretag har. Många projekt dyker upp ad-hoc vilket medför att framtiden 

blir väldigt komplex. Respondent B anser att det inte går att jämföra tjänsteföretag med tillverkande 

företag, då ett tillverkande företag enbart fokuserar på att producera. Företag som lyckas med att 

skapa tillförlitliga prognoser kan fatta bättre beslut, vilket är precis vad beslutsstöd handlar om 

(Danielsson, 2011). Respondent C anser att det inte är någon idé att analysera historisk data, det 

leder inte företaget framåt. Respondent C anser att ett tjänsteföretag måste arbeta framåtriktat. Liya 

et al. (2007) skriver att genom att förutspå framtiden kan företaget fatta faktabaserade beslut som 

kan vara viktiga för företagets överlevnad. För att klara av det tycker respondent C att 

prognosverktyg hade varit ett bra komplement till denna problematik som uppstår. Respondent C är 

intresserad av att få information om vad som kommer att ske de kommande veckorna. Respondent C 

måste agera när kunden kommer med ett anbud och veta vilka konsulter som har beläggning. Lyckas 

det, så lyckas företaget att nå resultat. Respondent C menar att det är små marginaler i branschen, 

en chans kommer lika fort som den går. För att kunna hantera det behövs ett prognosverktyg. Ett 

anbud går ut till flera olika företag och kunden är bara intresserad av vem som kan anta sig anbudet. 

Kan inte respondent C ge besked, så får något annat konsultföretag anbudet. Svahn (2011) kritiserar 

prestationsmätning, då författaren anser att informationen som finns endast mäter historiskt. Svahn 

(2011) menar att det inte lönar sig att titta i backspegeln för att kunna driva sin verksamhet framåt. 

Därför pointerar författaren att ett företag bör tillämpa möjligheten att se framåt och se hur 

framtiden ser ut för företaget. Prognosverktyg är ett nytt sätt för konsultföretagen att utveckla sitt 

användande av BI-verktyg. Alla de företagen som vi har intervjuat har diskuterat problemet med att 

förutspå framtiden och vikten av att kunna vara beredd på vad den har att erbjuda. Samtidigt vill de 

även pointera svårigheten med att få en så överstämmande bild med vad som verkligen sker. De har 

alla försökt diskutera behovet av ett prognosverktyg och vad denna skulle tillföra till ett 

konsultföretag. Den största anledningen till behovet av prognosverktyg är att den ger möjlighet för 

företagen att planera sin framtid.   

5.7 Samlad bild av verksamhetens prestationer 
Ett BI-verktyg underlättar för företaget att ta fram verksamhetsövergripande information över 

företagets prestationer (Borking et al., 2010). BI-verktyget ska ge den samlade bilden av hur 

företaget presterar (Yeoh & Koronis., 2010). Respondent A anser ett BI-verktyg är det som används 

för att kunna se händelser i olika dimensioner och för att kunna utvärdera och ta fram de funktioner 

som behövs. Genom användningen sitt BI-verktyg kan företag A på ett lättöverskådligt sätt se vad 

som presteras inom respektive bolag. BI-verktyget används enligt respondent A som beslutsunderlag 

på många nivåer, där ansvaret delegeras neråt, för att besluten ska fattas på den operativa nivån i 

allt större grad. Respondent B ser BI-verktyget som en avstämning på hur verksamheten har 

presterat historiskt, som ett kontrollverktyg. Respondent B anser att ett BI-verktyg i allt större 

utsträckning bör användas som ett prognosverktyg för att försöka förutspå framtiden. Enligt 

respondent C ska ett BI-verktyg ses som en verktygslåda för att kunna ta snabba beslut. Det är viktigt 



35 
 

att få ut korrekt data och kunna presentera den för att kunna fatta snabba beslut. Respondent C 

menar att ett BI-verktyg ska ses som ett beslutstödsverktyg, ett enkelt sätt att presentera data för 

beslutsfattare. Borking et al. (2010) och Turban et al. (2011) menar att ett BI-verktyg används för att 

samla in, bearbeta och sprida information i företag för ett skapa ett bättre beslutsunderlag, vilket kan 

leda till ett förbättrat beslutsfattande. Yeoh & Koronis (2010) menar också att företag som tillämpar 

BI-verktyg skapar möjligheter för ett snabbare och mer exakt beslutsfattande. Genom mätningar 

skapar företagen det arbete som ger en grund för att kunna genomföra faktabaserade beslut. Det ger 

även möjlighet till att skapa en verktygslåda som ger möjligheter till mer kontroll över företagen.   

5.8 Visualisering av information 
För att ge en heltäckande bild av verksamheten kan ett företag använda sig av dashboards för att 

visualisera informationen från BI-verktyget (Selby, 2009). Företag använder sig också av dashboards 

för att sprida och visualisera information. Dashboards syftar till att ge en övergripande bild av 

företagets prestationer. Exakt vilken information som ska visas och hur den ska visas på dashboarden 

bestämmer företagen själva med hjälp av parametrar som ställs in i BI-verktyget (Turban et al., 2011). 

Företag A använder dashboards för att informationen ska bli mer lättförklarlig. Respondent A menar 

att dashboards är en bra applikation för att visualisera information och på ett snyggt sätt presentera 

information. Företag B använder dashboards och rapporter för att visualisera information från sitt BI-

verktyg, men respondent B menar att datakvalitén inte blir bättre bara för att dashboards används. 

Företag C använde sig tidigare av dashboards för att t.ex. presentera de konsulter som hade den 

bästa debiteringsgraden. Företag C har nu valt att ta bort dashboards och istället får konsulterna 

själva gå in i BI-verktyget för att följa upp sin debiteringsgrad. Selby (2009) menar att den vanligaste 

applikationen för att presentera information är dashboards, då de ger en heltäckande bild av 

företaget. Dashboards presenterar grafer som visar företagets aktuella prestationer jämfört med de 

önskade prestationerna. Alla företagen menar att dashbords ger möjlighet för företagen att skapa en 

enklare visualisering av information. De ser dashbords som ett hjälpmedel att förmedla information 

vidare till sina anställda.  

5.9 Tvärfunktionalitet 
Tack vare att företag A använder sig av Excel blir den tvärfunktionella användningen av BI hämmad. 

Drill down funktionen är begränsad och respondent A kan endast borra sig ner till den informationen 

som finns i Excelfilen. Respondent A har inte tillgång till det bakomliggande affärssystemet. Om 

respondent A upptäcker felaktigheter i informationen måste respondent A antingen ringa eller maila 

bolaget för att få tag i den bakomliggande informationen. I ett BI-system finns det stöd för att kunna 

borra sig ner till individnivå. Enligt Liya et al. (2007) är de viktigt att leverera kunskap tvärfunktionellt 

genom hela verksamheten. Då företag B använder sig av Business Objects blir informationen 

transparant för koncernledningen. Ledningen har t.ex. möjlighet att genom olika funktioner 

analysera varje specifik säljare i hela koncernen. Vilket medför att respondent B inte behöver 

rapportera till den högsta ledningen på samma sätt som i ett företag som inte har ett samordnat BI-

system. Transparensen förenklar arbetet för företag B väsentligt. Tack vare sitt BI-verktyg anser 

respondent B att företaget tjänar in åtskilliga timmar varje vecka, timmar som annars hade lagts på 

att skapa rapporter till koncernledningen. Inom företag C är situationen liknande. Alla företag inom 

koncernen använder M3 som informationskälla för BI, där de olika företagen blir varsin division i 
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affärssystemet. Respondent C anser att det är positivt med en och samma datakälla. Enligt Liya et al. 

(2007) ska ett BI-verktyg möjliggöra en korrekt analys av företaget och sprida information 

tvärfunktionellt genom hela företaget. De två företagen som använder ett gemensamt BI-verktyg 

skapar genom detta en enklare spårbarhet för användaren. Användning av ett och samma BI-verktyg 

genom hela verksamheten sparar tid för användaren och skapar möjlighet till att fokusera på 

vinstgivande arbete. 

5.10 Kommunikation 
Borking et al. (2010) anser att tack vare målstyrning kan ett företag skapa det önskade beteendet i 

företaget. Vilket uppkommer genom att företaget definierar tydliga målverktyg som ger varje individ 

möjlighet att kontinuerligt följa upp varje mål. Företag A arbetar aktivt med att ha synliga kalendrar 

för alla anställda inom bolaget. De här kalendrarna finns i intranätet för att alla anställda ska ha 

åtkomst. O´brien & Marakas (2006) skriver att kommunikation kan förmedlas i ett företag med hjälp 

av olika verktyg. Kalendrar och mejl är kommunikationsverktyg som förenklar kommunikationen. För 

att få ut information till de anställda kan företag använda intranät där information sprids och lagras 

(O´brien & Marakas, 2006). Företag A använder sig även av tidsredovisning för att visa hur de 

anställda disponerar sin tid. Genom kontinuerliga möten med de anställda är de väl medvetna om 

vad de ska utföra för att kunna nå sina mål. Det sker genom att varje anställd har ett eget målbrev. 

Genom att göra varje individ medveten om kraven som ställs på de anställda hoppas företaget skapa 

ett bättre resultat. Då människan är den viktigaste tillgången för tjänsteföretag, är det viktigt att 

värna om sina anställda (Gåserud, 2001). I företag A sker uppföljning på varje individs resultat 

veckovis med hjälp av möten. Det menar respondent A skapar möjlighet att identifiera problem och 

därigenom åtgärda dessa. Företag B arbetar med uppsatta mål för sina anställda och varje anställd 

har ett årsmål och ett debiteringsmål. Respondent B undersöker mestadels om det är något som är 

avvikande från deras mål. Respondent B menar att BI används på ett lite annorlunda sätt i 

konsultföretag. Eftersom de anställdas kompetens är det som säljs, har de inget behov av att 

kontrollera de anställda. Frihet under ansvar är ett ledord i företag B. Gåserud (2001) anser att de 

anställda är företagets främsta tillgång och skapar i samspel med kunderna ett värde för företaget. 

Företag B har personliga utvecklingssamtal två gånger om året. Det är flera parametrar som följs upp 

och visar inte den anställda upp tillräckligt resultat vidtas åtgärder. Med hjälp av BI-systemet kan 

respondent B följa upp om de åtgärder som vidtas ger önskad effekt eller om andra åtgärder behövs. 

I företag C kan konsulterna själva gå in i affärssystemet för att se sin debiteringsgrad. Då företag C 

har relativt få konsulter menar respondent C att det inte finns något utrymme för konsulter som inte 

presterar. Genom BI följs konsulterna upp och presterar inte konsulten vidtas åtgärder. Gåserud 

(2001) anser att det är viktigt för ett företag att arbetar med effektiv utvärdering av sina anställda. 

Det sker oftast genom att företaget hjälper sina anställda i deras utveckling. Genom att stödja, 

inspirera, vägleda och kommunicera med sina anställda ökar konkurrenskraften inom företaget. BI 

kan bidra med ett gediget beslutsunderlag för att kunna fatta faktabaserade beslut gentemot sin 

anställda (Gåserud, 2001). Inom konsultföretag är de anställda den viktigaste tillgången, därför pekar 

samtliga företag på vikten av kommunikation och utveckling av sina anställda. Varje individ är väl 

medveten om sina krav och har själva goda möjligheter att följa upp hur dessa genomförs.  
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6. Slutsats 

I vårt avslutande kapitel presenterar vi våra slutsatser från undersökningen. Här presenteras ett 

eget ramverk för de kritiska faktorerna vid användning av BI i konsultföretag. Vi ger även förslag 

till fortsatt forskning. 

6.1 Diskussion 
Business Intelligence är ett begrepp som kan ha olika betydelse för olika personer. I litteraturen finns 

det flera olika definitioner av begreppet BI. Vår uppfattning är att BI innebär processer och verktyg 

för insamling, bearbetning och spridning av information för ett förbättrat beslutsunderlag i företag. 

Ett BI-verktyg är till för att stödja insamling, bearbetning och spridning av information i företag. Vår 

uppfattning om begreppet BI och BI-verktyg bekräftas av respondenterna, dock tenderar 

respondenterna att se BI-verktyg enbart som ett kontrollverktyg. Att det råder olika uppfattningar 

om begreppet BI och att det används olika inom företag gör ämnet intressant. Vi valde därför att 

undersöka konsultföretag inom BI, då vi ansåg att konsultföretag borde besitta en hög kompetens 

inom BI och använda BI i hög utsträckning inom det egna företaget. Att de har hög kompetens inom 

området bekräftar vår undersökning, men den egna användningen av BI är mycket begränsad. 

En intressant och överraskande iakttagelse var att, med undantag från företag B, så saknades ett 

gemensamt BI-verktyg. Företag A och C använde sig av Excel i stor utsträckning samt att företag B 

använde sig av Excel när företaget saknade en funktion i sitt BI-verktyg. Respondent B menade att 

Excel är världens mest använda BI-verktyg och respondent C menade att skomakarens barn ofta har 

det sämsta skorna. Respondent A ansåg att användningen av Excel berodde på att företag A inte 

hade något gemensamt affärssystem. Har företag många olika affärssystem skapar det svårigheter 

för att sammanställa information i ett BI-verktyg. Detta anser vi vara upphovet till flera andra 

problem såsom datakvalitet och tvärfunktionaliteten inom företagen.  

En reflektion som vi gjort är att konsultföretag inte har samma behov av ett BI-verktyg som ett 

tillverkande företag. Respondent A menar att det är svårt för ett konsultföretag att planera sin tid i 

samma utsträckning som i ett tillverkande företag. Respondent B menar att den stora kostnaden i ett 

konsultföretag är lönen, vilket medför att behovet av ett BI-verktyg inte är lika stort i konsultföretag. 

Respondent C bekräftar att lönen är en stor kostnad och menar att i ett tillverkande företag är 

kostnadsanalys och lagervärdering två viktiga nyckeltal i ett BI-verktyg. De här två nyckeltalen går 

inte att applicera i ett konsultföretag enligt respondent C då det inte uppstår samma komplexitet i 

ett konsultföretag som i ett tillverkande företag. 

Trots olika storlek på de tre företagen i vår undersökning har vi inte kunnat identifiera några stora 

avvikelser i hur företagen arbetar. Respondent A och respondent B anser att debiteringsgrad är det 

viktigaste nyckeltalet. Respondent C bekräftar att debiteringsgrad är ett viktigt nyckeltal, men 

respondent C fokuserar på att skapa beläggning för konsulterna. Vi anser dock att de tre företagen i 

undersökningen ligger i olika faser vad gäller användandet av ett BI-verktyg inom de egna företaget. 

Företag A har inget beslut på att ett gemensamt BI-verktyg ska används. I företag B finns det ett 

gemensamt BI-verktyg, vilket var ett beslut från koncernledningen. Företag C planerar att i framtiden 

använda sig av ett BI-verktyg, men de har inte kommit dit än. 
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I vårt resultat har vi identifierat kritiska faktorer vid användning av BI i konsultföretag. Vi har genom 

att kartlägga tre företag lyckats identifiera tre nyckelfaktorer som har så pass stor påverkan på de 

kritiska faktorerna att konsultföretagen i första hand bör uppfylla dessa. Dessa tre nyckelfaktorer är: 

Gemensamt BI-verktyg och integration mellan datakällor, relevanta nyckeltal samt prognoser. Vi 

menar inte att de kritiska faktorerna uppfylls per automatik men vi anser att det finns en koppling 

mellan nyckelfaktorerna och de kritiska faktorerna. Genom att uppfylla nyckelfaktorerna skapas 

också förutsättningar för att uppfylla de kritiska faktorerna för användning av BI i konsultföretag. 

6.2 Resultat 
Syftet med genomförd studie har varit att identifiera kritiska faktorer vid användning av BI inom 

konsultföretag. För att möjliggöra identifikation av de faktorerna gjorde vi ett ramverk med möjliga 

faktorer. Därefter undersökte vi hur konsultföretag arbetade med BI för att slutligen kunna 

identifiera kritiska faktorer vid användning av BI inom konsultföretag. I Inledningen av studien ställde 

vi oss följande fråga: 

”Vilka är de kritiska faktorerna vid användning av Business Intelligence inom konsultföretag? 

Vi har identifierat att för många olika affärssystem inom samma företag kan vara ett hinder för 

användning av ett BI-verktyg. Har ett företag för många affärssystem är det svårare för ett BI-verktyg 

att klara av att hantera så många informationskällor. BI-verktyg kan hantera information från mer än 

en datakälla däremot kan arbetet försvåras vid användning av för många datakällor. Vi kan 

konstatera att ett BI-verktyg endast klarar av att hämta information från ett fåtal affärssystem. Ett 

gemensamt BI-verktyg och integration mellan datakällor möjliggör att det blir enklare med 

informationsspridning inom företaget, då samma information finns tillgänglig för alla användare. 

Genom BI-verktyg såsom kalendrar och tidsrapportering kan information spridas inom företaget. Vi 

kan dra slutsatsen att ett gemensamt BI-verktyg möjliggör informationsspridning. 

Även om Excel används av företag i vår studie kan vi bekräfta att Excel inte erbjuder den datakvalité 

som efterfrågas av företagen. Problemet med att använda Excel är att användare kan manipulera 

informationen. Med ett gemensamt BI-verktyg blir informationen låst för användaren. Ett företag 

som har ett gemensamt BI-verktyg behöver inte säkerställa datakvalitén på samma sätt som i ett 

företag som saknar ett gemensamt BI-verktyg. Datakvalité är mycket viktigt i ett BI-verktyg då detta 

skapar möjligheter till bra beslutsgrund för företaget. Det är även viktigt att ha rätt struktur i de 

underliggande affärssystemen. Så att informationen som presenteras i ett BI-verktyg blir korrekt. Det 

strukturella arbetet är A och O för ett BI-verktyg. Finns inte rätt struktur skapas svårigheter i ett BI-

verktyg. 

Om ett företag inte använder sig av ett gemensamt BI-verktyg kan enligt våra respondenter den 

tvärfunktionella användningen hämmas. Om ett företag inte har tillgång till det bakomliggande 

affärssystemet finns det heller ingen spårbarhet. I ett BI-verktyg finns det stöd för att kunna borra sig 

ner till den nivå som användaren önskar på ett enklare sätt i förhållande till ett företag som inte 

använder ett BI-verktyg . Tvärfunktionell användning bidrar också med en effektivisering av företaget 

enligt de företag som vi har undersökt. Vi kan se en fördel med BI-verktyg genom att ett företag som 

använder sig av ett gemensamt BI-verktyg inte behöver sammanställa information för att sedan 

leverera informationen till berörd part. 
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 Kritiska faktorer vid användning av BI i konsultföretag 

Gemensamt BI-verktyg 
och integration mellan 
datakällor 

 Visualisering av information (Turban et al., 2011; Selby, 2009) 

 Kommunikation (Borking et al., 2010; Gåserud, 2001) 

 Datakvalitet (Moss & Atre, 2003; Neely, 1999) 
 Tvärfunktionalitet (Liya et al., 2007) 

Tabell 2. Egenmodifierad tabell, del av eget ramverk 

Vi har identifierat vikten av att ha kontroll över företagets nyckeltal då det leder till en kontroll över 

hur verksamheten presterar. Genom användning av nyckeltal skapas en överskådlig bild för 

verksamheten att arbeta utefter. Nyckeltal ger möjlighet för ett företag att se om det finns tillräcklig 

effektivitet samt att nå uppsatta mål. Utan täckning på företagets nyckeltal finns inget vinstgivande 

arbete i företaget enligt våra respondenter. Det är viktigt att ett företag noggrant utformar sina 

nyckeltal så att de är lämpade till företaget, relevanta, pålitliga och anpassande för varje specifikt 

tillfälle. De två viktigaste nyckeltalen enligt respondenterna som vi har kunnat identifiera är 

debiteringsgrad och beläggningsgrad. Nyckeltal som också förekommer i vår undersökning är 

täckningsbidrag per säljare, tidsrapportering, och debiteringstid. Täckning på de viktigaste 

nyckeltalen kan vara avgörande för ett företags existens enligt våra respondenter. 

Då konkurrensen mellan företag idag är hög är det viktigt att ha kontroll på företagets prestationer. 

Vi kan bekräfta att det är viktigt att ha kontroll över företaget. Då ett konsultföretag inte använder 

sig av målstyrning på samma sätt som ett tillverkande företag. Det viktigaste nyckeltalet för våra 

respondenter har visat sig vara debiteringsgrad som både ett av det viktigaste nyckeltalet och det 

prestationsmått som kan kontrollera företaget. 

Vi identifierat att företagen i vår studie har beredskap för avvikelser. Två av företagen har valt att 

inte ha full beläggningsgrad på sina konsulter för att kunna hantera avvikelser från den planerade 

verksamheten. Vi iakttar dock att det är planerade avvikelser. 

Samtliga företag i vår studie saknar idag ett BI-verktyg som stödjer uppföljning av förlorade projekt. 

Vi konstaterar också att företagen inte lägger ner några större resurser på att granska varför ett 

projekt gick förlorat. Det görs en granskning om företaget låg fel i pris, saknade kompetens och om 

inte företaget kunde erbjuda rätt produkt. Två av företagen saknade helt ett systemstöd för att 

kunna göra uppföljningar på förlorade projekt och således går det inte att fatta faktabaserade beslut 

på vilka åtgärder som ska vidtas. 
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Kritiska faktorer vid användning av BI i konsultföretag 

Relevanta nyckeltal 

 Anpassade och pålitliga prestationsmått (Ax et al., 2009; 
Ljungberg & Larsson, 2001) 

 Samlad bild av verksamhetens prestationer (Borking et 
al., 2010; Turban et al., 2011; Yeoh & Koronis, 2010) 

Tabell 3. Egenmodifierad tabell, del av eget ramverk 

Samtliga företag i vår studie använder idag BI för att behandla historisk data. Vilket leder till att BI 

används som ett kontrollverktyg över hur företagen har presterat. Vi har identifierat att samtliga 

företag efterfrågar ett prognosverktyg. Vi har uppfattningen att det är önskvärt att BI även ska 

användas som ett prognosverktyg för att kunna förutspå framtiden. Historisk data är inte tillräckligt 

för att kunna styra ett konsultföretag enligt våra respondenter. Att titta i backspegeln driver inte ett 

företag framåt. Ett prognosverktyg ska innehålla information om vilka arbeten som är planerade och 

hur tillgängligheten ser ut för företagets konsulter. Att kunna förutse framtida händelser skulle öka 

ett företags konkurrenskraft menar respondenterna samt att det skapas en säkerhet på vad 

framtiden kan ha att erbjuda. Ett anbud går ut till flera olika företag. Kan inte ett företag ge ett 

snabbt besked om de kan anta anbudet, så går chansen till arbete förlorad. 

Vid samtal med våra respondenter kan vi konstatera att det finns en viss problematik med ett 

prognosverktyg. Argument som riktas emot ett prognosverktyg är att framtiden är för komplex för 

att kunna förutspås. Det skulle finnas brister i den information som ett prognosverktyg presenterar. 

Informationen blir inte tillförlitlig enligt våra respondenter. Att prognosens utfall inte skulle spegla 

det faktiska utfallet i så pass hög grad att det skulle vara tillförlitligt. Det blir en avvägning av hur 

mycket tid och pengar det är värt att lägga ner på en prognos, om det ändå inte går att fatta beslut 

på informationen som presenteras. Idag är det en konsults mag- och fingertopps känsla som är 

företagens prognosverktyg. 

 Kritiska faktorer vid användning av BI i konsultföretag 

Prognoser 
 Åtgärder för avvikelser (Turban et al., 2011; Borking et al., 

2010; Gangadharan, 2004) 
 

Tabell 4. Egenmodifierad tabell, del av eget ramverk 
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Kritiska faktorer vid användning av BI i konsultföretag 

Gemensamt BI-verktyg 
och integration mellan 
datakällor 

 Visualisering av information (Turban et al., 2011; Selby, 2009) 

 Kommunikation (Borking et al., 2010; Gåserud, 2001) 

 Datakvalitet (Moss & Atre, 2003; Neely, 1999) 
 Tvärfunktionalitet (Liya et al., 2007) 

 

Relevanta nyckeltal 

 Anpassade och pålitliga prestationsmått (Ax et al., 2009; Ljungberg 
& Larsson, 2001) 

 Samlad bild av verksamhetens prestationer (Borking et al., 2010; 
Turban et al., 2011; Yeoh & Koronis, 2010) 

Prognoser 
 Åtgärder för avvikelser (Turban et al., 2011; Borking et al., 2010; 

Gangadharan, 2004) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Egenmodifierad tabell, eget ramverk 
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6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Vi har i vår undersökning funnit att konsultföretag inte använder BI i så stor utsträckning som teorin 

menar. Det anser vi beror på att ett BI-verktyg inte fyller de funktioner som efterfrågas av 

konsultföretag. Vi har identifierat att prognosverktyg verkar vara ett eftertraktat hjälpmedel inom 

konsultföretag. Vi anser att det finns en potential för konsultföretag att utveckla ett bra 

prognosverktyg. Ett prognosverktyg som kan hantera den komplexitet som våra respondenter 

beskrivit och som kan erbjuda prognoser som stämmer överens med det faktiska utfallet. Därför 

hade det varit intressant att göra en djupare forskning inom det området. En Intressant aspekt hade 

varit vad det kostar att utveckla ett prognosverktyg och jämföra det mot potentiella vinster för ett 

konsultföretag. Det kan också finnas andra verktyg som underlättar som underlättar och hjälper till 

att förutspå framtiden, som vi inte lyckats att identifiera i vår undersökning. 

Vi finner det även intressant att företagen inte verkar lägga någon större vikt på varför ett anbud gick 

förlorat. Vi tror att bättre uppföljning av förlorade projekt kan leda till ökade intäkter för företaget. 

En djupare undersökning om varför det inte görs och potentiella framgångar med att aktivt följa upp 

förlorade anbudsförfrågningar hade vi funnit intresse av att läsa. 
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7.3 Intervjuobjekt 
Personlig kommunikation, respondent A, intervju 1: 2011-03-25, intervju 2: 2011-04-29. 

Personlig kommunikation, respondent B, intervju 1: 2011-04-19, intervju 2: 2011-05-03. 

Personlig kommunikation, respondent C, intervju 1: 2011-03-31, intervju 2: 2011-05-04. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
Intervjuguide 1 

Övervakning Målstyrning Analys 

 1.2a - d  1.3a-g  1.4a-d 

 

8.2 Bilaga 2 
Intervjufrågor 1 

1.1 Business Intelligence 

a. Namn och position inom företaget? 

b. Företagets/koncernens storlek (omsättning)? 

c. Verksamhetens affärsidé (vad säljs)? 

d. Hur många anställda finns det i företaget? 

e. Hur är företaget uppbyggt? (struktur) 

f. Hur kommer du i kontakt med BI i ditt arbete? 

g. Vad betyder ordet BI för dig? 

h. Hur används BI inom er verksamhet? 

1.2 Övervakning 

a. Hur många informationskällor är kopplade till ert BI-verktyg? 

b. Hur visualiseras informationen genom ert BI-verktyg? (dashboards, rapporter) 

c. Vilka nyckeltal arbetar ni utefter? 

d. Hur hjälper BI er att ge en övergripande bild av verksamheten? 

1.3 Målstyrning 

a. Hur sprids information genom ert BI-verktyg inom företaget? 

b. Hur kommuniceras informationen genom ert BI-verktyg inom företaget? 

c. Vilka/et BI-verktyg använder ert företag? (mjukvara) 

d. Hur använder ni er av prestationsmätning? 

e. Hur är prestationsmätningen kopplad till målstyrning inom företaget? 

f. Hur arbetar ni med att förutspå framtiden? 
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g. Vem inom företaget får ta del av vilken information från BI? 

1.4 Analys 

a. Vilken betydelse har datakvaliteten för BI? 

b. Vem använder BI? (Ledningen, avdelningschefer, operativ personal) 

c. Hur stödjer BI beslutsfattande? 

d. Vem fattar beslut om ert BI? 

8.3 Bilaga 3 
Intervjuguide 2 

Övervakning Målstyrning Analys 

 2.1a-i  2.2a-d  2.3a-c 

 

8.4 Bilaga 4 
Intervjufrågor 2 

2.1 Övervakning 

a. Varför används de här nyckeltalen? 

b. Varför har ni valt just de här nyckeltalen? 

c. Varför är de nyckeltalen kritiska för er verksamhet? 

d. Vad är syftet med rapporter? 

e. Görs det uppföljningar på rapporterna? 

f. Hur ofta görs rapporterna? 

g. Görs det uppföljning på era nyckeltal? 

h. Hur använder ni dashboards? 

i. Var ser du för nack- och fördelar med att använda flera informationskällor? 

2.2 Målstyrning 

a. Varför finns det inte ett prognosverktyg idag? 

b. Vad är svårigheterna med att förutspå framtiden? 

c. Hur stödjer BI den personliga utvecklingen hos de anställda? 

d. Hur är medvetenheten bland de anställda om de parametrarna som mäts i BI-verktyg? 

2.3 Analys 

a. Hur används BI på de olika nivåerna i företaget? 
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b. Vad görs för åtgärder baserat på avvikelser? 

c. Hur genomförs åtgärderna? 


