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Förord 

Vi vill börja uppsatsen med att tacka alla som gjort arbetet möjligt. Först vill vi tacka 

våra respondenter som har deltagit i studien och varit med och bidragit med värdefulla 

infallsvinklar och tagit sig tid att svara på våra frågor. Ett stort tack riktas även till våra 

handledare Carina Ihlström Eriksson och Ewa Zimmerman. Tack för det stöd ni har gett 

oss under uppsats-processen. Vi vill även tacka övriga handledare Lars-Olof Johansson, 

Ann Svensson och Esbjörn Ebbeson för era värdefulla åsikter. De opponenter som har 

gett oss bra återkoppling på våra texter riktar vi även ett stort tack till.  

 

Carin Andriesse                  Erika Edvinsson 

 

Halmstad, 2016 
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Abstrakt  

Den ökade mängden data i världen leder till att allt fler företag väljer att investera i BI-

system som kan stödja hantering och analys av data. Genom att analysera data kan det 

leda till nytta för företaget som exempelvis bättre kontroll och beslutsunderlag. 

Samtidigt har utvärderingen av nyttan med systemen inte följt med i samma utveckling 

som investeringarna. Svårigheten att utvärdera de mjuka och strategiska nyttorna med 

ett BI-system är en av anledningarna till det. Genom att utvärdera ett BI-system kan 

företag få en uppfattning av vilka nyttor som uppnåtts och om ytterligare aktiviteter 

krävs för att öka nyttan. En kvalitativ intervjustudie har utförts på stora tillverkande 

företag och konsultföretag för att se hur arbetet med utvärdering av nyttor med BI-

system går till i praktiken. Studien inkluderar utvärdering både innan och efter en 

implementation och resulterar i rekommendationer. Studiens resultat visar att det kan 

skilja sig hur små företag och stora tillverkande företag använder BI-systemet och 

därmed hur utvärdering bör ske. Det har även påvisats att det bör ske ökad utvärdering 

efter att BI-systemen införts i företaget. Genom att inkludera utvärdering av delar som 

påverkar möjligheten att uppnå nytta, såväl som delar som kan påverka utvärderingen, 

leder det till en mer realistisk utvärdering och därmed en större chans för företag att 

öka nyttan med sitt BI-system.  

Nyckelord: Utvärdering, BI-system, Intangible nyttor, Påverkan på nytta, Ökad nytta  
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Abstract  

The growing amount of data in the world leads to an increasing amount of investments 

in BI-systems, which can support management and analysis of data. Businesses can 

experience benefits such as better control and decision base when they analyze their 

data. The evaluation of BI-systems has fallen behind at the same time as investments in 

these systems has increased. The difficulty in evaluating the soft and strategic benefits of 

a BI-system is one of the reasons for the lack of evaluations. Evaluation can give 

businesses a notion of which benefits that they have achieved and if further activities are 

needed to increase the benefits of the BI-system. A qualitative interview study has been 

carried out on large manufacturing businesses and consulting businesses, with the 

purpose to study how the evaluation of BI-system benefits are being done in practice. 

The study include evaluation before and after an implementation of a BI-system and 

results in recommendations. The result of the study shows that there can be differences 

in the way small and large manufacturing businesses use the BI-system and therefore 

also differences in how to perform the evaluation. The study has also established that 

more evaluations should be done after the BI-system has been implemented. Evaluation 

of parts that affect the possibility to achieve benefits as well as parts that affects the 

evaluation results in a more realistic evaluation, and a greater chance for the business to 

increase the benefits of their BI-system.   

Keywords: Evaluation, BI-system, Intangible benefits, Impact on benefits, Increased 

benefits   
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1. Inledning   

I avsnittet presenteras en bakgrund till studiens ämne. Genom att belysa tidigare forskning 

argumenteras det för studiens relevans. Det redogörs för problemområdet som leder fram 

till studiens frågeställning och syfte. 

 

Utvecklingen inom IT-branschen pågår konstant och allt fler företag utökar hanteringen 

av data [1]. Ett begrepp som har varit i centrum de senaste åren är business intelligence 

(BI) system (Chen, Chiang & Storey, 2012; Dobrev & Hart, 2015). Det är ett 

informationssystem (IS) som kombinerar datainsamling, lagring och kunskapshantering 

med analytiska verktyg (Negash, 2004). Mängden digital och ostrukturerad data ökar 

hela tiden vilket ger företag fler analysmöjligheter och bidrar till att investeringar i BI-

system blir allt vanligare (Gantz & Reinsel, 2012; [2]). Genom att analysera företagets 

insamlade data kan det exempelvis ske verksamhetsförbättringar och ökad kundservice 

[1]. Enligt Berry (2015) planerade ca 76 procent av ekonomicheferna att spendera lika 

mycket eller mer på investeringar i BI och analysverktyg under 2015 vid jämförelse med 

föregående år.   

Området att utvärdera nyttor som IT kan resultera i är något som forskare redan på 90-

talet fick ett intresse för (Brynjolfsson, 1993; Kohli & Grover, 2008; Schryen, 2013). 

Utvärdering av IT-system har tidigare baserats på ekonomiska mätmetoder (Stefanou, 

2001). Mjukare nyttor som exempelvis ökad konkurrenskraft värderades därmed inte. 

Flera nyttor som IT bidrog med blev därför inte synliga för företagen (Brynjolfsson, 

1993). För att säkerställa att företags investeringar i IT verkligen resulterade i värde, 

utökades utvärderingar av nyttor till att även inkludera mätning av mjuka värden 

(Gibson, Arnott, Jagielska & Melbourne, 2004; Lundberg, 2009). Utvärdering av nyttor 

med IT är något som även företag intresserat sig för då det är viktigt att kunna 

presentera förväntad och uppnådd nytta av en IT-investering [3]. Det är bland annat 

viktigt att utvärdera eftersom företag kan investera i ny teknologi enbart för att 

konkurrenter gör det. En klar bild av vilket värde investeringen skulle kunna tillföra 

deras företag kan därmed saknas (Arnott & Gibson, 2005).  

Uppsatsen behandlar utvärdering ur ett nytto-perspektiv. Inom uppsatsen syftar nytto-

perspektiv på de nyttor som företaget genererar genom BI-systemet. Nyttorna kan 

exempelvis bestå av bättre informationskvalité vilket kan leda till bättre beslutsfattande 

och möjligheten att hantera information effektivare (Popovič, Turk & Jaklič, 2010; 

Ranjan, 2009). Utvärdering ur ett nytto-perspektiv skiljer sig gentemot andra 

utvärderingsformer. Det finns exempelvis teknisk utvärdering som fokuserar på att 

säkerställa att systemet tekniskt fungerar korrekt (Kolb et al., 2012). En utvärdering 

med ett nytto-perspektiv fokuserar istället på nyttor som BI-systemet kan bidra med till 

företaget som helhet, och inte enbart på hur väl systemet fungerar. Värdet av systemet i 

en bredare bemärkelse är därmed i centrum. 

En utvärdering av BI-systemets nyttor kan ske både före och efter ett införande. Före 

införandet bör utvärderingen utföras för att exempelvis övertyga ledningen om 

områdets lönsamhet. Utvärdering av de förväntade nyttorna kan även vara viktigt för att 
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nå framgång i ett BI-system projekt. Det kan bland annat resultera i mer engagemang 

från sponsorer och ledningen när de ser avkastningen av projektet (Boyton, Ayscough, 

Kaveri & Chiong, 2015; Yeoh & Koronios, 2010). Efter BI-systemets införande bör 

utvärdering ske för att öka nyttorna med systemet (Lönnqvist & Pirttimäki, 2006). Det 

möjliggör identifiering av delar som kan påverka förmågan att uppnå fler nyttor med 

systemet (Popovič et al., 2010). Gomes, Romão och Caldeira (2013) argumenterar för att 

en lyckad investering i IT-system kan vara beroende av om företaget har gjort en 

utvärdering både innan och efter implementering med fokus på nyttor.  

Jourdan, Rainer och Marshall (2008) argumenterar att nyttor med BI-system har 

behandlats sparsamt i tidigare forskning och att det troligen beror på svårigheter med 

att utvärdera de nyttor BI-system bidrar med. Nyttor som BI-system bidrar med är ofta 

mjuka värden som exempelvis ökad affärskunskap, vilket kan vara svårt att mäta och 

framställa i ekonomiska termer (Boyton et al., 2015; Gibson et al., 2004). Kostnaden och 

komplexiteten av ett BI-system kan jämföras med ett heltäckande affärssystem (Yeoh & 

Koronios, 2010). Det medför att företag med en mindre budget kan ha svårt att 

godkänna investeringen om inte kostnadsbesparingen visas direkt (Ranjan, 2009).  

Audzeyeva och Hudson (2015) påpekar att det finns ett behov av att maximera BI-nyttor 

på lång sikt och att företag inte bara ska inrikta sig på att utföra ett lyckat införande. För 

att uppnå långsiktiga nyttor med BI-system kan det krävas att organisatoriska aspekter 

som kan påverka nyttan tas hänsyn till vid utvärdering (Audzeyeva & Hudson, 2015). 

För att kunna hantera BI-systemet på ett bra sätt behöver utvärderingar utföras för att 

exempelvis se om systemet levererar den information företaget är i behov av (Lönnqvist 

& Pirttimäki, 2006).  

Vikten av att utvärdera nyttor med BI-system och svårigheten med det har hanterats av 

ett flertal författare (Elbashir, Collier & Davern, 2008; Gibson et al., 2004; Jourdan et al., 

2008; Lönnqvist & Pirttimäki, 2006). En tydlig presentation av nyttor innan investering i 

ett BI-system kan vara avgörande för att säkerställa ett lyckat system (Boyton et al., 

2015). Det har även under det senaste året påpekats ett behov av kunskap kring 

utvärdering av BI-system efter införande för att möjliggöra fler nyttor på lång sikt 

(Audzeyeva & Hudson, 2015). Det påvisar att utvärdering av BI-system ur ett nytto-

perspektiv både före och efter ett införande kan vara i behov av ytterligare kunskap.  

Studien avser därmed att besvara frågeställningen: 

“Hur kan BI-system utvärderas ur ett nytto-perspektiv?” 

Syftet är att beskriva hur företag arbetar med utvärderingar av nyttor med BI-system i 

praktiken. Inför ett BI-system projekt kan företag utvärdera potentiella nyttor och efter 

projektet kan den faktiska nyttan utvärderas och möjliggöra ökad nytta. Studien avser 

att resultera i ett praktiskt bidrag i form av rekommendationer för företag vid 

utvärdering av BI-system med ett nytto-perspektiv. Rekommendationerna kan användas 

av exempelvis företag som ska investera i BI-system eller vill se över och eventuellt 

förbättra sitt nuvarande BI-system.  
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2. Litteraturstudie 

Avsnittet avser presentera den litteratur som studien bygger på. Först presenteras vad 

begreppet nytta betyder. Därefter sker en beskrivning av vilka nyttor BI-system kan 

resultera i, hur utvärdering av nyttor kan gå till samt företags förutsättningar att uppnå 

nytta, vilket kan påverka utvärderingen. Avslutningsvis sammanfattas litteraturstudien 

och identifierade teman presenteras i en tabell. Litteraturstudiens teman är sedan basen 

för insamlingen av det empiriska materialet.  

 

2.1 Nyttor 

Investeringar i IT-system sker ofta med förhoppningen att förbättra företagets 

prestationer och därmed realisera nyttor för företaget (Ward, Taylor & Bond, 1996). Ett 

framgångsrikt BI-system förväntas bidra med information av hög kvalitet för att stödja 

analytiskt beslutsfattande och bidra till att styra verksamheten så organisationens mål 

kan uppnås (Popovič et al., 2010). För att ta tillvara på nyttorna måste ändringar ske i 

hur information används eller aktiviteter utförs, det räcker inte att bara införa ett IT-

system. Nyttor kan därmed ses som effekten av förändringarna, skillnaden mellan hur 

arbete sker idag och hur det föreslås ske (Ward et al., 1996).  

Det finns olika inriktningar som nyttor kan delas in i, exempelvis intangible (ogripbara) 

och tangible (gripbara). Intangible nyttor kan beskrivas som mjuka och kvalitativa 

nyttor, exempelvis ökad kvalité (Elbashir et al., 2008), bättre affärsförståelse, 

förbättrade affärsprocesser (Gibson et al., 2004) samt ökad kommunikation (Hočevar & 

Jaklič, 2008). Det kan vara svårt att mäta och värdera intangible nyttor (Botchkarev, 

Andru & Chiong, 2011). Tangible nyttor är finansiella i grunden vilket skiljer sig från 

intangible nyttor som inte är finansiella. Det medför att de flesta utvärderingstekniker 

kan mäta tangible nyttor som är mer operativa medan intangible nyttor som är mer 

strategiska kan vara svårare (Gibson et al., 2004). Skillnaden mellan intangible och 

tangible nyttor kan även liknas med skillnaden på varor och tjänster, där varor är 

materiella och tjänster immateriella (Gibson et al., 2004; Murphy & Simon, 2002). 

2.1.1 BI-system och nyttor 

Ett BI-system är en underkategori till beslutsstödsystem (Arnott & Pervan, 2008) som 

syftar till att bidra med konkurrenskraftig information för beslutsfattande inom ett 

företag (Negash, 2004). BI-system är uppbyggda av analys- och rapporteringsverktyg 

(Elbashir et al., 2008). De kan exempelvis bestå av online analytical processing verktyg 

(OLAP), dashboards och data mining verktyg. BI-system omfattar även underliggande 

anpassade databaser som exempelvis Data Warehouse (Elbashir et al., 2008). Kostnaden 

för ett BI-system är ofta hög och de nyttor systemet bidrar med kan vara svåra att 

motivera en investering med (Sahay & Ranjan, 2008). 

BI-system har framförallt målet att förbättra informationskvalité och att rätt 

information ska vara tillgänglig vid rätt tidpunkt. Information kan beskrivas som den 

näst viktigaste resursen i en organisation efter de anställda (Ranjan, 2009). För att 

förbättra beslutsfattandet i en affärsprocess är det ett måste att använda information av 
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kvalité inom processerna (Popovič et al., 2010). När rätt information finns tillgänglig är 

det enklare att reagera snabbt på kunders önskemål och problem vilket kan leda till 

nöjdare kunder (Hočevar & Jaklič, 2008). Genom att uppfylla konsumenternas behov 

kan det resultera i ökade konkurrensfördelar i företaget (Elbashir et al., 2008; Ranjan, 

2009).  

Det finns olika nivåer i ett företag där nytta kan uppstå. Exempelvis kan en nytta vara 

operativ, taktisk eller strategisk. Utvärderingen av nyttor med IT har blivit mer komplex 

när systemen utvecklats till att bidra med nyttor även på taktisk och strategisk nivå 

(Arnott & Gibson, 2005). När ett system leder till nyttor på flera nivåer i företaget 

innebär det att utvärdering behöver ske från både operativt och strategiskt perspektiv 

(Stefanou, 2001). Nyttan av affärssystem och andra liknande system mäts ofta genom 

operativa faktorer även om de kan ses som en strategisk tillgång. Det görs eftersom 

taktiska och strategiska nyttor kan vara svåra att mäta med ekonomiska mått (Murphy 

& Simon, 2002).  

IT-systems nyttor kan vara fördröjda, vilket betyder att nyttan inte kan utvärderas 

direkt (Kohli & Grover, 2008; Schryen, 2013). Det finns problem med utvärderingar som 

ignorerar nyttor som uppstår senare och de borde tas hänsyn till. När nyttor inte 

uppstår direkt efter en investering kan det leda till missförstånd kring vilket värde som 

skapades. Exempelvis kan det uppstå fler nyttor när användare lärt sig systemet och 

anpassningar införlivats (Schryen, 2013). 

BI-system kan leverera nyttor genom att exempelvis förbättra kärnprocesser i form av 

ledningsprocesser eller operativa processer (Boyton et al., 2015; Williams & Williams, 

2003). Ledningsprocesser kan förbättras indirekt genom att systemet stödjer planering, 

kontroll, mätning, övervakning och förändring. BI-systemet kan även förbättra operativa 

processer direkt genom att hjälpa till att upptäcka bedrägerier och genomföra 

framgångsrika försäljningskampanjer (Williams & Williams, 2003).  

Nyttor på operativ nivå kan visa en direkt avkastning medan nyttor på strategisk nivå 

kan visa avkastning efter exempelvis månader eller år (Gibson et al., 2004). Ett BI-

system resulterar ofta i indirekta effekter där det kan ta tid innan nyttan kan mätas 

(Audzeyeva & Hudson, 2015; Boyton et al., 2015; Hočevar & Jaklič, 2008; Lönnqvist & 

Pirttimäki, 2006). Exempelvis kan nyttan med att skapa prognoser för efterfrågan vara 

synlig först när prognoserna införlivats i de operativa processerna och levererar nyttor 

som minskat lager med mera (Williams & Williams, 2003).  

2.2 Utvärdering av nyttor 

Utvärderingar av system sker ofta för att uppskatta värdet av investeringen, mäta 

framgången av den samt identifiera nyttor (Stockdale & Standing, 2006). Nyttor av ett 

IT-system bör identifieras innan investering och sedan följas upp efter investeringen är 

genomförd, för att säkerställa att nyttorna uppfylls. När en utvärdering av resultatet 

utförts är det möjligt att se om ytterligare nyttor är möjliga att uppnå eller om något 

hade kunnat göras annorlunda för att uppnå fler nyttor med nuvarande projekt (Ward et 

al., 1996). Coombs, Doherty och Neaga (2013), Remenyi och Sherwood-Smith (1999), 

Stockdale och Standing (2006) samt Ward et al. (1996) har rekommenderat att 
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utvärdering av IT-system sker från ett livscykelperspektiv. En regelbunden kontroll och 

utvärdering av informationssystem-projekt är viktigt eftersom det minskar risken med 

att införandet av systemet blir misslyckat. Kontinuerlig utvärdering ökar även 

förutsättningarna för att uppnå fler nyttor (Remenyi & Sherwood-Smith, 1999; 

Stockdale & Standing, 2006).   

Utvärderingar efter att ett system har införts kan ibland utföras för att avsluta projektet 

snarare än att se över vilka förbättringar som kan göras. När utvärdering sker utan 

lärandet av vad som kan göras annorlunda kan värdet av att utföra utvärderingen 

försvinna (Remenyi & Sherwood-Smith, 1999). Stockdale och Standing (2006) nämner 

exempelvis att tillverkande företag kan tendera att ha ett fokus på att rättfärdiggöra 

investeringen och sedan inte utvärdera värdet på ett konstruktivt sätt. Utvärderingar 

bör däremot bidra till handlingar för att förbättra systemet och för att öka nyttorna 

(Hedman & Borell, 2004).  

Utvärdering av nyttor med BI-system kan beskrivas ha två syften, dels motivera 

investeringar samt förbättra nuvarande BI-system (Lönnqvist & Pirttimäki, 2006). 

Förbättring av nuvarande BI-system kan ske bland annat genom att kontrollera om 

systemet ger tillräckligt stöd till företaget. Delar som kan vara viktiga att se över för att 

fastställa om maximalt med nyttor levereras av BI-systemet är exempelvis vilken 

information företaget är i behov av, om informationen finns tillgänglig tillräckligt snabbt 

och hur väl informationen sedan sprids i företaget. Genom att kontinuerligt mäta och 

justera leder det till att BI-systemet kan fortsätta att vara effektivt (Lönnqvist & 

Pirttimäki, 2006).  

2.2.1 Mätmetoder 

Innan införandet av ett BI-system bör det ske identifiering av hur potentiella nyttor 

lämpligast kan mätas (Pina, Romão & Oliveira, 2013; Ward et al., 1996). Det kan 

förekomma att mätetal för att värdera framgången av ett projekt inte fastställs förrän 

efter införandet. De bör däremot definieras redan innan för att det ska finnas något att 

jämföra med (Ward et al., 1996). Identifieringen av ett flertal sätt att mäta en nytta på är 

fördelaktigt för att kunna fastställa i vilken grad en nytta uppnåtts (Pina et al., 2013). 

När det saknas en klar vision för vilka nyttor BI-systemet ska bidra med kan det leda till 

att införandet blir ett misslyckande (Boyton et al., 2015). Mätningen av nyttor kan ha en 

tendens att vara övergripande, oprecis och sakna klara riktlinjer (Davison, 2001; Gainor 

& Bouthillier, 2014).  

Det är komplext att välja vad som ska mätas. Valet påverkas framförallt av intressenter 

och kontexten, exempelvis vilken organisationsstruktur företaget har eller vilken 

industri det tillhör (Stockdale & Standing, 2006). Vid utvärdering av nyttor med BI-

system kan det vara viktigt att anpassa mätningen efter kontexten. Exempelvis kan det 

när en nytta värderas i beskrivande form krävas att hänsyn tas till företagets långsiktiga 

strategi och om de beskrivna nyttorna hjälper företaget att uppnå den (Hočevar & Jaklič, 

2008). Mätning av intangible nyttor kan även behöva analyseras i specifika fall där 

kontexten kan påverka om ett värde är möjligt att mäta i ekonomiska termer eller inte 

(Botchkarev et al., 2011).  
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Känslomässiga utvärderingar 

Det förekommer att formella utvärderingar av ett BI-systems nyttor uteblir (Arnott & 

Gibson, 2005). En bra relation mellan beslutsfattare och BI-system leverantör kan då 

vara mer betydande vid godkännande av projektet. Utvärdering av uppnådda nyttor 

med BI-system kan beskrivas som onödigt då kunders klagomål fungerar som indikator 

för problem. Det kan finnas en vetskap kring vilket värde BI-systemet medför även om 

ingen formell utvärdering sker. Intangible nyttor behöver exempelvis inte alltid 

kvantifieras om det byggts upp ett starkt förtroende hos projektets sponsor (Arnott & 

Gibson, 2005). Beslutsfattares intuition och tolkning av information kan även vara 

betydande vid val att implementera ett system. Konkurrenters val att implementera ett 

nytt system kan exempelvis påverka mer än en formell utvärdering av potentiella nyttor 

(Stefanou, 2001). 

Kvalitativa mätmetoder 

Ett BI-systems nyttor kan vara svåra att kvantifiera eftersom de ofta är strategiska och 

immateriella (Boyton et al., 2015; Gibson et al., 2004). Kvalitativa mätmetoder för BI-

systems nyttor kan exempelvis innefatta intervjuer eller samtal med användare (Gainor 

& Bouthillier, 2014; Stefanou, 2001) och mätning av kvalitativa indikatorer genom 

enkäter (Boyton et al., 2015; Lönnqvist & Pirttimäki, 2006). Det kan vara viktigt att 

inkludera kvalitativa intangibles i beslutsmodeller inför ett investeringsbeslut 

(Anandarajan & Wen, 1999; Pina et al., 2013). Kvalitativa mätetal kan vara avgörande 

för om projekt med strategiska nyttor får godkänt att genomföras eftersom de har nyttor 

som är svåra att värdera ekonomiskt (Anandarajan & Wen, 1999; Pina et al., 2013). Vid 

utvärdering av ett BI-system kan det vara fördelaktigt att se förbi ekonomiska värden 

och istället kolla närmare på informationsutbytet (Mohanty, 2008).   

Strategiska nyttor med BI-system kan exempelvis vara att stödja långsiktig planering 

(Davison, 2001). Genom att kontrollera hur väl planeringen stämmer överens med 

faktiskt utfall kan nyttan mätas. Det hjälper till att fastställa om BI-systemet varit 

effektivt som stöd vid planering och kan uppmärksamma svagheter. En kontinuerlig 

mätning bör därmed utföras under längre tid (Davison, 2001). När BI-systemet är infört 

kan kvalitativa mätetal som till exempel hur många som använder systemet och hur ofta 

det ses över, användas för att säkerställa att det fortsätter bidra med värde (Lönnqvist & 

Pirttimäki, 2006). 

Balanced Performance Measurement (BPM)/Balanced Score Card (BSC) är en kvalitativ 

metod som används för att utvärdera företagsprestationer men som även kan användas 

vid utvärdering av IT-system (Gomes et al., 2013; Stefanou, 2001). Metoden kan 

användas för att identifiera faktorer som bör mätas baserat på det specifika företagets 

vision och strategi (Lönnqvist & Pirttimäki, 2006). Det går att genom BSC göra om 

strategin till operationella termer (Gomes et al., 2013). En fördel är att kostnader och 

nyttor kan studeras från flera olika perspektiv under hela systemets livscykel (Lönnqvist 

& Pirttimäki, 2006). Metoden tar hänsyn till det finansiella, de interna processerna, 

kunderna samt innovation och lärande (Stefanou, 2001). 

Elbashir et al. (2008) föreslår användning av perceptionsbaserad mätning, som baseras 

på människors uppfattning. En fördel med metoden är att data för analys kan saknas och 
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perceptionsbaserad mätning då kan komplettera (Elbashir et al., 2008). Kvalitativa 

intervjuer kan utföras för att få en bild av ledningens upplevelse och utvärdera hur väl 

systemet stödjer den övergripande strategin (Stefanou, 2001). Intervjuer kan även 

användas för att utvärdera om exempelvis användarna känner sig säkrare vid 

beslutsfattande (Hočevar & Jaklič, 2008). Genom att intervjua användare kan det vara 

enklare att se ett samband mellan nyttorna och BI-systemet (Lönnqvist & Pirttimäki, 

2006). BI-systems nyttor kan även mätas genom att utgå ifrån organisationens 

perspektiv och exempelvis genom enkäter mäta nöjdhet hos informationsanvändarna 

(Pirttimäki et al., 2006). Det kan däremot uppstå problem med tillförlitligheten av 

utvärderingar som grundar sig i fördomar och subjektivitet (Gibson et al., 2004). 

Kvalitativa utvärderingar kan leda till opålitliga resultat kring vilka nyttor som uppnåtts 

med investeringen (Lönnqvist & Pirttimäki, 2006). 

Ekonomiska mätmetoder 

När processen för att godkänna projekt drivs av finansiella värden kan det resultera i ett 

behov av ekonomiska mått (Arnott & Gibson, 2005). Vid införande av BI-system finns 

det fördelar med att kunna motivera investeringen med hjälp av att visa avkastningen, 

bland annat på grund av de höga kostnaderna för systemet (Negash, 2004). Det kan 

exempelvis vara svårt att övertyga ledningen i en organisation utan att fastställa nyttor i 

ekonomiska termer (Murphy & Simon, 2002). Immateriella nyttor bör mätas genom 

ekonomiska termer när det är möjligt. En anledning till det är att mätningarna annars 

kan bli alltför subjektiva och svåra att fastställa trovärdigheten av (Gunasekaran, Ngai & 

McGaughey, 2006).  

Intangible nyttor kan studeras med hjälp av indirekta indikatorer och framställas i 

ekonomiska mått för att öka möjligheten till att få ledningen att godkänna projektet 

(Murphy & Simon, 2002). Exempelvis kan högre arbetsmoral mätas genom att värdera 

det ekonomiska utfallet av högre produktivitet (Gibson et al., 2004). Kundnöjdhet kan 

även mätas indirekt genom ökade försäljningsintäkter (Murphy & Simon, 2002).  

Det finns skilda åsikter kring om intangible nyttor bör mätas finansiellt (Botchkarev et 

al., 2011). Forskning kring intangible nyttor och hur de ska kvantifieras är viktigt men 

Botchkarev et al. (2011) nämner att intangible nyttor inte är redo att användas som 

underlag för praktiker inom det finansiella området ännu. Det finns ett flertal sätt att 

uttrycka nyttor på, men om en nytta inte uppnår resultat i ökat kassaflöde så kommer 

den inte kopplas ihop med en investering (Williams & Williams, 2003). 

Return on investment (ROI) har beskrivits som ett av de mer använda ekonomiska 

måtten inom företagsanalys (Botchkarev et al., 2011; Pina et al., 2013). Det är en 

mätmetod som kan användas på redan implementerade system och vid investerings-

beslut. ROI visar hur mycket varje investerad krona kommer ge i avkastning. Intangible 

nyttor bör inte inkluderas i ROI eftersom syftet med metoden är att täcka endast en 

aspekt av det finansiella värdet. Istället bör en separat mätning av de kvalitativa 

nyttorna utföras (Botchkarev et al., 2011). ROI kan vara en olämplig metod för att 

motivera en investering i BI-system på grund av svårigheter att uttrycka BI-systemets 

nyttor i de ekonomiska mätetal metoden använder (Hočevar & Jaklič, 2008). Boyton et 

al. (2015) påpekar att investeringar i BI-system frekvent misslyckas med att leverera 
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värde till företaget i form av ROI. Det belyser ett ROI som mätmetod kan vara 

problematisk att använda vid utvärdering av nyttor med ett BI-system (Boyton et al., 

2015).  

Andra ekonomiska mätmetoder har beskrivits som Net Present Value (NPV) och Internal 

Rate of Return (Hočevar & Jaklič, 2008; Love, Irani, Standing, Lin & Burn, 2005). 

Metoderna bygger i likhet med ROI på att kostnaderna ska relateras till nyttorna vilket 

kan bli problematiskt då nyttorna ofta inträffar senare. Det innebär alltid en risk att 

nyttorna inte uppstår eftersom det finns många framtida faktorer som kan påverka 

(Love et al., 2005). 

Kombinerade mätmetoder 

Ekonomiska och kvalitativa mätmetoder kan även kombineras. Bredare utvärderingar 

med fler komponenter har rekommenderats för mätning av nyttor med BI-system 

(Williams & Williams, 2003). IT-system kan utvärderas med ekonomiska mätmetoder 

innan en investering och med både ekonomiska och kvalitativa mätmetoder efter för att 

värdera vilken nytta investeringen resulterat i. Med IT-system som resulterar i flera 

mjuka värden bör de kvalitativa mätmetoderna däremot även inkluderas i utvärdering 

innan implementation (Stefanou, 2001). Det kan vid utvärdering av IT-system krävas en 

metod som inkluderar både intangible och tangible värden eftersom en teknik inte är 

tillräcklig för att täcka alla kostnader och nyttor ett system kan leda till (Anandarajan & 

Wen, 1999). Stefanou (2001) identifierade bland annat att komplexa system med 

intangible nyttor kräver en utvärdering som är både kvalitativ och kvantitativ. 

Botchkarev et al. (2011) argumenterar för att identifiering av immateriella nyttor 

tillsammans med ekonomiska nyttor kan stärka motiveringen vid en investering. 

Eftersom mätningen av nyttor med IT-system är komplex kan det behövas bredare 

utvärderingar och inkludering av exempelvis perceptionsbaserade mätmetoder (Davern 

& Wilkin, 2010). 

2.3 Företagets förutsättningar att uppnå nytta 

Det finns flera interna faktorer som kan påverka vilken nytta IT-system kan resultera i 

för företag, exempelvis informationsdelning, IT-användning, kultur för förändring och 

avstämning mot de strategiska målen (Kohli & Grover, 2008).  

Popovič et al. (2010) argumenterar för vikten av att ta hänsyn till BI-mognad och hur väl 

en organisation kan absorbera nyttorna med BI-system. Det kan exempelvis vara 

avgörande hur ett BI-system används och det kan påverka vilken avkastning som 

systemet resulterar i (Hočevar & Jaklič, 2008). Informationskvalitét beskrivs som en 

viktig nytta av BI-system och därför är det viktigt att identifiera faktorer som stödjer 

användningen av kvalitetsinformation (Popovič et al., 2010).  Pirttimäki et al. (2006) 

nämner också att BI-systemet måste användas för att effekterna ska kunna utläsas. 

Tillgång till information kan endast leda till nyttor för ett företag om informationen 

används för att ändra företaget till det bättre. Exempelvis kan ökad information kring 

kunders shoppingvanor endast leda till effektivitets nyttor när företaget använder 

informationen för att fokusera på de mest lönsamma kunderna (Ward et al., 1996).  
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Det är viktigt att utgå ifrån vilka mänskliga resurser som finns inom företaget innan ett 

projekt påbörjas (Gunasekaran et al., 2006). Data som BI-systemet ska hantera måste 

komma från olika avdelningar och anställda inom företaget och kan kräva ett samarbete 

med personal från IT-avdelningen (Hočevar & Jaklič, 2008). Insamling av data måste ske 

på kort tid för att inte riskera att data blir inaktuell innan den blir analyserad. Ett företag 

måste även ha kunskapen om att omvandla data till information för att BI-systemet ska 

ge ett önskat resultat (Hočevar & Jaklič, 2008). 

Förmågan att uppnå nyttor av kvalitetsinformations-användning kan mätas för att 

värdera företagets möjligheter (Popovič et al., 2010). Exempel på variabler som kan 

mätas är samarbete mellan IT och verksamhet, organisationens kultur för 

processförbättring, informationsanvändning och teknisk beredskap. Hur moget ett 

företag är för ett BI-system kan identifieras utifrån ett IT-perspektiv genom att 

analysera variabler som mäter datakällor som används (t.ex. Data Warehouse, 

kalkylblad m.m.), graden data integration för analytiska beslut och i vilken utsträckning 

olika analyser används (exempelvis OLAP, rapporter, data mining). Popovič et al. (2010) 

påpekar att ett företag som är mer moget för ett BI-system har större möjlighet att 

uppnå nyttor av ökad kvalitetsinformation. 

2.3.1 Mänskliga resurser  

De främsta intressenterna av en BI-investering är sponsorerna av projektet samt de som 

kommer använda den information BI-systemet kommer producera (Lönnqvist & 

Pirttimäki, 2006; Remenyi & Sherwood-Smith, 1999). Vid utvärdering av BI-system är 

det fördelaktigt att ha en förståelse för intressenters olika perspektiv. Det krävs även att 

kontexten där utvärderingen sker tas hänsyn till och inte bara vad som ska utvärderas 

(Arnott & Gibson, 2005). Sponsorerna och användarna bör vara involverade i 

utvärderingar eftersom de sedan kommer vara de som levererar nyttorna genom att 

använda systemet och ansvara för det. Vid utvärdering sker det däremot sällan att 

sponsorerna, som ofta består av ledningen, kollar över utvärderingar och om förväntade 

nyttor uppstått (Remenyi & Sherwood-Smith, 1999). För att ett BI-system ska vara 

effektivt krävs det även att användare av informationen klargör vilken information som 

behövs för beslutsfattande och uppfyllande av strategiska mål (Hočevar & Jaklič, 2008; 

Lönnqvist & Pirttimäki, 2006).   

Remenyi och Sherwood-Smith (1999) nämner ett utvärderingsglapp som kan ske när de 

som var med i förstudien kring att införa det nya systemet och målen det skulle uppfylla 

inte är med i resten av projektet. De som initierar införandet av ett nytt system har ofta 

en vision för vad investeringen ska leda till som sedan görs om till finansiella och 

tekniska mål. De som sedan är med vid införandet och utvärderingen av systemet 

behöver inte ha samma bild av vad systemet ska bidra med. Fokus vid utvärdering kan 

därför bli på mer ekonomiska nyttor även om systemets huvudsakliga mål var att 

exempelvis utveckla företagets affärsmöjligheter. Det leder ofta till att projektet och 

systemet kan ändra riktning och att den nytta som det var tänkt att systemet skulle 

bidra med uteblir (Remenyi & Sherwood-Smith, 1999). De som utför utvärderingar har 

ofta en teknisk bakgrund kopplat till att IT-system tidigare resulterade i fler operativa 

nyttor med fokus på objektiva delar (Arnott & Gibson, 2005). När det skapats 

motiveringar och övergripande underlag för investeringen lämnar de med affärs-
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kunskaper över till teknisk personal som utför utvärderingarna. Syftet blir då att 

säkerställa ett effektivt och tekniskt fungerande system snarare än att ta hänsyn till 

potentiella nyttor för företaget (Arnott & Gibson, 2005).  

Det kan även bli problematiskt om BI-system betraktas som en affärsfunktion och 

endast hanteras av anställda med affärskunskaper. Arnott och Gibson (2005) 

argumenterar att BI-system kräver stöd från IT-avdelningen i ett företag. IT-avdelningen 

bör vara involverade i hanteringen och styrningen av BI-systemet så att de är insatta när 

problem uppstår (Arnott & Gibson, 2005). Uppföljning av BI-system utförs bland annat 

för att se till att de levererar användbar information och bör utföras av en IT-expert. Det 

kan säkerställa att systemet fortsätter hålla en hög nivå och att det sker fortsatt 

utveckling av produkten (Hočevar & Jaklič, 2008).  

2.3.2 Risker att inte uppnå nytta 

Bedömning av risker som kan påverka nyttan av IT-investeringen är viktigt att 

identifiera tillsammans med kostnader och nyttor före införandet. Exempel på risker 

kan exempelvis vara att införandekostnaderna blir högre än planerat och inkompatibel 

mjukvara och hårdvara (Hočevar & Jaklič, 2008; Love et al., 2005). Genom att identifiera 

potentiella risker innan införande kan företaget vara förberett på att hantera negativa 

effekter på exempelvis organisationsstruktur och strategi. Risker företag kan uppleva 

vid en IT-investering är exempelvis säkerhetsproblem, kostnaden om systemet är nere, 

osäkerhet kring hur nyttor ska mätas samt spenderade av resurser utan att vara säker 

på att erhålla någon avkastning (Love et al., 2005). 

Det kan finnas en tendens att underskatta risker med ett BI-system. När ledningen bara 

ser positiva saker med BI-systemet kan det leda till att de underskattar behovet av 

organisations och process -förändringar som behövs för att uppnå nytta med systemet 

(Williams & Williams, 2003). Ranjan (2009) påpekar också vikten av att se över 

potentiella risker av en BI-investering innan införande. Risken för att projektet inte ska 

bli framgångsrikt och kostnaden för det bör fastställas i finansiella mått och inkluderas i 

planeringen för systemet (Ranjan, 2009).  

2.4 Sammanfattning litteraturstudie 

BI-system resulterar framförallt i nytta i form av ökad informationskvalitét (Popovič et 

al., 2010; Ranjan, 2009). Det ger företag möjlighet att reagera snabbt på kunders 

önskemål vilket kan leda till ökade konkurrensfördelar (Hočevar & Jaklič, 2008; Ranjan, 

2009). Ett BI-systems nyttor kan vara svåra att kvantifiera eftersom de ofta är 

strategiska och immateriella (Boyton et al., 2015; Gibson et al., 2004). Nytta av en 

investering behöver inte vara direkt vilket kan bidra till missförstånd över vilket värde 

som systemet bidragit med (Audzeyeva & Hudson, 2015; Boyton et al., 2015; Gibson et 

al., 2004; Hočevar & Jaklič, 2008; Kohli & Grover, 2008; Schryen, 2013).  Nyttorna bör 

identifieras innan en investering och följas upp efter investeringen utifrån ett 

livscykelperspektiv (Coombs et al., 2013; Remenyi & Sherwood-Smith, 1999; Stockdale 

& Standing, 2006; Ward et al., 1996). Utvärderingen ska bidra till handlingar för att 

förbättra systemet och öka nyttorna (Hedman & Borell, 2004; Remenyi & Sherwood-

Smith, 1999). En utvärdering kan utföras med både kvalitativa och ekonomiska 
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mätmetoder, där kvalitativa nämnts som lämpligast för utvärdering av BI-system 

(Hočevar & Jaklič, 2008; Mohanty, 2008). Det förekommer även att mätmetoder 

kombineras (Anandarajan & Wen, 1999; Botchkarev et al., 2011; Davern & Wilkin, 2010; 

Stefanou, 2001; Williams & Williams, 2003) eller att utvärdering baseras mer på 

intuition och förtroende (Arnott & Gibson, 2005; Stefanou, 2001).  

Hočevar och Jaklič (2008), Pirttimäki et al. (2006) och Ward et al. (1996) nämner vikten 

av att BI-systemet används för att kunna leda till värde för företaget. Genom att ta 

hänsyn till den BI-mognad företaget har (Popovič et al., 2010) kan det skapas 

medvetenhet kring vilka ändringar som bör utföras. Vid utvärdering av BI-system är det 

viktigt att det ingår flera roller. De som har en vision med systemet bör vara involverade 

vid införande och utvärdering (Remenyi & Sherwood-Smith, 1999). För att ett BI-system 

ska vara effektivt krävs det även att slutanvändare av BI-systemet klargör vilken 

information de behöver (Hočevar & Jaklič, 2008; Lönnqvist & Pirttimäki, 2006). 

Samarbetet mellan IT-avdelningen och affärssidan är viktigt för att BI-systemet ska 

kunna fungera effektivt. Ett BI-system kräver stöd från IT-avdelningen så att de är 

involverade i arbetet med BI-systemet om problem uppstår (Arnott & Gibson, 2005). Det 

är även viktigt att identifiera risker som kan minska nyttan med systemet (Hočevar & 

Jaklič, 2008; Love et al., 2005). Utifrån litteraturstudien har olika teman identifierats. 

Tabell 1 visar identifierade teman, och deras nyckelord. 
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Tema Nyckelord för tema Referenser 

Nyttonivå Operativ & strategisk  

(Arnott & Gibson, 2005; Gibson et al., 2004; Hočevar & 

Jaklič, 2008; Popovič et al., 2010; Ranjan, 2009; 
Stefanou, 2001; Williams & Williams, 2003) 

Tid Fördröjda nyttor 

(Audzeyeva & Hudson, 2015; Boyton et al., 2015; 

Gibson et al., 2004; Hočevar & Jaklič, 2008; Kohli & 

Grover, 2008; Lönnqvist & Pirttimäki, 2006; Schryen, 

2013) 

 Kontinuerlig utvärdering  

 (Coombs et al., 2013; Hedman & Borell, 2004; 

Lönnqvist & Pirttimäki, 2006; Pina et al., 2013; 

Remenyi & Sherwood-Smith, 1999; Stockdale & 
Standing, 2006; Ward et al., 1996) 

Mätmetoder 
Informella & 

Känslomässiga  

(Arnott & Gibson, 2005; Davison, 2001; Gainor & 

Bouthillier, 2014; Stefanou, 2001)    

 Kvalitativa  

(Boyton et al., 2015; Davison, 2001; Elbashir et al., 

2008; Gainor & Bouthillier, 2014; Gibson et al., 2004; 

Hočevar & Jaklič, 2008; Lönnqvist & Pirttimäki, 2006; 
Mohanty, 2008; Pina et al., 2013; Pirttimäki et al., 

2006; Stefanou, 2001)  

 

Ekonomiska 

(Botchkarev & Andru, 2011; Boyton et al., 2015; 

Gibson et al., 2004; Gunasekaran et al., 2006; Love et 

al., 2005; Murphy & Simon, 2002; Negash, 2004; Pina 

et al., 2013)  

Kombinerade 

(Anandarajan & Wen, 1999; Botchkarev et al., 2011; 

Davern & Wilkin, 2010; Stefanou, 2001; Williams & 

Williams, 2003) 

Mänskliga- 

resurser 
Deltagare vid utvärdering 

(Arnott & Gibson, 2005; Lönnqvist & Pirttimäki, 2006; 

Remenyi & Sherwood-Smith, 1999) 

 

Samarbete mellan IT-

avdelning och affärssidan 

(Arnott & Gibson, 2005; Hočevar & Jaklič, 2008; 

Lönnqvist & Pirttimäki, 2006; Popovič et al., 2010) 

Användares inställning till 

systemet 
(Kohli & Grover, 2008; Popovič et al., 2010) 

 Användares kompetens 

(Gunasekaran et al., 2006; Hočevar & Jaklič, 2008; 

Kohli & Grover, 2008; Pirttimäki et al., 2006; Popovič 

et al., 2010; Ward et al., 1996) 

Risker Utebliven nytta 
(Hočevar & Jaklič, 2008; Love et al., 2005; Ranjan, 

2009) 

Tabell 1, Litteraturens teman 
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt. Delar som hanteras är vald 

forskningsansats, hur sekundärdata till litteraturstudien samlats in, vilken 

datainsamlingsmetod som använts, vilket urval av respondenter som deltagit i studien, 

etiska överväganden som tagits hänsyn till, hur empiriskt och teoretiskt underlag 

analyserats samt en kritisk diskussion kring tillvägagångssättet för studien.

 

3.1 Forskningsansats 

Syftet med studien är att beskriva hur företag arbetar med utvärdering av BI-system ur 

ett nytto-perspektiv. För att beskriva det har studien valts att utföras med en kvalitativ 

ansats. En kvalitativ ansats har valts för att utvärdering av ett BI-systems nyttor kan 

vara komplext och kräva förklarande svar. Det kan vara komplext eftersom olika 

begrepp kan användas för samma innebörd, exempelvis benämning av nyttor. Kvalitativ 

forskning har beskrivits som bra att använda vid hantering av komplexa situationer 

(Denscombe, 2016).  

En annan anledning till att en kvalitativ forskningsansats valts är på grund av att 

kvalitativ forskning kan vara bättre på att hantera motsägelser (Denscombe, 2016). Det 

kan förekomma olika perspektiv hos respondenterna vilket kan resultera i ett empiriskt 

material som inte följer en konsekvent bild. Genom en kvalitativ forskningsansats kan 

tvetydigheter hanteras eftersom forskningen har som syfte att spegla den verklighet 

som undersöks och beskriva den mer utförligt, än vad en kvantitativ ansats ger utrymme 

för (Denscombe, 2016).  

I studien studeras utvärdering av BI-system på sju företag för att skapa förståelse för 

hur utvärdering kan utföras ur ett nytto-perspektiv. Myers (2013) argumenterar för att 

kvalitativa metoder är lämpligast om ett ämne ska studeras mer ingående i ett mindre 

antal företag. Kvalitativa metoder gör det möjligt att ta hänsyn till kontexten i större 

utsträckning vilket kan vara bra för att skapa en mer ingående förståelse (Myers, 

2013).   

3.2 Litteraturstudie 

Studien påbörjades genom att studera litteratur inom området BI-system, för att 

identifiera potentiella luckor där ytterligare studier rekommenderades. Exempelvis 

identifierades behovet av bättre kunskap kring utvärdering för att öka nyttorna med BI-

system på lång sikt (Audzeyeva & Hudson, 2015).  

Sökning efter sekundärdata baserades på ämnesord inom IT-värderingsforskning, 

utvärdering och business intelligence. Vid sökning efter vetenskapliga artiklar och 

konferenspapper användes databaserna Google Scholar och Summon. Exempel på 

sökord som användes var: business intelligence measure, impact of business intelligence, 

business intelligence benefits, evaluating intangibles, benefits valuation, systems 

justification, benefits realization, benefits identification, measuring benefits. Sökningen 
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fortsatte som kedjesökning. Kedjesökning innebär att litteraturen kan leda till annan 

relevant litteratur genom att referenser följs upp (Rienecker & Jørgensen, 2014).  

Litteratursökning har genomförts med ett kritiskt förhållningssätt. Källorna har 

utvärderats genom bedömning kring om källorna kommer från erkända journaler inom 

området. Vetenskapliga artiklar har framförallt sökts i journaler som rankats högt inom 

IS disciplinen, exempelvis Information Systems Journal [4] och övriga journaler där 

artikelns kvalité bedömts baserat på antal citeringar. IS är ett tvärvetenskapligt område 

(Webster & Watson, 2002) vilket innebar att vetenskapliga artiklar även hämtades från 

andra discipliner, som exempelvis ekonomi.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

I studien valdes det att samla in empirisk data med hjälp av en intervjustudie. Det är en 

datainsamlingsmetod som beskrivits som en av de mer vanliga och betydelsefulla 

teknikerna inom kvalitativ forskning (Myers & Newman, 2007). En intervjustudie har 

valts eftersom det bland annat ansågs vara en av de kvalitativa metoder som kunde 

fånga problemområdet på lämpligast sätt. Genom att utföra ett flertal intervjuer med 

personer som har kunskap inom området kan en bredare förståelse skapas än om det 

exempelvis utförts en längre observation på endast ett företag. Intervjuerna tog 30-45 

minuter beroende på respondentens kunskap inom området eller vilja att utveckla sina 

svar. Intervjuerna har utförts på plats i företagen i sex av nio fall. Två intervjuer har 

skett över telefon och en över video. Anledningen till att tre intervjuer utfördes över 

telefon och video var att tre av respondenterna arbetade för ett svenskt företag som 

hade sin BI-avdelning stationerad i Tyskland. En respondent arbetade även på ett 

företag i en annan del av landet vilket försvårade möjligheten till ett fysiskt möte.  

Vi har valt att använda semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerad intervju betyder 

att frågorna är delvis strukturerade men att det finns utrymme för frågor som inte 

planerats (Myers & Newman, 2007). Valet av semistrukturerad intervjuteknik gjordes 

för att respondenter skulle ha möjlighet att utveckla sitt svar. Det ger även 

undersökningen värdefull fakta där den tillfrågade kan få följdfrågor kring varför 

personen uttryckt sig på ett visst sätt.  Utvärdering av nyttor med BI-system är ett 

område som företag inte alltid arbetar med formellt (Arnott & Gibson, 2005). Det kan 

därför krävas att intervjuerna inte är helt strukturerade i förväg. Om det till exempel 

visar sig att ett företag uttrycker att de inte använder någon mätmetod kan ytterligare 

frågor ställas kring deras arbete.  

Förberedelse på alla möjliga utfall innan en intervju är svårt och därför är det bra om 

ytterligare frågor kan skapas på plats. När det utförs kvalitativa intervjuer behöver 

intervjuaren anpassa, utveckla och följa upp frågor för att intervjun ska bidra till 

undersökningens syfte (Svensson & Starrin, 1996). Vid intervjuerna har vi försökt 

använda liknande ordval som respondenterna. Ordvalen har exempelvis varit att 

benämna utvärdering av system som utvärdering av projekt, eftersom systemet ansågs 

vara en del av ett projekt som hanterar fler delar. Det är en teknik som Myers (2013) 

kallar för “mirroring” och möjliggör att fokus är på företagets sätt att uttrycka sig. 
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Ett operationaliseringsschema (bilaga 1) som intervjufrågorna (bilaga 2) kopplades till 

skapades efter litteraturens teman, som bestod av nyttonivå, tid, mätmetoder, mänskliga 

resurser och risker. Operationaliseringsschemat presenterar vilka författare som har 

hanterat respektive tema och styrker att det är aktuellt för studien. Backman (2008) 

beskriver att det kan vara en fördel att göra tematiseringar innan datainsamlingen sker 

för att sedan underlätta analysen av data.    

3.4 Urval 

Empirisk data för studien har samlats in genom intervjuer med respondenter från 

tillverkande företag och konsultföretag som arbetar med BI-system. Denscombe (2004) 

beskriver att valet kring vilka objekt som ska ingå i studien ska bygga på en logisk grund. 

Exempelvis kan studieobjekt väljas utifrån deras särskilda kännetecken (Denscombe, 

2004). Urvalet av respondenter har baserats på deras kunskap inom området BI-system. 

Studien har utförts på sju olika företag och på totalt tio personer. Det har däremot 

endast räknats som nio intervjuer då två personer från ett företag deltog vid samma 

intervju. Myers (2013) argumenterar för att det är viktigare att se till att urvalet består 

av personer med olika saker att säga än att utföra en stor mängd intervjuer. Genom att 

intervjua personer på både tillverkande företag och konsultföretag ger det chans till 

information som kommer ifrån två perspektiv. Vi har tagit kontakt med företagen genom 

e-post och personliga kontakter.  

3.4.1 Företag 

Valet att utföra studien på stora tillverkande företag har baserats på att studieobjekten 

skulle ha en komplex verksamhet och hantera flera aktiviteter inom företaget. Det 

medför att deras BI-system kan användas till flera delar i verksamheten och att 

utvärdering därmed kan bli en större utmaning. Större tillverkande företag hanterar ofta 

både produktion och försäljning mot kund eller leverantör, vilket innebär att de 

använder BI-systemet inom flera områden. Litteraturen har även beskrivit att 

tillverkande företag kan ha ett felaktigt fokus i utvärderingar (Stockdale & Standing, 

2006). Det ger en indikation på att det segmentet är i behov av bättre utvärderingar av 

nyttor och att de därmed även är intressanta som studieobjekt.  

Urvalet av tillverkande företag har baserats på kriterierna att de har ett BI-system som 

används aktivt och en avdelning inom företaget som arbetar med BI-system. Ett annat 

kriterium har varit att det ska vara stora företag med tillverkning av fler än en vara, för 

att det ska finnas komplexitet inom företaget. Definitionen av stora företag som har 

använts i studien är fler än 50 anställda, mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning 

och 80 miljoner kronor i nettoomsättning. Övriga företag räknas som mindre företag [5].  

Genom att inkludera konsultföretag i studien ger det möjlighet att skapa ett annat 

perspektiv på BI-system, nyttan som systemet medför och hur konsulterna och deras 

mindre kunder utvärderar nyttan. De konsultföretag som vi har varit i kontakt med 

säljer och förvaltar BI-system. Det finns ett intresse att veta hur de arbetar för att 

kunden ska uppleva och se nyttan av systemet.  Konsultföretagen har valts genom 

kriterierna att de ska sälja och förvalta BI-system. De ska ha personal inom bolaget som 

arbetar med BI-system. Små företag tar ofta in konsulter för införande och stöd av deras 
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BI-system. Det kan vara svårt att hitta personal inom mindre företaget som har BI 

kompetens. Därför har inkludering av konsulter i studien möjliggjort att även få en bild 

över hur mindre företag arbetar med utvärdering. Konsulter har ofta en lång erfarenhet 

från flera implementationer och företag vilket även möjliggör en bredare kunskap.   

3.4.2 Respondenter 

De respondenter som ingått i intervjustudien redovisas i tabell 2. Där presenteras vilken 

kombination av bokstäver och siffror som kommer representera respondenterna i 

resultatet, om intervjun utförts fysiskt eller på distans och vilken roll respondenten 

innehar. Det framgår även på ett tydligt sätt om respondenten kommer från ett 

tillverkande företag eller ett konsultföretag.  

Tillverkande 
företag 

Respondent Intervjutyp Roll 

FA 1 Fysisk Manager Integration & BI Services   

FB 2 Fysisk Senior Manager CRM Systems and Platforms 

FB 3 Fysisk 
Business Analyst, IT Strategy & Portfolio 
Management 

FC 4 Telefon Application developer, BI 

FC 5 Video BI Manager  

FC 6 Video Business Partner, BI 

FD 7 Telefon Manager BI & Advanced Analytics, DW & MDM 

Konsult -
företag   

    

KE 8 Fysisk 
Project Manager & Business Intelligence 
Consultant 

KF 9 Fysisk VD/MD  

KG 10 Fysisk Senior Consultant BI  

Tabell 2, Intervjutabell  

3.5 Etiska överväganden   

Inom kvalitativa studier kan det uppstå etiska problem då respondenten av personliga 

skäl eller på grund av företagets sekretess inte vill lämna ut data. Respondenter kan 

exempelvis visa motvilja till att svara på om deras företag utelämnar att mäta vissa 

delar, eftersom det kan påverka uppfattningen om företaget. Vid kvalitativa intervjuer 

kan ett problem vara att respondenten inte litar på de som intervjuar och därmed 

undanhåller information som kan vara känslig (Myers & Newman, 2007). Det kan leda 

till missvisande resultat. Respondenter i studien hanteras etiskt genom att inte publicera 

deras namn och namnet på det företag som de arbetar i. Av det skälet beskrivs företagen 

inte mer utförligt eftersom det då på ett enkelt sätt hade kunnat identifieras vilket 

tillverkande företag som respondenten kommer ifrån.  

Samtliga respondenter har godkänt att de deltar i studien samt varit medvetna om att 

intervjun har spelats in. Det är viktigt att den tillfrågade får möjlighet att ge sitt 

medgivande till att delta i studien (Myers, 2013). Studien utgår från ärlig hantering och 

presentation av data. Även om hänsyn tas till de etiska aspekterna har insamlad data 
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hanterats kritiskt. Det har utförts genom att reflektera kring bakomliggande motiv som 

respondenter kan inneha. Respondenterna kan fortfarande vinkla svar, uttrycka sig 

osant eller undanhålla viktig data. 

Egna åsikter och tolkningar kan påverka studien eftersom det har utförts ett urval av 

exempelvis vilken litteratur som ska finnas med och vilka frågor som ska ställas. Etiska 

problem med risk att vinkla de kvalitativa frågorna kan uppstå vilket kan påverka 

utfallet. Genom att skapa frågorna utifrån områden som behandlats av ett flertal 

författare samt att begrepp är hämtade från högt rankade journaler har hänsyn tagits till 

att vara objektiv. Människor ser saker på olika sätt beroende på bakgrund, förutfattade 

meningar och kunskap (Walsham, 2006). Det går därmed inte att helt utesluta eget 

inflytande i studien, eftersom val att inkludera litteratur ofta omedvetet görs utifrån 

egna preferenser (Walsham, 2006).     

3.6 Analysmetod 

Analys av empirisk data utfördes genom att först transkribera inspelat material från de 

utförda intervjuerna. Det transkriberade materialet lästes och bearbetades i flera 

omgångar. Det beskriver Vaismoradi, Turunen och Bondas (2013) som bra för att få en 

känsla för helheten. Kodning utfördes sedan av det transkriberade materialet genom att 

färgmarkera texten. Vid en första kodning av det empiriska materialet använde vi oss av 

de teman som identifierades i litteraturstudien, i form av nyttonivå, tid, mätmetoder, 

mänskliga resurser och risker (tabell 1). Analysen som utfördes var inspirerad av 

tematisk analys. Vid tematisk analys brukar de enheter som analyseras bestå av mer än 

ett ord eller en fras. Det sker exempelvis ingen kvantifiering av hur ofta ett visst ord 

förekommer (Braun & Clarke, 2006). Respondenterna har använt sig av olika 

benämningar under intervjuerna och därför har det skett en tolkning kring ordens 

betydelse.  

En paragraf kan illustrera flera teman (Rubin & Rubin, 1995), exempelvis kunde en text 

kod som identifierats i samband med en typ av intervjufråga höra till ett annat tema. Ett 

exempel är när en respondent vid en fråga kopplad till temat risker beskrev att de är 

sämre på att följa upp investeringar efter en implementering. Textraden kodades till tid 

för utvärdering eftersom den beskrev när respondentens företag utförde utvärderingar.   

Under en andra kodning jämförde vi materialet från de olika intervjuerna under samma 

tema för att hitta kopplingar mellan respondenternas svar. Exempelvis hittades 

kopplingar mellan respondenter från stora tillverkande företag. Kopplingen bestod av 

att de upplevde flera strategiska nyttor med BI-systemet. Rubin och Rubin (1995) 

nämner att jämförelser mellan data kan göras för att hitta kopplingar. Intervjupersoner 

kan ha olika perspektiv eller förståelse för samma ämne eller händelse (Rubin & Rubin, 

1995). Respondenterna hade exempelvis skild förståelse för vikten av att ta hänsyn till 

fördröja nyttor.  

Utifrån den andra kodningen framkom nya teman. Genom att vi hittade kopplingen att 

respondenter från tillverkande företag kunde uppleva nyttor på andra nivåer än 

respondenter från mindre företag framkom temat BI-systemets kontext. Kontexten 

kunde därmed kopplas till en påverkan på nyttonivån. Tid är ett tema som har följt med 
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ifrån litteraturens teman (tabell1) men har nya teman som underrubriker. Att 

utvärderingar sällan utfördes efter investeringar var en koppling som hittades under 

andra kodningen. Nya teman i analyskapitlet under tid är avsaknad av utvärdering efter 

implementering och medvetenhet kring fördröjda nyttor.  

Övriga teman som framkom genom att hitta kopplingar inom det empiriska materialet 

var avsaknad av formella mätmetoder, inställning till kvalitativa mätmetoder, olika 

perspektiv på BI-systemet, samarbete mellan avdelningar samt ökad 

användningspotential.  

I ett tredje steg analyserades sedan det empiriska materialet med resultatet från 

litteraturstudien för att hitta ytterligare kopplingar. Det empiriska resultatet ställdes 

mot argument i litteraturstudien under de rubriker som den andra kodningen 

resulterade i. Det framkom exempelvis att litteraturstudien innehöll rekommendationer 

för att utvärdera både före och efter en implementation av BI-system. I den empiriska 

studien framgick det att det var vanligare att endast göra en utvärdering innan 

implementering och inte följa upp utvärderingen efter. 

3.7 Metodkritik 

Tillförlitlighet och trovärdighet kan uppnås genom att kontrollera så att studien är 

konsekvent genomförd, att det finns empiriska bevis och att en rimlig tolkning utförts 

(Svensson & Starrin, 1996). Genom att utgå från samma intervjuguide vid intervjuerna 

har studien utförts på ett konsekvent sätt. Intervjuerna har spelats in och transkriberats 

vilket möjliggör att material kan granskas i efterhand för att verifiera respondenternas 

svar. Data har även analyserats med hjälp av tidigare insamlad litteratur vilket fungerat 

som stöd vi tolkning av materialet. Det har funnits en medvetenhet kring att antal 

respondenter skiljer sig åt mellan företagen. Nyckelord som framkommit från ett företag 

med flera respondenter har inte värderats som mer betydelsefulla, än nyckelord från 

företag som endast har en respondent.  

Under de intervjuer respondenterna inte uppfattat frågorna korrekt utvecklades 

frågorna kring vad som exempelvis menades med BI-systemets risker. I vissa fall tolkade 

respondenter frågor på olika sätt vilket innebar att svaren kunde innehålla olika fokus. 

Då kunde följdfrågor ställas och i vissa fall ändrades fokus på respondentens svar. Det 

har även förekommit olika definitioner av begreppet BI-system. Definitionerna från 

litteraturen har diskuterats med respondenten och det har valts att utgå ifrån 

litteraturens perspektiv. 

Svensson och Starrin (1996) argumenterade för att det kan vara lätt att respondenter 

går ifrån ämnet och att intervjuaren bör guida tillbaka respondenten till intervjuns 

teman. Det har under vissa intervjuer upplevts att respondenterna gått över till att 

behandla andra saker än vad frågan syftade till. När det exempelvis ställts en fråga kring 

om det används någon mätmetod för att bedöma nyttan av BI-systemet har 

respondenterna ofta gått över till att prata om projektmetoder. Det kan tyda på att 

respondenten inte har kännedom om några mätmetoder för att bedöma nyttan av 

systemet. Respondenters avvikande från ämnet har det därmed funnits en medvetenhet 
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kring och det finns tillfällen där det ansågs vara otrevligt att avbryta respondenterna 

vilket resulterade i att en del material senare fick bortses från.  

En del av respondenternas svar har även kunnat tolkas på olika sätt eftersom de under 

intervjuerna i vissa fall sa emot sig själva. Det förekom exempelvis att en respondent 

berättade att deras kunders BI-system agerar på en strategisk nivå. Senare framkom det 

att systemet mest hjälper till med vanlig rapportering. Eftersom systemet inte hjälper 

deras kunder att se framåt och arbeta proaktivt har en egen tolkning krävts att deras 

system troligen inte används på den strategiska nivån. Eftersom det finns många olika 

tolkningar av begrepp har det fått tas hänsyn till och analyserats för att identifiera den 

underliggande meningen. Vid intervjuer med respondenter som inte utförde några 

omfattande utvärderingar var det svårt att få svar på frågorna kring hur utvärdering går 

till. Det hanterades genom att ställa frågor där svaret kan tyda på att indirekta 

utvärderingar förekommer, exempelvis om de mäter på andra sätt.  

Under en intervju deltog två personer samtidigt, vilket inte var planerat från början. Det 

var bokat möte med en respondent men respondenten ansåg att en kollega var mer 

kunnig inom området. Det innebar att svaren blev mer utvecklade och intervjun 

räknades som en intervju. Vid ett annat tillfälle var två intervjuer bokade efter varandra. 

Respondenten ifrån första intervjun stannade kvar under delar av intervju två. Det 

innebar att det fördes mer diskussioner runt frågorna. Vid tolkning av svaren har det 

funnits en medvetenhet om att respondenterna kan ha påverkat varandras svar. Det har 

hanterats genom att reflektera kritiskt över svaren. Två intervjuer utfördes även på 

engelska. Den ena var planerad på engelska och den andra utfördes på engelska 

eftersom en respondent bjöd in sin engelsktalande kollega. Det var svårare att ställa 

följdfrågor på engelska vilket kan ha påverkat studiens resultat. 
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4. Resultat 

Under resultat presenteras det empiriska material som samlats in under intervjustudien. 

Resultatets huvudrubriker är indelade efter de teman som identifierats i teorin (se tabell 

1), för att det ska bli enklare att följa en röd tråd genom texten. För att skilja på de 

respondenter som kommer från tillverkande företag (F) och konsultföretag (K) börjar 

beteckningarna för respondenterna med olika bokstäver. 

 

4.1 Nyttonivå 

Det har förekommit olika perspektiv på om BI-systemet leder till operativ, taktisk eller 

strategisk nytta. Ett flertal av respondenterna från de tillverkande företagen har nämnt 

att deras BI-system agerar på både operativ, taktisk och strategisk nivå. Ibland kan det 

vara en suddig linje mellan strategiska och operativa nyttor och mycket går in i varandra 

(FA1). BI-system kan exempelvis hantera försäljning från föregående månad på den 

operativa nivån (FB3). På taktisk nivå kan det ge information om lämplig 

marknadsföring och på strategisk nivå kan det bidra med information om hur 

marknaden kommer att se ut och vad som ska utvecklas och tillverkas i framtiden. 

Respondent FD7 uppger precis som FA1 och FB3 att BI-systemet kan agera på operativ, 

taktisk och strategisk nivå.  

En nytta som samtliga respondenter har upplevt av BI-systemet är ökad kontroll. 

Exempelvis bättre kostnadskontroll (FC4, FB2) och möjlighet att skilja på lönsamma och 

olönsamma kunder och produkter (KG10, KF9, FA1). Ökad kontroll kan leda till bättre 

underlag för beslutsfattande vilket samtliga respondenter även nämnde som en 

betydande nytta. Både de tillverkande företagen och konsulterna berättar att BI-

systemet används på operativ nivå för att exempelvis utföra daglig rapportering eller 

effektivisera informationshämtning och analys. Samtliga konsulter nämner att det 

främst är på den operativa nivån som deras kunder använder BI-systemet. Respondent 

KE8 berättar att även om kunderna tycker att analysdelen av BI är intressant så har de 

ofta en stram budget vilket gör att de måste prioritera det viktigaste.  

“Tyvärr får jag säga fortfarande på det stadiet att vi hjälper dem mer att liksom bara helt 

enkelt få ut data ur systemet och göra den mer användarvänlig.” - KE8 

Respondenterna från de tillverkande företagen beskriver en utveckling mot större 

användning av BI-system på den strategiska nivån. Respondent FB2 berättar att de har 

som mål att bli mer data drivna och använda BI för att göra förutsägelser och därmed 

arbeta mer strategiskt (FB2). Processeffektivisering i IT-världen har enligt respondent 

FC6 börjat nå en platå. Det gör att de projekt som endast går ut på att effektivisera 

arbete har börjat minska och istället ser företag mer på helheten. Respondent FA1 

argumenterar för att de olika nivåerna skiljer sig i sina utvärderingar. På den strategiska 

nivån ställs det mer krav på att exempelvis visa att projektet går i linje med företagets 

strategi och att det kommer hjälpa företaget att uppnå sin strategi.   
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“Uppföljningsmässigt så skiljer det sig, på den operativa nivån så är det ofta lite större 

krav på faktiskt business case på det sättet visa att det här genererar pengar. Och det är 

ofta lättare och mer krav på det. Den strategiska nivån är det ofta svårt att visa hur det 

genererar pengar utan då är det mer strategiska saker som blir argumenten i business 

case osv för varför man ska göra saker.” - FA1 

Exempel på en nytta som samtliga tillverkande företag nämnt är datahantering. 

Respondent FC6 beskriver att den växande mängden extern data kan vara svår att 

hantera på grund av att den är utspridd. Genom ett BI-system möjliggör det istället att 

fler kan ha tillgång till och använda extern data för analys. Samtliga respondenter från 

tillverkande företag beskrev även att BI-systemet möjliggör ett mer proaktivt arbete. 

Exempelvis kan BI-systemet optimera den framtida utvecklingen av produkter (FB2, 

FC5, FD7). Genom att kartlägga olika kundbeteenden kan det exempelvis förutspås när 

en kund är på väg att köpa en viss produkt och när det är möjligt att utföra 

merförsäljning (FB2, FA1). Respondent FC5 berättar att BI-systemet kan analysera hur 

olika marknadsföringskampanjer fungerat vilket innebär att de kan anpassa framtida 

kampanjer efter det. BI-systemet kan även användas för att i förväg byta ut felaktiga 

delar på produkterna vilket ger kunderna bättre service (FD7). Det går att spåra om 

något i tillverkningen av den produkten har varit bristande vilket medför möjlighet till 

proaktivt agerande för andra produkter med samma tillverkning (FD7).  

4.2 Tid för utvärdering  

Vid frågan om det utförs någon utvärdering av BI-systemets nyttor svarar respondent 

FA1 att de inte har ett formellt utvärderingssystem för BI men att de utför en mindre 

utvärdering av de olika projekten. Gemensamt för samtliga av de tillverkande företagen 

är att de anger att de försöker arbeta med business case inför en investering i BI-system. 

I ett business case görs det enligt respondent FA1 och FD7 delvis en beskrivning över 

vilka nyttor som BI-systemet förväntas resultera i. Under samtliga intervjuer 

framkommer att business case tyvärr ibland inte följs upp efteråt som de borde göras.  

“Vi följer inte upp alla, alla business case efteråt och ser att det verkligen blev så. Tyvärr 

det skulle man nog göra.” - FD7 

Respondent FB2 och FB3 uppgav att business case ska skapas innan en investering men 

att de skulle kunna vara bättre på att skapa och följa upp business case för BI-system. 

Respondent KG10 och KE8 berättar att det sällan utförs utvärderingar varken innan 

eller efter en BI-investering. Respondent KG10 har aldrig fått en förfrågan om att utföra 

en utvärdering. Anledningen till det beskrivs vara att kunderna inte är beredda att 

betala för ett sådant arbete.  

“Efteråt är det väl bara att de är glada att köra igång så det blir nog ingen i det läget.”         

- KG10 

Respondent KF9 är den enda konsulten som berättar att det kan utföras en utvärdering 

både före och efter investeringen i ett BI-system. Respondent KE8 nämner att det kan 

förekomma indirekta utvärderingar genom att de diskuterar med kunden vad de önskar 

att utveckla i framtiden. Baserat på omfattningen av de korrigeringar kunden vill göra 

får konsulten en indikation på hur kunden upplever systemet.  
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Under en del intervjuer har det uttryckts att det kan vara svårt att motivera en 

investering i BI-system. Exempelvis kan det vara svårare att få igenom en BI-investering 

på grund av att det är svårt att visa värdet i pengar (FC6). Det är svårt att bevisa att en 

investering kommer att leda till att företaget säljer ett visst antal fler produkter (FB3).  

“Ja om vi investerar i det här så kommer vi sälja 1000 *** mer, ja hur ska vi kunna bevisa 

att vi säljer 1000 fler *** då va, det är jättesvårt.” - FB3 

Både respondent FC6 och FB3 nämner att andra system kan vara enklare att motivera 

och utvärdera än BI-system. Respondent FB3 uttrycker att det kan vara svårare att 

utföra en BI-investering än att införa exempelvis ett nytt ordersystem. Anledningen 

beskrivs bland annat vara att BI-systemet inte alltid är planerat från början utan blir 

hastigt påkommet i slutet av ett projekt. Det finns även respondenter som nämner att de 

inte anser det vara svårt att motivera en investering i ett BI-system (FA1, FD7, FC4). När 

systemet uppkommit på ledningens krav är det inte lika svårt menar respondent FA1. 

Det har enligt respondent FD7 blivit enklare att på senare tid motivera investeringar i 

BI-system eftersom fler har börjat förstå vilken konkurrensfördel ett BI-system kan 

vara.  

4.2.1 Uteblivna utvärderingar 

Det finns flera anledningar till uteblivna utvärderingar. Företagets lönsamhet kan 

exempelvis påverka om det görs några utvärderingar av BI-system. När det går dåligt för 

företaget utförs det noggrannare business case (FB3, KG10). Storleken på ett projekt kan 

enligt FA1 även avgöra om det utförs en utvärdering. Om det är ett mindre projekt där 

det finns ett stöd från verksamheten så utförs det inte alltid en utvärdering.  

Respondent FB2 nämner att en anledning till att BI-system projekt inte följs upp är att 

det finns ovisshet kring vad som ska göras om systemet inte lever upp till 

förväntningarna. Ett BI-system är ofta dyrt och bör ha utvärderats tillräckligt innan där 

det mest lämpliga alternativen valts ut. Det är svårt att gå tillbaka och tänka över om BI-

systemet faktiskt behövdes eftersom beslut redan fattats. Det är en anledning som även 

respondent FD7 betonar, att de projekt som genomförs ofta är väl motiverade från 

början och har ett starkt behov av att genomföras. Utvärdering efter investeringen anses 

därmed inte vara lika nödvändigt.  

En annan anledning enligt respondent FD7, KG10 och KF9 som påverkar att 

utvärderingar uteblir är tidsbrist. Det är sällan tiden finns för att kontrollera om BI-

lösningen blev som företaget tänkt sig eller om det hade kunnat bli bättre. Respondent 

FD7 tar upp att det finns mycket som företaget kan lära sig av en utvärdering, 

exempelvis vad som skulle kunna göras annorlunda i framtiden. 

“Det är ju sådana grejer som det egentligen skulle vara lag på för det är, i daglig 

verksamhet så hinner man inte med allt sådant där som man skulle göra egentligen.” - FD7 

”När de har installerat någonting och det funkar och de har positiv effekt av det så ja ska vi 

lägga 20 timmar på att ta reda på vad det är som är bra?” - KF9  

Företagets föränderliga omvärld har även beskrivits som ett hinder vid utvärdering 

efter ett BI-system införande (FD7, FC6, FB3). Det kan enligt FB3 uppkomma förändrade 
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förutsättningar under projektet, vilket leder till att det som förväntades från början inte 

kan levereras. När förutsättningar ändras under tiden är det svårt att jämföra utfallet 

med ursprungligt business case (FD7). Det är något som även respondent FC6 beskriver, 

att världen runt ett BI-projekt är föränderlig och komplex vilket gör att den större 

utvärderingen utförs innan investeringen.  

“The reality is in the 2 to 3 years from starting a project to measuring the outcome, 20 

other things have changed. So it’s extremely difficult then to really relate back the outcome 

to this single cause that you initiated 2 years ago.“ - FC6 

4.2.2 Fördröjda nyttor 

Bland respondenterna har det funnits en låg medvetenhet kring fördröjda nyttor. När 

utvärderingar utförs beskriver FA1 beror på typ av investering, anpassningar och vad 

det är för projekt. Mjukvaruinvesteringar har tidigare följts upp efter fem år, något som 

nu ändrats till tre år på grund av att tekniken går så fort framåt. Avstämning sker även 

ca ett år efter införandet av ett system för att se om exempelvis de besparingar som 

förväntats går som planerat och att det på sikt kommer uppnå det som var målet (FA1). 

Det kan enligt FD7 vara svårt att vid en utvärdering bedöma om det kan uppstå fler 

effekter och BI-systemet utvärderas därför mer för att se om det har uppnått tillräckligt 

med nyttor. Respondent FC6 uppvisar en större medvetenhet kring att det inte går att 

mäta direkta nyttor av ett BI-system.  

“And as quite typical for BI-systems you can not measure direct benefits, having a BI-

system is not reducing your costs right away and it is not increasing your income.” - FC6 

Respondenterna KF9 och KG10 anger att de inte tar hänsyn till att det kan dröja innan 

BI-systemets nyttor blir synliga. De rapporter som BI-systemet resulterar i brukar 

kunna användas direkt enligt KG10. Genom att spara in tid och fatta bättre beslut ska 

kunden kunna se nyttan relativt snabbt. Respondent KE8 argumenterar för att det först 

är när användaren börjar kolla på detaljerna med systemet som det går att se den 

verkliga nyttan med BI-systemet. När en användare blir mer van vid att använda 

systemet kan det innebära att det upptäcks fler saker som behöver analyseras, 

exempelvis varför en viss vara har dålig marginal (KE8). 

4.3 Mätmetoder 

Det har under intervjuerna framkommit att de mätetal som används kan vara otydliga. 

Respondent KE8 nämner att mätetal som ofta används är tid och prestanda. De 

mätetalen är inte så precisa och det hade varit önskvärt med mer tydliga mätetal. 

Respondent KF9 och FA1 för ett liknande resonemang som KE8, att det ofta kan finnas 

delar som är svårare att visa i precisa mätetal. Däremot försöker respondent KF9 även 

upplysa för kunden att det är okej att ha både otydliga och mer tydliga nyttomål. Det 

behöver inte uppstå problem för det.  

En del respondenter nämnde projektmetoder vid frågan om de använder någon formell 

mätmetod för att värdera nyttan av BI-system (FA1, FC4, FB3). Samtliga tillverkande 

företag utom F2 nämnde att de använder sig av mätmetoden ROI. Respondent KF9 och 

KE8 är de konsulterna som uttryckt att deras större kunder använder sig av ROI inför en 
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BI-investering eller vid uppföljning. Respondent KG10 nämner att de inte har någon 

mätmetod och att deras kunder troligtvis inte använder mätmetoder. Respondent KE8 

som även uttryckte att några av deras kunder kan använda sig av ROI beskrev tvetydigt 

att deras vanligaste och mindre kunder sällan använder mätmetoder.  

”Ähh det görs nog ingen, om man ska säga en utvärdering enligt någon form av process 

eller metodik eller liksom tas upp med kunden ordagrant att hej nu gör vi en utvärdering 

av det här.” - KE8  

“Jag tror att det är huvud taget det man lärde sig i skolan om alla investeringsbeslut om 

hur man räknar ut och sånt där som jag tyckte var jätte intressant men det var väldigt lite 

sånt man gjorde sen.“ - KG10 

4.3.1 Känslomässiga utvärderingar 

Flera respondenter nämner att det förekommer känslomässiga utvärderingar (FC4, FD7, 

FB2, FB3, FC6, KF9, KE8, KG10). Beslutet att investera i ett BI-system kan i många fall 

baseras på intuition, erfarenhet och förtroende snarare än en utvärdering av potentiella 

nyttor. Beslut baseras inte på att företaget har kvantifierat att de exempelvis kommer att 

tjäna ett visst antal kronor utan mer på intuitiva grunder genom att prata med varandra 

menar respondent KG10. Respondent KF9 och KE8 tar även upp att utvärdering efter ett 

införande kan vara mer baserad på känslor där de märker av om kunderna inte skulle 

vara nöjda med systemet.  

Både respondent FC4 och FC6 betonar att erfarenhet är en viktig del när investeringen i 

ett BI-system ska godkännas. När erfarna personer från affärssidan i företaget hjälper 

till att motivera systemet kan de hjälpa till att skapa förståelse för den underliggande 

meningen med BI-systemet (FC6.) Anställda som arbetat länge har ofta lägre 

förväntningar på att det ska gå att redovisa nyttor och det handlar om att ha en tro på att 

det kommer uppstå nyttor. Respondent FC4 tar upp att sponsorns erfarenhet, bakgrund 

och personlighet är viktig. Om den som godkänner projektet exempelvis arbetar inom 

området som kommer använda BI-system har den personen bättre kännedom kring 

behovet.  

“It’s not a machine deciding yes or no. If the sponsor is someone from controlling 

department, and he works in this area and he knows that yes this would be a very good 

thing to have then it is easy to get approval.”- FC4 

Respondent FC6 argumenterar att om företaget har förtroende för ett projekt behöver 

inte ekonomiska nyttor redovisas. Respondent FC6 tar även upp att de kan vara 

förvånande men att det ofta är controllers och de som arbetar med ekonomi som har 

bäst förståelse för att vissa saker inte kan uttryckas i pengar.  

Respondent FD7 beskriver att det framförallt är när gamla system måste bytas ut eller 

när det behöver ske ett snabbt byte som mer formell utvärdering uteblir och beslut 

istället baseras på intuition. När ett arbete ändå måste utföras nämner respondent FB3, 

FD7, KE8 och KG10 att det inte läggs ner ytterligare tid på att utvärdera varför. När 

investeringen görs på mer “need to have” grunder för att företaget ska gå runt är det 

sällan som det följs upp menar respondent KE8. 
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“Vi upplever det är mer av den formen av att det kanske är att det här måste vi ha för att 

verksamheten ska gå runt det är inte mer” - KE8 

4.3.2 Kvalitativa mätmetoder 

Genom att se data i ett tidigt stadie kan det förekomma kvalitativa nyttor, exempelvis 

kvalitetshöjningar gentemot kund (FD7). Respondent FD7 beskriver att det däremot är 

för mjukt och svårt att mäta vilket resulterar i att de ibland utelämnar kvalitativa nyttor 

i ett business case. Mjuka värden kan vara en del i början av projektet men används 

sedan relativt lite. Respondent FA1 berättar att de kan försöka beskriva värdet av ett BI-

system genom genererad merförsäljning, sparad tid eller att det hjälper företaget att nå 

sin strategi. Eftersom det kan vara svårt att visa mjuka värden i siffror skapas en 

beskrivning över hur BI-systemet kan användas för att bidra med nytta. 

“Så man försöker beskriva hur man, hur det här hjälper oss i arbetet att generera 

merförsäljning, det är ganska svårt att visa på siffror på det sättet, det är en mer 

arbetssättsmässig beskrivning av hur man ska använda verktyget till att generera mer 

försäljning.”  - FA1 

Respondent FB3 tar också upp att de kan beskriva nyttorna som uppstår strategiskt 

innan en BI-investering och att investeringen sedan baseras på det. Det har förekommit 

att BI-investeringar har utförts helt utan att ha ett ekonomiskt business case berättar 

FB3. Istället innehöll företagets business case en beskrivning av att de exempelvis var i 

behov av att veta olika kundmönster vid en aktivitet för att få kunden att köpa en 

produkt. Respondent FB3 nämner däremot att det ibland förekommer lagkrav på 

ekonomiska business case vilket då måste efterföljas.  

Respondent FC6 berättar att det alltid görs försök att kvantifiera strategiska värden till 

ekonomiska men att det inte alltid är möjligt. Det måste i de fallen finnas mer kvalitativa 

argument. Eftersom BI-systemets nyttor ofta är indirekta förklarar respondent FC6 att 

det skapas en beskrivning av nyttorna. Det kan exempelvis beskrivas att BI-systemet 

kommer bidra med underlag för bättre beslutsfattande och transparens. Respondent 

KE8 belyser att det kan förekomma att de beskriver nyttor i form av att anställda som 

sammanställer en koncernrapport kan utföra mer produktiva arbetsuppgifter vid en 

investering i ett BI-system. Det uttrycks inte i pengar men klargör för kunden att det 

finns delar i verksamheten där onödig tid går åt. 

Respondent FA1 nämner att enkäter kan användas för att följa upp kundnöjdhet för ett 

BI-system. Kundnöjdhet kan var en del av ett business case som sedan följs upp genom 

enkäter som mäter eventuella förändringar i kunders upplevelse. Respondent KF9 

beskriver att det förekommer att deras kunder gör kundundersökningar genom enkäter. 

Det undersöks om företagens kunder exempelvis är nöjdare till följd av BI-systemet. Hur 

nöjda kunder är med BI-systemet kan även kontrolleras genom antalet ärenden som 

kommer in angående BI-systemet berättar KE8.    

4.3.3 Ekonomiska mätmetoder 

Respondenterna FA1, FD7 och FC4 berättar att utvärdering framförallt utförs med 

ekonomiska och mer materiella mått. De kvalitativa delarna anses också vara viktiga 
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men det kan finnas hårda krav på att nyttorna ska kunna framställas ekonomiskt 

berättar respondent FD7. Det utförs ofta försöka att göra om mer strategiska värden till 

ekonomiska (FC4). För att projektet ska bli godkänt behövs det bra argument till varför 

BI-projektet ska prioriteras (FC4). Argumenten kan exempelvis bestå av att de kommer 

spara kostnader genom att vara effektivare. Respondent FC5 är av samma åsikt och 

beskriver att det troligen är mer ekonomiska värden som fokuseras på i ett business 

case.  

Det finns nyttor som beskrivs vara lättare att framställa ekonomiskt. Respondent FB3 

berättar exempelvis att värdet av kvalitetsuppföljningar på ett enkelt sätt kan uttryckas i 

pengar. Det finns en vetskap kring hur mycket garantipengar som betalas ut i företaget 

innan införandet av BI-systemet. När BI-systemet hjälper till att åtgärda problem tidigt 

behöver de pengarna inte betalas ut till kund vilket kan följas upp i ekonomiska termer. 

Respondent KF9, KE8 och FD7 beskriver att nyttorna ofta mäts genom hur mycket tid 

som kan sparas vilket kan uttryckas i ekonomiska termer. Exempelvis kan det göras 

beräkningar på att effektiviseringen kommer motsvara en besparing på tre personer. 

Det värderas då vad de personerna kostar under ett år (FD7).  

“De som beslutar brukar se igenom det där, så det brukar vara mest ekonomiska, det är 

mer effektivisering och vad som blir bäst för kunden i slutändan och hur den effektiviserar, 

det går ofta rätt lätt att räkna fram.” - FD7 

Den mätmetod som nämnts under flest intervjuer är Return on Investment. Metoden 

kan användas både inför och efter ett BI-system projekt. Respondent FA1 berättar att 

det kan vara svårt att visa ROI för systemet utan att de istället räknar på helheten av 

projektet. BI-systemet kan exempelvis vara en del som företaget behöver för att kunna 

göra en annan del som har en stor potential och bra ROI (FA1). Respondent FC4 berättar 

att de projekt som prioriteras ofta är de med högst avkastning på investeringen. 

Respondent FC6 förklarar att de arbetar med mer enkla tal där det endast handlar om 

återbetalningstiden samt mer komplexa beräkningar.  

Respondent KF9 nämner att flera större kunder använder sig av ROI inför en 

investering. Det brukar inte uppstå några problem vid användning av metoden och det 

kan förekomma förenklade versioner av den. Begreppet ROI kan ibland vara svårt att 

använda eftersom det hos kunderna kan finnas motstånd gentemot akademiska 

begrepp. Respondent KE8 tar upp att det i några fall när de arbetar mot större företag 

kan förekomma att kunders ledning vill se en ROI-kalkyl över hur mycket pengar som 

tjänas eller sparas genom att investera i ett BI-system. Det görs ingen större ROI-

utvärdering men kan förekomma jämförelser med hur mycket tid som systemet sparar 

för kunden och därmed indirekt i pengar (KE8). 

4.4 Mänskliga resurser 

BI-systems projekt brukar drivas av en projektgrupp som involverar olika roller som 

kan variera mellan företagen. Det har varit gemensamt mellan de tillverkande företagen 

att projektgruppen involverar IT-avdelningen och användarna av systemet. De som har 

visionen för BI-systemet och som tar initiativet till systemet, är oftast med i det fortsatta 

projektet (FA1, FB2, FB3, FC6, FD7, KE8, KF9, KG10). De som brukar vara med och 
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initiera och utvärdera BI-system projekt i de mindre företagen är vd (KF9, KE8), 

ekonomichef (KE8, KG10) och försäljningschef (KG10). De är ofta även de som sedan 

använder systemet. Respondent KG10 uppger att vd:n brukar vara med i början och 

slutet av projektet eftersom vd:n ofta är sponsor till projektet. Respondent FC4 och FA1 

argumenterar för att BI-systemet ofta beställs ifrån en sponsor som involveras i 

utvärderingen för att se om den önskade nyttan uppnåtts. Det är oftast den som initierar 

projektet som får kostnaden i sin budget och som också vill se utfallet av BI-systemet 

(KF9, KG10).  

Det kan ibland uppstå problem när den som är ytterst ansvarig inte sitter med i 

diskussionerna. De som inte är ytterst ansvariga för projektet har mer fokus på 

ekonomiska tal och att budget hålls än att de ska skapas nytta för alla delar inom 

företaget (KE8). Inköpsavdelningen kan exempelvis önska 100 % av budgeten eftersom 

de inte ser att en annan avdelning också är i behov av lösningen. Det finns därmed ett 

behov av en helhetsförståelse.   

Det är enligt FD7 oftast inte teknisk personal som är med vid uppföljning av BI-systemet. 

Det är istället de som använder systemet som följer upp. Det beskrivs av FB2 att 

kommunikation är viktigt mellan alla som är involverade i utvärderingen. Genom att 

arbeta tillsammans möjliggör det en utvärdering där de involverade har olika perspektiv 

och ett arbete mot gemensamma mål där hela kedjan fungerar. 

“Nu hade vi en gemensam bild och såg det här framför oss och vilka möjligheter det här 

ger, så att, jag tror att så sätt är det väldigt bra sätt att jobba cross departement så att 

säga, för att man får en bättre gemensam vision egentligen, på vad man vill uppnå.” - FB2 

4.4.1 Samarbete 

Samarbetet mellan IT-avdelningen och affärssidan är något som samtliga tillverkande 

företag belyste som en betydande aspekt. Affärssidan beskrivs som den del i företaget 

som arbetar med exempelvis marknadsföring och stödjs av IT-avdelningens tjänster. 

Respondent FC4 betonar att det är den viktigaste delen vid hantering av BI-system. Om 

samarbetet inte fungerar så kommer BI-systemet inte ge användarna den information de 

är i behov av. Respondent FC6 nämner att samarbetet mellan IT-avdelningen och 

affärssidan är viktigt på två dimensioner. IT-avdelningen behöver vara transparent 

kring vad som är planerat att utföras och vad som kommer levereras till användaren. 

Planen för BI-lösningen behöver synkroniseras med de som ställer kraven och det måste 

finnas en förståelse för vad som kan förväntas från IT-avdelningen. Den andra delen 

menar Respondent FC6 handlar om att IT-avdelningen sedan måste leverera det som 

lovats och att användare känner att de kan få stöd från IT och ha öppna diskussioner.  

“I mean if these people wouldn´t trust us we would have a problem in having approval for 

any initiative.” - FC6  

Affärssidan och IT-avdelningen bör samarbeta vid val av data och typer av analyser 

(FB2). Det bör gemensamt presenteras vilken information användarna är i behov av, där 

användare exempelvis kan göra en enklare beskrivning och IT-avdelningen kan stå för 

beskrivningen kring utförandet (FB3, FA1). Det är svårt för användaren att veta vilka 

tekniska lösningar som är bäst vilket kräver att IT-avdelningen och användare löser det 
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tillsammans (FC6). När allt fler självbetjäningsverktyg börjat användas inom BI berättar 

respondent FC5 att behovet av ett bra samarbete har ökat. För att ta hand om 

användarna på ett bra sätt förklarar FC5 att de börjat bygga en BI-akademi där 

erfarenheter kan utbytas på ett enkelt sätt.   

“It’s really important to have a good relationship with the users in the business and that 

they feel that they can get support from us.” - FC5    

Samarbetet kan fungera olika beroende på vilka personer som sitter på de olika 

positionerna (FA1, FB3, FD7). Respondent FA1 uttrycker att samarbetet mellan IT-

avdelningen och affärssidan skulle kunnat vara formellt bättre. Beroende på om det 

finns superanvändare eller inte i olika delar av företaget kan det finnas problem för IT 

att nå ut till alla användare (FA1). En suparanvändare är en person som har bättre 

systemkunskap än de genomsnittliga användarna. Hur bra samarbetet fungerar kan 

bero på hur mycket kunskap de som sitter på respektive position har (FB3). Det 

förekommer ofta att personer skiftar positioner vilket betyder att de kan ha begränsad 

kunskap om sitt nya område. Respondent FB3 berättar att det då kan uppstå 

kommunikationsproblem. Respondent FC5 och FC6 nämner att den största utmaningen 

de har när det kommer till att ha en bra relation med de på affärssidan är när externa 

leverantörer försöker sälja in system. Affärssidan blir kontaktade av BI-leverantörer 

som inte kontaktat IT först. Det uppstår spänningar när de försöker sälja in system som 

inte är godkända strategiskt av IT-avdelningen. 

Bland konsulterna skiljde det sig åt om deras kunder har en intern IT-avdelning eller 

inte. Respondent KG10 och KF9s kunder har exempelvis ingen egen IT-avdelning eller 

en begränsad. Respondent KE8 uppger att deras kunder brukar ha en IT-avdelning men 

att de tyvärr sällan är involverade i projekten och hanteringen av BI-systemen. Den 

interna IT-avdelningen kan exempelvis se till att servrarna fungerar och att användarna 

kan logga in. Skulle det däremot uppstå problem med rapporterna så kontaktar 

användarna konsultföretaget istället. Respondent KE8 uttrycker att det vore positivt om 

IT-avdelningarna var mer involverade i processen och kunde ta ett större driftansvar.  

“Där kan vi ju se ett glapp emellan över att om BI-systemet går ner så ringer de oss istället 

för att ringa sin IT- avdelning, som kanske borde i praktiken ha koll på det på den nivån.”   

- KE8 

Respondent KE8 anger att det finns flera anledningar till att IT-avdelningen inte är 

involverade. Konsulterna måste dels bli bättre på att involvera IT-avdelningen och IT-

avdelningen måste i sin tur bli mer intresserade över vad ett BI-system är och delta i 

processen mer än vad de gör idag.  

4.4.2 Användning 

Respondent FA1, KF9 och KE8 tar upp att det finns potential i att använda BI-systemen 

bättre. Den genomsnittliga kunden använder en ganska liten del av styrkan som finns i 

många BI-verktyg (KE8). Genom att se över antalet ärenden till support kan respondent 

KF9 indirekt se hur mycket kunderna använder BI-systemet. I de fall supportärenden 

saknas är användningen av systemet troligtvis lägre än hos kunder som behöver mycket 

support. Det kan förekomma att kunderna endast använder systemet på det sätt som 
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konsulterna visat och inte förstår att BI-systemet även har potentialen att utföra fler 

uppgifter (KF9). 

“För användaren för att förstå fullt ut vad det är, det är en process, alltså man förstår att 

det är ett BI-verktyg och man förstår att man får de här nyckeltalen, men sen har man det 

här problemet man vill lösa, då är det inte intuitivt att det är BI-verktyget som är 

verktyget jag ska använda.” - KF9 

Respondent FA1 beskriver att de har en ganska bra överblick på vad som skulle kunna 

förbättras och vilka som använder BI-systemet mer eller mindre. Det påpekas att hur väl 

systemet används kan skilja sig åt i olika delar av företaget bland annat beroende på om 

det finns superanvändare (FA1).    

“Sen så ska jag väl erkänna att vi har en stor potential i om alla länder hade fått upp 

kompetens och lärt sig använda det bättre. Vi har vissa goda exempel där man använder 

det väldigt bra medan andra inte använder det alls lika mycket. Så där finns en potential i 

att det kunna använts mer.” - FA1  

En anledning till att BI-systemen inte används optimalt är att de kan ha bristande 

användarvänlighet (KF9, FA1, FC5). Även om utbildning är en del av de flesta projekt är 

det viktigt att lösningen är användarvänlig (FC5). Det har enligt respondent FC5 

förekommit att IT levererat för komplicerade BI-lösningar till organisationen. IT har då 

fått tänka om och se till att användarna antingen får det stöd de behöver eller att de 

bygger om lösningen. 

Det kan skilja sig hur komplicerade lösningar olika användare, roller (FC6, FD7) och 

företag kan hantera (KF9). Exempelvis kan en controller hantera mer avancerade 

lösningar än en säljare vars huvudsakliga uppgift inte är att arbeta i systemet (FC6). 

Lösningarna till den målgruppen anpassas då till deras användarnivå (FC6). 

Användningsgraden kan även påverkas av den IT-kultur och mognad som finns inom 

företaget, vilket kan skilja sig åt beroende på bransch företaget verkar inom och vilken 

utbildningsbakgrund de anställda har (KF9).  

4.4.3 Kompetens och inställning 

Gemensamt för respondent KE8 och KF9 är att de tydligt uttrycker att de tänker på 

resurserna för att använda BI-systemet och att rätt kompetens ska finnas inom det 

användande företaget. Respondenterna KE8 och KF9 berättar att de kan utvärdera 

kompetensen genom samtal med kunderna. Under intervjuer kan konsulterna få en 

känsla av vilken IT-mognad och kompetens kunderna har (KE8). Det är enligt KF9 

viktigt att se till vem som är mottagare av BI-systemet och att den personen har rätt 

inställning och kunskap kring att ta hand om det. Under intervjuerna med respondenter 

från tillverkande företag nämns utbildning som en del av de flesta BI-system projekt 

(FA1, FB3, FD7, FC5, FC6). När lösningarna bedöms vara för komplicerade argumenterar 

respondent FC6 för att det måste inkluderas tillräckligt med utbildning i projektet.    

“When you design a solution you must include your judgement of are the users able to 

operate that solution.” - FC6 
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Det har under intervjuerna även förekommit att utvärdering av kompetensen beskrivits 

som mindre viktigt (FD7, KG10, FC4). Respondent FD7 nämner att de inte gör någon mer 

utvärdering kring vilka resurser som krävs för att använda systemet optimalt mer än att 

de håller utbildningar för användande av systemet. Kompetensen behöver enligt FC4 

inte kontrolleras i större utsträckning eftersom användarna ofta redan är bekanta med 

BI-verktygen. De nyare verktygen beskrivs även bli enklare att använda vilket minskar 

behovet av att se över användarens kompetens. Den kompetens som krävs för att 

använda de BI-system respondent KG10 implementerar är samma som för att använda 

en vanlig dator, därmed behövs ingen extra utvärdering av kompetens. Respondent FB3 

och FB2 nämner att de troligen kan bli bättre på både att utvärdera resurserna och att ta 

fram utbildningsmaterial. Företaget beskrivs ha en del resursproblem vid användningen 

av BI-systemet vilket de försöker förbättra genom att bygga upp ett bra team.  

Respondent FB3 nämner att det är svårt att kolla av vilken inställning användare har till 

systemet innan, men att de försöker göra det. Rapporter behöver hela tiden förändras 

vilket gör det svårt att göra anpassning baserat på användarnas inställning (FB3). Det 

framkom under intervju med respondent KE8, KF9 och KG10 att de också försöker 

känna av användarnas inställning till det nya systemet och förändringen innan systemet 

införs. De kan exempelvis se vilken inställning de nya användarna har till att lägga in 

mer data för BI-systemet (KG10). Genom att känna av användarnas inställning kan 

exempelvis olika delar i instansningen automatiseras för att hjälpa kunden när 

konsulten vet att det kommer uppstå problem (KE8). Användaracceptans betonas vara 

extra viktig vid införandet av ett BI-system eftersom det är ett tilläggssystem som inte 

tvingar personer till att använda det på samma sätt som ett affärssystem gör (KF9).  

“Det är väldigt viktigt att det finns en positiv inställning till en BI-implementation.” - KF9  

Respondent KG10, KE8, FD7 och FC4 argumenterar för att användarna ofta är positiva 

till BI-lösningarna. Det uppstår ofta inget motstånd gentemot att använda systemet utan 

det kan handla om att användarna vill ha mer data eller annan data (FC4). De flesta 

användarna beskrivs av KG10 vara positiva till systemet eftersom de vet hur 

komplicerat det varit att arbeta utan ett BI-system.   

Även om de flesta är positiva till förändringarna finns det anställda som kan ha svårt att 

förstå nyttan av ett BI-system (KE8, KF9). De som inte använder rapporterna men 

behöver fylla i mer data till följd av systemet kan bli irriterade (KE8). Det finns ett glapp 

i att de ska förstå nyttan som deras arbete resulterar i för andra anställda. Anställda kan 

även få ändrade arbetsroller till följd av ett BI-system. Det kan förekomma att personer 

blir ledsna när de känner att deras kunskap inte är lika värdefull längre (FD7). 

Respondent FD7 ser det däremot inte som ett större problem utan att de flesta inte 

märker stor skillnad även om de fått en ändrad roll. Respondent FC6 argumenterar i 

likhet med KE8 för att användare kan vara både positiva och negativ till BI-projekten 

och de förändringar de medför. Några organisationer i företaget kan exempelvis säga att 

de inte tror att BI medför lika mycket värde som andra projekt (FC6). 

“I mean even for individual projects you can’t get them all so there will always be people 

that say: I mean I don’t think this is the right thing we are doing.” - FC6  
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För att betona vikten av att användarna accepterar ett nytt system nämner KF9 en 

formel. 

“Nytta med ett affärssystem eller BI-lösning är lika med systemets nytta multiplicerat med 

användarnas acceptans i kubik”  

Vid ett flertal intervjuer har organisationsförändringar till följd av ett BI-system eller 

verktyg beskrivits som sällsynt (FA1, FB2, FC4, FD7, KG10). Det har därför av några 

respondenter från tillverkande företag beskrivits att de inte kontrollerar inställningen 

till systemet och dess organisationsförändringar.   

4.5 Risker 

Vid införandet av BI-systemet hanteras frågan om vilka risker som projektet kan leda till 

enligt respondent FC6 och FC4. Respondent FD7 uppger att risker hanteras genom 

möten som involverar användare och personal ifrån BI-avdelningen. Genom möten kan 

många risker minimeras eller elimineras. Respondent FA1 uppger att de inte arbetar 

med en specifik riskbedömning innan införandet av ett nytt BI-system, utan 

bedömningar sker istället vid olika tillfällen under projektets gång. Respondent KG10 tar 

precis som FC6 och FC4 upp risker i ett tidigt skede med sina kunder.  

En risk som har belysts är att det kan finnas felaktig data i BI-systemet. Respondent FA1 

menar att det kan medföra att beslut fattas på felaktiga grunder. Respondent FC4 och 

FD7 argumenterar också för risken att användarna inte får den data de önskat av 

systemet. För att eliminera risken med felaktig data görs det enligt respondent FD7 ofta 

kvalitetskontroller av data. Datakvalitén är extra viktig vid BI-projekt eftersom besluten 

baseras på den information som data bidrar med. Respondent FC5 nämner att risker 

med felaktig data är något som diskuteras oftare till följd av de självbetjäningsverktyg 

som finns. När användarna kan lägga till egna beräkningar blir det viktigare att 

kvalitetssäkra rapporterna. Det kan ske genom att rapporterna som är skapade och 

kontrollerade av centrala IT-avdelningen får en kvalitetsstämpel. Respondent FB2 

berättar att den största risken de upplever är att data har dålig struktur när olika 

användare stansar in data på ett sätt som inte går att tolka.  

“Det är väl den största risken så att säga att vi har ett fint BI-system men så kan vi inte 

göra något av det för att vi har ingen strukturerad data, det gör ju att vi inte får någon 

payback på systemet.” - FB2 

Konsulterna hanterar också risken med felaktig data. Respondent KE8 uppger att det är 

viktigt att förmedla till kunden att data måste vara korrekt. 

“Det blir inga magiska rapporter utan rätt data, det är helt omöjligt” - KE8 

Genom att informera kunden att de ska budgetera för att “städa och tvätta” data kan det 

enligt respondent KF9 leda till att BI-systemet fungerar bättre. Respondent KG10 tar 

också upp risken med att data inte skulle vara “tvättad” och att risken tas upp innan 

införandet av BI-systemet. Kunden kan då behöva avsätta resurser för att granska data. 

En annan risk som respondent FA1 nämner är att information ska hamna i fel händer. 

Det är något som hanteras genom att ha styrning av vem som har behörighet. Exempel 
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på information som kan riskera att hamna i fel händer är enligt respondent FB3 

finansiell och personlig information. Personlig information kan exempelvis vara namn 

och adress som inte får kombineras hur som helst. Respondent KF9 belyser också risken 

med vem som ska ha tillgång till att analysera den data som BI-systemet presenterar. 

Det hanteras genom att det i början är ett begränsat antal användare i företaget som 

sedan utökas. Risken om behörighet behandlas även av respondent KG10. Utan ett BI-

system finns det information som hade varit mer inlåst i systemet, exempelvis finansiell 

information. Risken finns att siffrorna kan hamna hos fel person om säkerhetslösningar 

inte implementeras ordentligt. 
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5. Analys 

Avsnittet kommer att behandla analys av det empiriska material som presenterades under 

resultat. Resultatet kommer analyseras gentemot litteraturen och kopplingar kommer att 

belysas mellan exempelvis stora tillverkande företag och konsulters mindre kunder. 

Avsnittet är indelat under rubrikerna BI-systemets kontext, tid för utvärdering, 

användning av mätmetoder, olika perspektiv och ökad användningspotential. 

 

5.1 BI-systemets kontext  

Ett flertal nyttor med ett BI-system har framkommit under den empiriska studien. 

Samtliga respondenterna har uppgett att de använder BI-systemet och utvinner nytta 

genom att generera rapporter ifrån den dagliga styrningen. Exempel på vad BI-systemet 

då bidrar till är effektiviseringar, ökad kontroll och underlag för beslutsfattande, vilket 

flera författare även behandlat (Popovič et al., 2010; Williams & Williams, 2003). 

Respondenterna från de tillverkande förtagen har även uppgett att det genom BI-

systemet är lättare att hantera stora mängder data och att de effektivare kan få tillgång 

till rätt information. Det är något som Hočevar och Jaklič (2008), Popovič et al. (2010) 

samt Ranjan (2009) också har tagit upp. Respondenterna från de tillverkande företagen 

använder även BI-systemet för att arbeta proaktivt. Williams och Williams (2003) gav 

exemplet att BI-system kan utföra prognoser över efterfrågan som är en indirekt nytta. 

Respondenter från de tillverkande företagen beskrev exempelvis att de kan identifiera 

olika kundmönster, vilket innebär att det går att anpassa framtida kampanjer.  

På vilken nivå nyttan i ett företag uppstår kan skilja sig mellan konsulternas mindre 

kunder och de större tillverkande företagen. Respondenter ifrån de tillverkande 

företagen har uppgett att BI-systemet agerar på operativ, taktiskt och strategisk nivå. 

När ett system leder till nyttor på flera nivåer i ett företag har Stefanou (2001) beskrivit 

att utvärdering bör ske från flera perspektiv. Konsulterna som arbetar mot mindre 

företag har uppgett att deras kunders BI-system agerar på en operativ nivå. Det har i 

den empiriska studien påpekats att utvärderingarna på de olika nivåerna kan skilja sig 

åt. På den operativa nivån kan det vara större krav att visa vad BI-systemet genererar i 

ekonomiska nyttor. Murphy och Simon (2002) har argumenterat för att nyttorna på den 

strategiska och taktiska nivån kan vara svåra att mäta med ekonomiska mått. En 

respondent har beskrivit att det läggs mer fokus på strategiska argument på den 

strategiska nivån, eftersom strategiska värden är svåra att mäta ekonomiskt. 

Utvärdering av nyttor på den strategiska och taktiska nivån har även beskrivits som mer 

komplext än på den operativa nivån av Arnott och Gibson (2005).  

5.2 Tid för utvärdering 

I detta stycke analyseras om företag lägger tid på utvärdering, när de utför utvärdering 

samt om de tar hänsyn till att BI-systemets nyttor kan vara fördröjda.  

Av resultatet framgår att det är sällsynt att tillverkande företag och konsulters mindre 

kunder utvärderar sina BI-system både inför en implementation och efter. Ward et al. 

(1996) argumenterar för att nyttorna av ett IT-system bör identifieras innan investering 
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och sedan följas upp efter investeringen för att säkerställa att nyttorna har uppnåtts. 

Utvärdering som sker vid flera tillfällen med ett livscykelperspektiv har även 

rekommenderats av Coombs et al. (2013), Remenyi och Sherwood-Smith (1999) samt 

Stockdale och Standing (2006). De flesta respondenterna från tillverkande företag 

försöker utföra en utvärdering innan en investering för att veta vad projektet ska leda 

till. Konsulterna nämner även att det kan förekomma avsaknad av utvärdering innan en 

implementering. Avsaknaden beror på att kunderna inte prioriterar utvärdering i 

budgeten för projektet. Hur bra det går för ett företag kan även påverka om de utför en 

noggrannare utvärdering innan implementering. När det går sämre förekommer ökad 

utvärdering hos konsulters mindre kunder och de större tillverkande företagen. För att 

BI-systemet ska fortsätta vara effektivt behöver mätning ske kontinuerligt (Lönnqvist & 

Pirttimäki, 2006). Respondenterna har inte nämnt att de utför en utvärdering 

kontinuerligt efter att systemet är infört. 

5.2.1 Avsaknad av utvärdering efter investering 

Stockdale och Standing (2006) har påpekat att tillverkande företag kan fokusera på att 

motivera investeringen och sedan inte utvärdera efter införandet. De respondenter som 

hade rutin på att skapa business case inför en investering visade sig inte ha lika höga 

krav på att utvärdera BI-systemet efter. De största anledningarna respondenterna har 

uppgett till varför BI-system inte utvärderas efter en investering är tidsbrist, eller att det 

oavsett bedöms vara nödvändigt att införa systemet för att företaget ska gå runt. Under 

intervjuerna har det framkommit att det är svårt att veta vad som ska göras efter en 

utvärdering, om BI-systemets nyttor inte har uppnåtts som det förväntades. Det är då 

svårt att gå tillbaka och ändra på beslut som redan tagits. Hedman och Borell (2004) tar 

upp att utvärderingar bör bidra till handlingar för att öka nyttorna. 

När en utvärdering görs efter ett BI-system projekt, kan det exempelvis identifieras fler 

möjliga nyttor med systemet (Remenyi & Sherwood-Smith, 1999; Stockdale & Standing, 

2006; Ward et al., 1996). Det har i den empiriska studien beskrivits vara svårt att 

bedöma om det är möjligt att uppnå fler nyttor, vilket leder till att utvärderingen endast 

kontrollerar om de tänkta nyttorna uppstått. En respondent har beskrivit att det kan 

finnas mycket att lära genom att utvärdera men att utvärderingar inte utförs i den 

utsträckning de borde. Exempelvis har det under intervjuerna beskrivits att 

utvärderingar skulle kunna ge lärdomar kring vad som kan göras annorlunda i 

framtiden. Det borde därför ställas högre krav på utvärderingar i företag.  

5.2.2 Medvetenhet kring fördröjda nyttor 

Det har i litteraturen argumenterats för att nyttan av en investering i IT och BI inte 

behöver vara direkt utan att effekterna kan dröja (Audzeyeva & Hudson, 2015; Boyton 

et al., 2015; Hočevar & Jaklič, 2008; Kohli & Grover, 2008; Lönnqvist & Pirttimäki, 2006; 

Schryen, 2013). Under intervjuerna har det framkommit att det skiljer sig i 

respondenternas medvetenhet kring de fördröjda nyttorna. Två av konsulterna tar inte 

hänsyn till att nyttorna kan dröja. Nyttorna anses då uppstå direkt. Konsulterna beskrev 

även att deras kunders system ofta agerade på en operativ nivå vilket stämmer överens 

med Gibson et al. (2004)´s argument att operativa nyttor är mer direkta än strategiska.  
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De tillverkande företagen beskrev att deras system agerade på en mer strategisk nivå, 

men det var få som uttryckte medvetenhet kring att de strategiska nyttorna kan dröja. 

Schryen (2013) argumenterar att det finns problem med utvärderingar som ignorerar 

nyttor som uppstår senare och att det kan leda till missförstånd kring vilken nytta som 

systemet bidragit med. Det var endast ett tillverkande företag som tydligt beskrev 

medvetenhet om de indirekta nyttorna med ett BI-system. 

5.3 Användning av mätmetoder 

Mätetalen för utvärdering har av respondenterna generellt beskrivits vara oprecisa. Mer 

precisa mätetal hade däremot varit önskvärt. Davison (2001) samt Gainor och 

Bouthillier (2014) argumenterar också för att mätetalen vid utvärdering av nyttor ofta 

är oprecisa och att mätning ofta görs övergripande. Det är få respondenter som 

använder en formell mätmetod för utvärdering inför eller efter en BI-investering. Pina et 

al. (2013) och Ward et al. (1996) argumenterar för att mätetal bör fastställas innan en 

investering för att kunna jämföra och värdera utfallet. Processen att välja vad som bör 

mätas har däremot beskrivits som komplex (Stockdale & Standing, 2006), vilket 

respondenternas svar även skildrar.  

5.3.1 Avsaknad av formella mätmetoder 

Känslomässig utvärdering var något som förekom i samtliga tillverkande företag och 

som samtliga konsulter lyft. I de fall utvärdering av nyttor inte utförs innan eller efter en 

investering i ett BI-system baseras beslut om projektet ofta på intuition, förtroende och 

erfarenhet. Konsulter kan ofta läsa av om kunden är nöjd med systemet även om en 

formell utvärdering inte utförs. Utvärdering baserad på intuition är något som även 

Arnott och Gibson (2005) behandlat vid utvärdering av BI-system. Utvärdering 

upplevdes som onödigt eftersom kunders klagomål fungerade som indikator för 

problem. Några av respondenterna tog upp att det påverkar vilken bakgrund och 

erfarenhet godkännaren av projektet har. Det kan då finnas en förståelse för att BI-

systemet kommer bidra med nyttor även om det inte går att motivera ekonomiskt. 

Beslutsfattares intuition och tolkning av information har också beskrivits som 

betydande av Stefanou (2001).  

Det kan vara en fördel att inkludera kvalitativa mätmetoder innan införandet av ett 

system som resulterar i flera mjuka värden (Mohanty, 2008; Pina et al., 2013; Stefanou, 

2001). Murphy och Simon (2002), Negash (2004) samt Gunasekaran et al. (2006) 

argumenterar däremot för att immateriella nyttor bör mätas i ekonomiska termer när 

det är möjligt. I studien framgick det att respondenterna strävar efter att när det är 

genomförbart framställa BI-systemets nyttor i ekonomiska termer. Fördelen med att 

mäta en nytta ekonomiskt är att trovärdigheten blir större än om den hade värderats 

mer subjektivt (Gibson et al., 2004; Gunasekaran et al., 2006). I vissa fall kan det i de 

tillverkande företagen finnas krav på att nyttan ska kunna framställas ekonomiskt 

eftersom det annars kan anses vara för mjuka mått att värdera.  

ROI har beskrivits som en av de vanligaste ekonomiska mätmetoderna av både 

respondenter och Botchkarev et al. (2011) samt Pina et al. (2013). Boyton et al. (2015) 

och Gibson et al. (2004) beskriver att det kan finnas svårigheter med att visa 
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ekonomiska och kvantitativa nyttor med BI-system. Företagens föränderliga omvärld 

har tagits upp av respondenterna som en svårighet vid ekonomisk utvärdering av BI-

system. När systemet följs upp kan det vara förändrade förutsättningar vilket gör att de 

mätetal som sattes upp från början inte stämmer. Love et al. (2005) har i likhet med 

respondenterna beskrivit att det då kan uppstå problem med ekonomiska metoder som 

bygger på att kostnaderna ska relateras till nyttorna.  

Det har även framkommit under intervjuerna att en del nyttor som BI-system resulterar 

i kan vara enklare än andra att framställa ekonomiskt. Kvalitetsuppföljningar är ett 

exempel, där minskade utgifter av garantipengar på ett enkelt sätt kan mätas. Nyttan 

mäts indirekt eftersom BI-systemet hjälper företaget att öka kvalitén på sina produkter, 

vilket i sin tur leder till minskade kostnader i senare led. Det kan jämföras med Gibson et 

al. (2004) och Murphy och Simon (2002) som föreslår att nyttor kan framställas 

ekonomiskt genom indirekta mätetal. Den empiriska studien påvisar däremot att de 

nyttor som är svåra att mäta ekonomiskt riskerar att inte mätas formellt. 

5.3.2 Inställning till kvalitativa mätmetoder 

Botchkarev et al. (2011) beskriver att praktiker inom ekonomi inte är redo för att basera 

beslut på mjuka värden. Under intervjuerna har det framkommit ett motsatt argument 

där det påpekades att controllers och de som arbetar med ekonomi är de som har bäst 

förståelse för att nyttor inte alltid går att motivera ekonomiskt. Därmed har den 

empiriska studien visat på en mer positiv uppfattning av mätningar som baseras på 

mjuka värden. Det har i litteraturen påpekats att det kan utföras perceptionsbaserad och 

subjektiv mätning som bygger på människors uppfattning (Elbashir et al., 2008; Gainor 

& Bouthillier, 2014; Gibson et al., 2004; Hočevar & Jaklič, 2008; Stefanou, 2001). De 

kvalitativa tillvägagångssätt som respondenterna beskrivit att de kan använda vid 

utvärdering är framförallt arbetsmässiga beskrivningar och enkäter. Enkäter är något 

som även Boyton et al. (2015) och Pirttimäki et al. (2006) tagit upp vid utvärdering av 

BI-system. Kvalitativ mätning kan även utföras genom att se hur många som använder 

systemet (Lönnqvist & Pirttimäki, 2006). Vid intervjuerna framkom det att konsulter 

bland annat kunde kolla av det genom att se hur många support ärenden de hade från en 

kund. Det var däremot mer vanligt att en mer känslomässig utvärdering utfördes. 

Botchkarev et al. (2011) argumenterar för att intangibles inte bör inkluderas i ROI 

eftersom det inte är en finansiell aspekt. Det kan istället behövas fler metoder som 

inkluderar både intangible och tangible nyttor (Anandarajan & Wen, 1999; Botchkarev 

et al., 2011; Davern & Wilkin, 2010). Ett flertal respondenter har uttryckt att de kan 

komplettera med mer kvalitativa tillvägagångssätt. Både respondenter och litteraturen 

(Anandarajan & Wen, 1999; Botchkarev et al., 2011; Davern & Wilkin, 2010; Stefanou, 

2001; Williams & Williams, 2003) styrker därmed att alla nyttor inte kan täckas av en 

teknik och att det kan krävas bredare utvärderingar med fler komponenter. Kvalitativa 

mätmetoder kan därmed vara ett bra komplement. 

5.4 Olika perspektiv 

Enligt Gunasekaran et al. (2006) är det är viktigt att utgå ifrån vilka mänskliga resurser 

som finns inom företaget för att använda BI-systemet optimalt. De mänskliga resurserna 



37 
 

vid utvärdering och hantering har även beskrivits som betydelsefulla av respondenterna 

för att säkerställa ett väl fungerande BI-system. Nedan analyseras vikten av att ta 

hänsyn till olika perspektiv hos de mänskliga resurserna vid utvärdering av nytta.    

Deltagare vid utvärdering och hantering av BI-system har beskrivits som en viktig del av 

både Remenyi och Sherwood-Smith (1999) och respondenter. Vilka som deltar vid 

utvärdering kan påverka vilka delar som utvärderingen fokuserar på. Det har under en 

intervju påpekats vara fördelaktigt om utvärdering involverar personer med olika 

perspektiv. Arnott och Gibson (2005) påpekar i likhet med studiens empiriska resultat 

att det vid utvärdering av BI-system är fördelaktigt att ha en förståelse för intressenters 

olika perspektiv, och att det är lika viktigt att ta hänsyn till som utvärderingens innehåll. 

Lönnqvist och Pirttimäki (2006) har beskrivit att de främsta intressenterna av en BI-

investering är sponsorerna och användarna, som bör vara involverade vid utvärdering. 

De tillverkande företagen har beskrivit att deras användare ofta är med i BI-system 

projekten och hos konsulternas kunder är initiativtagarna ofta användarna. Samtliga 

respondenter har beskrivit att de som tar initiativet till och sponsrar BI-systemet i regel 

är involverade under projektets gång och vid utvärdering. De som initierar BI-projektet 

får ofta kostnaden i sin budget vilket betyder att de vill se nyttorna med systemet. Det är 

ett resonemang som säger emot Remenyi och Sherwood-Smith (1999)´s argument kring 

att företag kan vara sämre på att involvera ledning och sponsor vid utvärderingar. 

Om de personer som initierar till projektet och sätter målen för BI-systemet inte är med 

vid utvärderingar riskerar det att uppstå ett utvärderingsglapp (Remenyi & Sherwood-

Smith, 1999). Glappet handlar om att det kan uppstå olika fokus mellan de som är i 

behov av systemet och de som inför det. När de som har visionen för systemet inte är 

med vid utvärderingen kan ekonomiska värden anses vara viktigare även om systemet i 

första hand skulle utveckla företagets affärsmöjligheter (Remenyi & Sherwood-Smith, 

1999). Det har av en konsult beskrivits ett liknande scenario där det kan uppstå problem 

när den som är ytterst ansvarig för BI-system projektet inte är med i diskussioner med 

konsulterna. Det är den ytterst ansvarige som har helhetsbilden och kan se vad som är 

ett bra alternativ för hela företaget. De som inte har yttersta ansvaret kan tendera att ha 

fokus på ekonomiska tal istället för att det som önskats faktiskt levereras.  

5.4.1 Samarbete mellan avdelningar  

Samarbetet mellan IT-avdelningen och affärssidan har i den empiriska studien visat sig 

ha stor betydelse. Popovič et al. (2010) påpekar att förmågan att uppnå nyttor av ett BI-

system kan mätas genom att exempelvis värdera samarbetet mellan IT-avdelningen och 

affärssidan. Respondenterna har beskrivit att användarna bland annat inte får den 

information de behöver i från BI-systemet, om samarbetet inte fungerar bra. IT-

avdelningen och användarna bör tillsammans sammanställa vilken information BI-

systemet ska leverera. Hočevar och Jaklič (2008) samt Lönnqvist och Pirttimäki (2006) 

belyser att det krävs att användarna tydligt klargör vilken information de är i behov av 

för att BI-systemet ska vara effektivt. Det framgår i den empiriska studien att BI-

systemet dels behöver synkas med de som ställer kraven och ska använda systemet, 

samt att det måste finnas en förståelse för vad som kan förväntas av IT-avdelningen.  
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Under intervjuerna har det framgått att både IT-avdelningen och affärssidan bör vara 

involverade i hanteringen och styrningen av BI-systemet. Det har även beskrivits som 

viktigt av Arnott och Gibson (2005) samt Hočevar och Jaklič (2008) eftersom teknisk 

personal då är insatta om problem uppstår och kan stödja den fortsatta utvecklingen av 

BI-systemet. En konsult uttryckte att det kan förekomma att deras kunders IT-avdelning 

inte är involverade i arbetet med BI-systemet vilket anses vara ett problem. Det uttrycks 

vara positivt om IT-avdelningen hade tagit ett större driftansvar och varit mer 

intresserad av BI-systemet. De flesta konsulternas kunder hade däremot ingen egen IT-

avdelning vilket medför att inga problem uppstår i samarbetet.   

Hočevar och Jaklič (2008) argumenterar för att BI-systemet hanterar data från flera 

olika avdelningar och därmed kräver ett samarbete mellan affärssidan och IT-

avdelningen. Respondenter från tillverkande företag har uttryckt att samarbetet skulle 

kunna vara bättre och att det till stor del är personberoende. Det beskrivs bland annat 

vara problematiskt när positionerna ofta skiftar eftersom de olika rollerna då saknar 

rätt kompetens, vilket försvårar kommunikationen. Det tillverkande företag som hade 

externa leverantörer beskrev även det som ett problem. Spänningar kunde då uppstå 

när BI-användare valt att införa lösningar som inte godkänts av den interna IT-

avdelningen. 

5.5 Ökad användningspotential 

Hur ett BI-system används kan även påverka vilken avkastning som systemet levererar 

(Hočevar & Jaklič, 2008; Kohli & Grover, 2008; Pirttimäki et al., 2006). Respondenter 

från både tillverkande företag och konsultföretag har belyst att det finns potential till ett 

bättre användande av BI-system. Systemet används oftast inte fullt ut av konsulters 

mindre kunder och det finns mer potential inom det. Anledning till att det inte används 

fullt ut kan bero på bristande användarvänlighet inom BI-systemet, kompetensen för 

användandet, att det saknas superanvändare i företaget eller att företaget har en låg IT-

mognad. Nyttan av ett BI-system uppstår endast för ett företag om de använder 

informationen som systemet presenterar (Ward et al., 1996; Popovič et al., 2010; 

Pirttimäki et al., 2006). 

Det skiljer sig mellan konsulterna om de bedömer kundernas kompetens att använda 

systemet eller inte. Två konsulter beskrev att det var en viktig del och att de kände av 

det genom samtal med kunden. En konsult ansåg däremot att deras kunders kompetens 

inte behövde ses över eftersom den kunskap som krävdes för att använda BI-systemet 

var grundläggande. De tillverkande företagen utför utbildningar i BI-systemet. Det har 

däremot beskrivits att det skulle kunna göras förbättringar i att ha rätt resurser för att 

använda BI-systemet optimalt. En respondent beskriver även att användarvänlighet bör 

tas hänsyn till vid utvecklingen av BI-systemet eftersom det då reflekteras kring om 

användaren kommer kunna använda lösningen.   

Kohli och Grover (2008) och Popovič et al. (2010) påpekade att förmågan att uppnå 

nytta av ett BI-system kan påverkas av bland annat organisationens kultur för 

processförbättring och förändring. Konsulterna betonade vikten av att kontrollera 

kundernas inställning till BI-systemet. En respondent från ett tillverkande företag 

beskrev att det var svårt att kontrollera. De flesta respondenter förklarade att 
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inställningen ofta är bra gentemot ett BI-system. Det beskrevs däremot att det kan 

finnas användare som inte ser värdet med BI-systemet och som kan bli negativa till det 

eftersom deras arbetsuppgifter blir mer arbetsamma. Det behöver då förklaras vad 

deras ökade arbetsbörda betyder för företaget i stort. Av en konsult framgick det även 

att inställningen till ett BI-system var extra viktigt eftersom det är ett tilläggssystem som 

inte tvingar användaren att använda det. En del tillverkande företag kontrollerade inte 

inställningen till BI-systemet eftersom de inte ansåg att systemet innebar större 

organisationsförändringar. 

Risker som respondenterna angett kan påverka användningen av BI-systemet är risken 

med felaktig data och behörighet. Respondenterna argumenterade för behovet av 

säkerhetsåtgärder i form av informationsavgränsningar till specifika användare. 

Säkerhet var en del som även Love et al. (2005) belyste som en risk för IT-projekt. 

Risken att BI-systemet kan innehålla felaktig data argumenteras av respondenterna vara 

en stor risk, då det kan hindra företaget från att uppnå nyttor av sitt BI-system och få 

återbetalning av investeringen. Riskerna för bland annat felaktig data har beskrivits 

kunna minskas på olika sätt. Exempelvis kan det användas kvalitetsstämplar som 

klargör om en rapport är skapad och kontrollerad av den centrala IT-avdelningen.  

Love et al. (2005) beskrev även risken med kostnader, osäkerhet kring hur nyttor ska 

mätas och spenderande av resurser utan att vara säker på att erhålla någon avkastning. 

De tre riskerna belystes inte av någon respondent. Hočevar och Jaklič (2008), Love et al. 

(2005) och Ranjan (2009) argumenterar även för vikten av att identifiera risker som kan 

påverka nyttan av systemet innan införandet. Under intervjuerna framgick det att 

bedömningen görs på hela projektet och vid olika tillfällen under projektets gång 

snarare än en bedömning av risker med ett BI-system. 

5.6 Sammanfattning analys 

I analysen har det påpekats att kontexten kan ha en påverkan på vilken nivå nytta 

förekommer och vilken nytta ett företag har av ett BI-system. Respondenter från större 

företag använde BI-system mer strategiskt. Utvärderingen kan skilja sig åt på strategisk 

och operativ nivå och de olika kontexterna kan därmed kräva olika utvärderingar. 

Det har även framkommit att tiden när utvärdering sker är viktig, där litteraturen bland 

annat förespråkar en kontinuerlig utvärdering. Ur analysen av det empiriska materialet 

framkommer att utvärdering är vanligare innan en investering i ett BI-system än efter 

en investering. BI-systemets nyttor kan vara fördröjda vilket gör att utvärderingen 

behöver ta hänsyn till det. Företag bör få en bättre förståelse för utvärderingstidens 

betydelse och att utvärdering bör ske både före och efter en investering.  

Känslomässig utvärdering har beskrivits som vanligt i företag och att det kan finnas 

behov av mer formella tillvägagångssätt. Kvalitativa metoder visade sig användas mer 

sällan men kan vara bättre för att utvärdera intangible nyttor av BI-system. De 

ekonomiska metoderna var vanligt förekommande men kunde förbise nyttor. Det 

framgår att respondenterna var mer positiva till kvalitativa metoder än vad tidigare 

litteratur påvisat. Kvalitativa mätmetoder kan vara ett alternativ till mer 

erfarenhetsbaserade och känslomässiga utvärderingar.   
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Olika perspektiv hos mänskliga resurser har i analysen även visat sig vara viktigt för att 

utvärderingen ska fokusera på rätt saker samt för att systemet ska användas och 

fortsätta bidra med nyttor. Samarbete mellan affärssidan och IT-avdelningen kan 

påverka vilken information som BI-systemet resulterar i och att BI-systemet fortsätter 

hålla en hög kvalité. Enligt respondenterna är användare och initiativtagare involverade 

i utvärdering vilket beskrivs som en viktig del. När initiativtagare och användare deltar 

vid utvärdering är det mer troligt att utvärderingen får rätt fokus.   

Analysen visar även att BI-system inte används optimalt i alla företag och att det finns 

ökad användningspotential. Ett flertal respondenter argumenterar för värdet av att öka 

kompetensen hos användare och identifiera deras inställning. Det är däremot inget som 

utförs i större utsträckning i de intervjuade respondenternas företag. Det har 

framkommit av analysen att de risker som framförallt är viktiga att ta hänsyn till vid 

utvärdering av BI-system nytta är felaktig data och säkerhet. Riskerna kan påverka 

möjligheten för företag att uppnå nyttor med ett BI-system.  
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6. Diskussion och slutsats   

Avsnittet kommer att behandla diskussion kring de delar som framkommit genom analys 

av studiens resultat och litteratur. Diskussionen kommer att innefatta hur företag arbetar 

med utvärdering av nyttor och vad som bör förbättras. Avslutningsvis presenteras 

rekommendationer och studiens slutsatser.

 

För att svara på frågan “Hur kan BI-system utvärderas ur ett nytto-perspektiv?”, har sju 

respondenter från tillverkande företag och tre konsulter intervjuats kring hur de arbetar 

med och ser på utvärdering av BI-system ur ett nytto-perspektiv.   

Studien visar att formella utvärderingar utförs i mindre utsträckning och att företag kan 

genomföra investeringar baserat på känslomässig och erfarenhetsbaserad intuition. Det 

finns då erfarna personer inom företaget som genom intuition vet vilka nyttor som kan 

uppnås och vilka aspekter som behöver tas hänsyn till. Det som kan vara negativt med 

att basera investeringar på intuition är att det inte finns några klart definierade nyttor 

som systemet ska bidra med. De som beslutade att införa systemet kan sluta arbeta på 

företaget och därmed kan ta med sig kunskapen kring vilka nyttor som var syftet att 

uppnå. Användande av formella mätmetoder vid utvärdering kan därmed möjliggöra att 

företaget inte blir lika beroende av en persons erfarenhet.  

De strategiska nyttorna med ett BI-system har beskrivits vara svåra att värdera 

ekonomiskt. Det finns däremot kvalitativa mätmetoder som kan användas. Eftersom ett 

flertal respondenter i studien var positiva till kvalitativa mätmetoder kan det vara ett 

alternativ till att utvärdera ekonomiskt. Anledningen till att kvalitativa mätmetoder inte 

används i större utsträckning för utvärdering av BI-system idag är oklar. Det kan vara en 

vana för företag att använda ekonomiska mätmetoder eftersom materiella tillgångar 

tidigare värderades genom ekonomiska tal. Däremot kan det behöva ske en 

samhällsförändring gentemot att även acceptera mer kvalitativa mätmetoder för att 

undvika att formell mätning uteblir. Genom att använda en formell mätmetod som ger 

ett dokumenterat underlag kan fler inom företaget ta del av de förväntningar som finns 

på BI-systemet. Det skulle även för samhället i stort betyda att mer underlag till 

forskning kring värdet av BI-system skulle finnas tillgängligt. Möjlighet till kunskap 

kring hur BI-systemen bör utvecklas skulle därmed erhållas och kunna påverka 

exempelvis designen av gränssnitt. 

Det har under studien framkommit att det i olika kontexter finns skillnader i hur BI-

system används och därmed även vilka olika nyttor de kan resultera i. De största 

skillnaderna är mellan konsultföretagens kunder som i denna studie var små företag och 

de stora tillverkande företagen. Skillnader som upplevdes i den empiriska studien var 

att de större tillverkande företagen använde systemet både för att analysera data över 

vad som har hänt och för att kunna agera mer proaktivt. Små företag använde främst 

systemet för att skapa rapporter över exempelvis försäljning på en mer operativ nivå. 

De större tillverkande företagen i denna studie kan vara i behov av mer kvalitativa mått 

medan de små företagen kan använda ekonomiska i större utsträckning. Eftersom de 

stora tillverkande företagen även har operativa nyttor kan de använda ekonomiska 
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mätmetoder när det är möjligt. Genom att identifiera på vilken nivå i företaget som 

nyttan förväntas uppstå skapas kunskap kring var utvärderingarna bör utföras och 

vilken mätmetod som är lämpligast i varje kontext. Olika nyttor behöver olika 

utvärderingar och det är viktigt att använda sig av rätt metod för att kunna visa en 

rättvis bild av nyttan.  

Företag i olika kontexter kan ha olika inställning gentemot exempelvis kvalitativa 

mätmetoder för strategiska värden. Därför är det svårt att beskriva en metod som mer 

lämplig i en viss kontext baserat på företagets storlek. I större företag där ekonomiska 

mätetal är obligatoriska behöver inte nyttonivån ha en påverkan på valet av mätmetod. 

Nyttonivån kan i de fallen anses resurskrävande och oviktig att fastställa. Kontexten har 

i de fallen en större koppling till kultur och regler på arbetsplatsen än om det är ett stort 

eller litet företag. 

För att kunna utföra en utvärdering har det framkommit i studien att det är viktigt att ta 

hänsyn till vilken tid utvärderingen utförs. Nyttor kan uppstå både direkt eller flera år 

efter en investering.  Det kan finnas svårigheter att veta när nyttan uppstått och därför 

kan det även vara svårt att veta när utvärderingen bör ske. Det kan då vara lämpligt att 

utvärdera BI-systemet vid olika tillfällen. Det framgår av studien att det var mer vanligt 

bland företagen att endast göra en utvärdering innan investeringen utan att följa upp 

systemet efter driftsättning. Det kan visa på ett okritiskt förhållningssätt till systemet. 

Den faktiska nyttan har inte följts upp och det är svårt att veta om investeringen i BI-

systemet resulterade i det som förväntades. Utebliven utvärdering riskerar även att leda 

till att systemet inte används på ett framgångsrikt sätt eftersom det inte finns vetskap 

om hur det används. Om systemet inte används optimalt riskerar investeringen att inte 

bli lönsam för företaget.  

När en utvärdering inte utförs kontinuerligt kan det bli svårare för företag att veta om 

förändringar behöver göras för att uppleva fler nyttor av BI-systemet. Att utvärdera 

kontinuerligt kan däremot vara tid och resurs krävande. Anställda som redan har en hög 

arbetsbelastning i sitt yrke kan erhålla ytterligare stress om krav på kontinuerlig 

utvärdering införs. För samhället i stort skulle det kunna leda till högre antal 

sjukskrivningar och ett lägre välmående bland befolkningen. Värdet med att utföra 

utvärdering av ett BI-systems nyttor skulle därmed behöva vägas gentemot nackdelarna.  

Vid utvärdering har studien visat att det behövs kunskap kring att de strategiska 

nyttorna kan vara mer indirekta än de operativa nyttor vilket betyder att utvärdering 

behöver ske tidigare. Genom att utvärdera de strategiska nyttorna blir det tydligare om 

BI-systemet har uppnått de strategiska förväntningarna. Utan en senare utvärdering kan 

de fördröjda nyttorna tas för givna och företag riskerar att inte veta om nyttan har 

realiserats eller inte.  

Det har i studien även framgått att utvärderingen kan påverkas av vilka som deltar och 

deras olika perspektiv. När de som argumenterat för behovet av ett BI-system deltar i 

utvärderingen har det beskrivits som lättare att fokusera på rätt mätetal vid 

utvärderingarna både före och efter implementationen. Genom att utvärderingen 

fokuserar på rätt saker kan det säkerställas att de nyttor som är mest betydelsefulla för 

företaget utvärderas. Vid hantering och utvärdering av BI-systemet bör det inkluderas 
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parter från både affärssidan och IT-sidan i ett företag. De har olika perspektiv vilket 

möjliggör att BI-systemet bidrar med nytta för alla delar i företaget.   

Vilket fokus som är rätt att ha i en utvärdering kan det däremot finnas skilda åsikter 

kring. De som argumenterade för BI-systemet behöver inte använda rätt mätetal och kan 

ha argumenterat för investering på felaktiga grunder. De olika perspektiven kan behöva 

utvecklas till att även inkludera de som är kritiska till ett införande. Användare, IT-

personal och de som argumenterade för införandet och sponsrar projektet innehar 

sannolikt en positiv inställning till BI-system i allmänhet. Det kan vara viktigt att 

inkludera exempelvis personal som inte är användare av systemet men förväntar sig 

negativa effekter av det. Genom att inkludera även negativt inställda vid exempelvis 

framtagning av mätetal och vid utvärdering, kan risken minskas för en idealiserad bild 

av BI-systems nyttor.     

Under den empiriska studien har det framgått att BI-system har en högre 

användningspotential. Företagen kan förlora viktig information om de inte kontrollerar 

att användare har kompetens att använda systemet. Det kan ha en påverkan på 

samhället i stort eftersom ett flertal BI-systems optimala kapacitet förblir outnyttjad. 

Beslutsfattandet och arbetet på företagsmarknaden riskerar därmed att inte leva upp till 

hela sin potential. Ett BI-systems kostnader kan vara höga och det kan då bli kostsamt 

om inte BI-systemet används som förväntat. Det kan även förekomma att data kan vara 

felaktig vilket leder till att nyttan av informationen uteblir. Genom att utvärdera 

påverkande aspekter kan det möjliggöra för företaget att öka nyttorna med sitt BI-

system och utföra en mer realistisk utvärdering. Det behöver däremot inte innebära att 

en optimal användning av BI-system medför ökade nyttor för företaget. BI-systemens 

roll som stödsystem i ett företag kan ha liten effekt på företaget som helhet. Optimalt 

användande kan därmed vara något som är resurskrävande och mindre betydelsefullt 

att sträva efter.  

För att fastställa om det finns ökad användningspotential kan BI-system användarnas 

kompetens och inställning till systemet utvärderas. En utvärdering av användarnas 

kompetens för att använda systemet kan klargöra vilka resurser som behövs för ett ökat 

användande av BI-systemet. Genom att utvärdera användarnas inställning kan det 

införas åtgärder för att underlätta deras arbete eller göra de mer positiva. Studien har 

visat att företag kan bli bättre på att identifiera användarnas inställning och att den kan 

påverkas av mindre förändringar. Genom att inkludera utvärdering av kompetens och 

inställning ökar medvetenheten kring hur BI-system och andra system används. 

Justeringar kan därmed införas inom exempelvis användarvänlighet som ger individer i 

samhället möjlighet att ta del av de potentiella nyttorna av ett BI-system. Det bör 

däremot finnas en kritisk inställning till att lägga ytterligare resurser för ökad BI-system 

användning. Förbättrad användarvänlighet kan även påverka exempelvis 

informationens komplexitet och minska data detaljerna, vilket kan påverka BI-systemets 

funktionalitet negativt.  

Risker bör även inkluderas vid utvärdering av ett BI-system eftersom det kan påverka 

vilka nyttor som uppstår. Studiens empiriska underlag påpekade att två risker var 

viktigare att ta hänsyn till vid utvärdering av BI-system, felaktig data och behörighet. 

Eftersom BI-systemet hanterar data från flera källor är det en risk att data kan vara fel 
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när analyser skapas. BI-systemet möjliggör även att data som tidigare varit skyddad kan 

bli tillgänglig för fel personer. För att minska riskerna kan företag utföra städning av 

data i sina system, kvalitetsstämpla rapporter och införa olika säkerhetsåtgärder för att 

minska risken att känslig information redovisas. Genom att vara medveten om riskerna 

kan de minskas och därmed leda till att utvärderingen av BI-systemets nyttor blir mer 

trovärdig. De nyttor som förväntas uppstå får större chans att göra det. Om en 

utvärdering av riskerna inte utförs kan det även ha en negativ påverkan på samhället 

eftersom BI-system kan hantera viktig information. Känslig data som lagras i ett BI-

system skulle kunna släppas till allmänheten vilket kan orsaka exempelvis politiska 

skandaler eller börsras. Samhället och företagsmarknaden bör vara medvetna om att det 

finns risker med BI-system och att de kan innebära fler negativa än positiva effekter.   

I början av studien ställdes frågan:  

“Hur kan BI-system utvärderas ur ett nytto-perspektiv?” 

Studien har visat att ett BI-system kan utvärderas ur ett nytto-perspektiv genom att ta 

hänsyn till tid, kontext, olika människors perspektiv och genom att utvärdera om BI-

systemet har ökad användningspotential. Ett antal rekommendationer har skapats 

utifrån delar som studien identifierat som viktiga.  

Rekommendationer för utvärdering av BI-system ur ett nytto-perspektiv är: 

- Ta vid utvärdering hänsyn till BI-systemets kontext och på vilken nivå i företaget 

nyttan uppstår. 

 

- Ta hänsyn till tid och utvärdera kontinuerligt innan och efter implementering för 

att kunna identifiera nyttorna med ett BI-system. 

 

- Ta hänsyn till att involvera människor med olika perspektiv av BI-systemet vid 

utvärdering av nytta.  

 

- Ta hänsyn till BI-systemets användningspotential och utvärdera möjlighet att 

bidra med nytta genom att identifiera risker samt användares kompetens och 

inställning till BI-systemet. 

En slutsats som kan dras från studien är att det finns möjlighet för företag att arbeta mer 

med utvärdering av BI-system ur ett nytto-perspektiv, än vad de gör idag. När 

utvärdering uteblir kan företagen upplevas vara okritiska mot systemet. De 

rekommendationer som studien resulterat i kan användas som stöd vid utvärdering och 

stödja ett mer kritiskt förhållningssätt. BI-system kan kräva mycket resurser och bör 

utvärderas för att företag ska veta om BI-systemet lever upp till det som förväntas. Det 

finns även delar som kan påverka vad BI-systemet resulterar i, exempelvis hur BI-

systemet är uppbyggt och användandet av systemet. När utvecklingen att investera i BI-

system fortskrider allt snabbare kan kunskapen kring utvärdering behöva förbättras så 

att systemen kan utvärderas på ett rättvisande sätt. BI-system området kan annars 

fortsätta växa och konsumera resurser utan att en kritisk granskning av systemens 

faktiska värde utförts.   
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Det finns generellt en positiv inställning till BI-system och deras möjliga nyttor. Under 

studien har det bland annat visat sig genom respondenternas betoning av ytterligare 

användningspotential och okritiska sätt att granska de faktiska nyttorna med deras BI-

system. BI-system ger möjlighet att hantera de stora mängder data som finns i dagens 

samhälle. Studien har visat att de tillfrågade respondenterna tror på en ökad kapacitet 

vad det gäller användande av BI-system. Det har även framkommit risker som hur 

säkert data hanteras inom systemet och vem som ska ha tillgång till vilken data. Det 

argumenteras för att BI-system kan leda till verksamhetsförbättringar. För att veta om 

verksamhetsförbättringar uppstått kan det underlätta med en utvärdering av BI-

systemet. Även om en utvärdering har utförts och den visar på eventuella positiva 

effekter kan det däremot finnas svårigheter med att veta om effekterna är ett resultat av 

BI-systemet. 

Den information som behöver samlas in till ett BI-system kan vara känslig för människor 

i samhället att lämna i från sig. Eventuella positiva effekter som BI-system ger företag 

och samhället måste ställas mot risker som exempelvis mindre datasekretess. En 

utvärdering som endast fokuserar på nyttor och risker för företaget kan därmed vara 

otillräcklig. Utvärderingar kan även behöva ske ur ett samhälleligt perspektiv där 

påverkan på exempelvis kunders privatliv och kränkning av integritet bör tas hänsyn 

till. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Studien resulterade i kunskap kring hur företag kan arbeta med utvärdering av BI-

system ur ett nytto-perspektiv och därmed öka nyttan med systemet. Bland annat 

påvisades att större tillverkande företag kunde vara i större behov av kvalitativa 

mätmetoder än mindre företag. Framtida studier kan studera denna koppling ytterligare 

och exempelvis undersöka om bransch påverkar vilken nivå ett BI-system används på. 

Denna studie resulterade i en övergripande bild av vilka delar som kan vara bra att 

tänka på vid utvärdering, det betyder att framtida forskning skulle kunna utveckla en 

mer detaljerad modell för hur utvärderingsprocessen bör gå till. En mer detaljerad 

beskrivning av vilka mätetal som kan användas för att bedöma om samarbetet i en 

organisation exempelvis fungerar bra eller dåligt skulle även vara önskvärt. Fortsatt 

forskning kan även inrikta sig på att inkludera andra intressenters perspektiv, 

exempelvis användarna för att se om deras bild av utvärdering av nyttorna skiljer sig 

från BI-ansvarigas. Eftersom det under den empiriska studien framgått att det finns 

svårigheter för företag att veta vad de ska göra om nyttorna inte uppfyllts, kan 

ytterligare forskning kring utvärdering efter ett BI-system införande fordras.   
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Bilaga 1, Operationaliseringsschema  

 Teori Referenser 

A Nyttonivå   

A1 Det finns ett flertal nyttor ett BI-system 
kan bidra med. 

(Gibson et al., 2004; Hočevar & 
Jaklič, 2008; Negash, 2004; Popovič 
et al., 2010; Ranjan, 2009; Williams 
& Williams, 2003)  

A2 BI-system kan resultera i nyttor på 
både operativ, taktisk och strategisk 
nivå.  

(Arnott & Gibson, 2005; Williams 
& Williams, 2003) 

B Tid   

B1 Nyttorna av ett IT-system bör 
identifieras innan investering och 
sedan följas upp efter investeringen är 
genomförd för att säkerställa att de 
uppfylls. 

(Ward et al., 1996) 

B2 Regelbunden kontroll och utvärdering är 
viktigt.  
 

(Davison, 2001; Lönnqvist & 
Pirttimäki, 2006; Remenyi & 
Sherwood-Smith, 1999; Stockdale 
& Standing, 2006; Ward et 
al.,1996) 

B3 Utvärdering bör ske från ett livscykel 
perspektiv, det minskar risken med att 
införandet av systemet blir misslyckat 
och ökar förutsättningarna att uppnå 
fler nyttor. 

(Remenyi & Sherwood-Smith, 
1999; Stockdale & Standing, 
2006; Ward et al., 1996) 

B4 När utvärdering slutar vid införandet 
av den tekniska produkten leder det 
till att systemen sällan lever upp till 
företagets mål. 

(Remenyi & Sherwood-Smith, 
1999) 

B5 Kostnaden för BI-system är ofta hög och 
de bidrar med värden som är svåra att 
motivera en investering med.  

(Sahay & Ranjan, 2008) 

B6 Det kan uppstå fler nyttor när 
användare lärt sig systemet och 
anpassningar införlivats.  

(Schryen, 2013) 
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B7 BI-system beskrivs framförallt bidra 
med mer indirekta och fördröjda 
nyttor. 

(Hočevar & Jaklič, 2008; Lönnqvist 
& Pirttimäki, 2006; Pirttimäki et 
al., 2006; Williams & Williams, 
2003) 

C Mätmetoder  

C1 Affärssystem och andra liknande system 
ses ofta som strategiska men rättfärdigas 
genom operativa faktorer. 

(Murphy & Simon, 2002) 

C2 När ett system leder till nyttor på flera 
nivåer i företaget innebär det att 
utvärdering behöver ske från både 
operationellt och strategiskt 
perspektiv. 

(Stefanou, 2001) 

C3 Mätning beskrivs ofta övergripande och 
mätetalen kan vara oprecisa. 

(Davison, 2001) 

C4 Det kan vara en fördel att använda 
kvalitativa mätmetoder för att utvärdera 
nyttor vid utvärdering av BI-system. 

(Anandarajan & Wen, 1999; 
Elbashir et al., 2008; Hočevar & 
Jaklič, 2008; Lönnqvist & 
Pirttimäki, 2006; Pirttimäki et al., 
2006) 

C5 Det kan finnas fördelar med att motivera 
en investering med ekonomiska termer.  

(Murphy & Simon, 2002; Negash, 
2004) 

C6  Det bör strävas efter att mäta 
immateriella nyttor i ekonomiska termer 
när det är möjligt. 

(Botchkarev et al., 2011; 
Gunasekaran et al., 2006; Murphy & 
Simon, 2002; Williams & Williams, 
2003) 

C7 Balanced Performance Measurement/ 
Balanced Score Card kan användas vid 
kvalitativ utvärdering.  

(Lönnqvist & Pirttimäki, 2006; 
Stefanou, 2001) 

C8 Utvärderingar kan utföras genom 
perceptionsbaserad mätning, som 
baseras på människors uppfattning. 
Exempelvis kan enkäter eller kvalitativa 
intervjuer användas. 

(Elbashir et al., 2008; Gibson et al., 
2004; Hočevar & Jaklič, 2008; 
Pirttimäki et al., 2006; Stefanou, 
2001) 

C9 Vanliga ekonomiska mätmetoder är 
Return on investment (ROI) och Net 
present Value (NPV).  

(Botchkarev et al., 2011; Hočevar & 
Jaklič, 2008; Love et al., 2005)  

C10 Investeringar kan ibland baseras mer på 
förtroende och intuition. 

(Arnott & Gibson, 2005; Stefanou, 
2001) 



52 
 

C11 En del intangible värden kan gå 
förlorade om de görs om till ekonomiska 
värden. 

(Anandarajan & Wen, 1999) 
 

D Mänskliga resurser  

D1 Intressenter bör vara involverade i 
utvärderingar eftersom de sedan 
kommer vara de som levererar nyttorna 
genom att använda systemet och 
ansvara för det. 

(Remenyi & Sherwood-Smith, 
1999) 

D2 För att ett BI-system ska vara effektivt 
krävs det även att användare av 
informationen klargör vilken 
information som behövs för 
beslutsfattande och uppfyllande av 
strategiska mål. 

(Hočevar & Jaklič, 2008; 
Lönnqvist & Pirttimäki, 2006) 

D3 De främsta intressenterna av en BI-
investering är dels sponsorerna av 
projektet samt de som kommer använda 
den information BI-systemet kommer 
producera.  

(Lönnqvist & Pirttimäki, 2006; 
Remenyi & Sherwood-Smith, 1999) 

D4 Både IT-avdelningen och affärssidan bör 
vara involverade i hanteringen, 
utvärdering och styrningen av BI-
systemet. 

(Arnott & Gibson, 2005; Hočevar & 
Jaklič, 2008) 

D5 När de med affärskunskaper inte är 
med vid utvärdering och införande kan 
fokus bli på mer tekniska och 
ekonomiska delar.  

(Arnott & Gibson, 2005; Remenyi & 
Sherwood-Smith, 1999)  
 
 

D6 Samarbetet mellan IT-avdelningen och 
affärsverksamheten kan påverka 
användning och nytta av ett BI-system. 
 

(Arnott & Gibson, 2005; Hočevar 
& Jaklič, 2008; Popovič et al., 
2010; Remenyi & Sherwood-
Smith, 1999) 

D7 Det är viktigt att utgå ifrån vilka 
mänskliga resurser som finns inom 
företaget innan ett projekt.  

(Gunasekaran et al., 2006; 
Hočevar & Jaklič, 2008)  

D8 Det kan vara avgörande hur ett BI-
system används och det kan påverka 
vilka nyttor ett system resulterar i.   

(Hočevar & Jaklič, 2008; 
Pirttimäki et al., 2006; Popovič et 
al., 2010; Ward et al., 1996) 

D9 Organisationens kultur för 
processförbättring kan påverka ett 

(Popovič et al., 2010) 
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företags förmåga att uppnå nytta med 
ett BI-system.  

D10 Samtidigt som systemet 
implementeras bör även de 
organisationsförändringar som krävs 
för att nyttan ska uppstå införas.  

(Ward et al., 1996; Williams & 
Williams, 2003) 

E Risker  

E1 Det är viktigt att identifiera risker som 
kan påverka nyttan av en investering.  

(Hočevar & Jaklič, 2008; Love et al., 
2005; Ranjan, 2009) 

E2 Risker kan exempelvis vara att 
införandekostnaderna blir högre än 
planerat, inkompatibel mjukvara och 
hårdvara, säkerhetsproblem, kostnaden 
om systemet är nere, osäkerhet kring 
hur nyttor ska mätas samt spenderade 
av resurser utan att vara säker på att 
erhålla någon avkastning.  

(Hočevar & Jaklič, 2008; Love et al., 
2005) 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

Teori Fråga  

A1 Vilka nyttor har ni märkt genom införandet av BI-systemet?  

A1, B4 Vilka nyttor förväntade ni er av BI-systemet? 

A1, B1 Identifierades nyttor innan projektstart? 

B2 Har ni gjort någon utvärdering av BI-systemets nyttor? 

B5 Vid inköp av BI-system kan mycket resurser krävas, Hur 
motiveras/motiverades inköp av systemet? 

B5, C5   Fanns det svårigheter med att få godkännande av ledningen för att få igenom 
BI-projektet? (Vad grundar sig det i? Svårt att motivera BI-system med 
ekonomiska tal? är det lättare att få igenom ett projekt om nyttorna kan 
framställas ekonomiskt?) 

B7, B3  Om det har gjorts en utvärdering av BI-systemet. Vad händer efter den 
utvärderingen, stoppar processen? Uppföljning? 

B3 När gör ni utvärdering (Före, efter, under, löpande?) 

B7, B6 Tar ni hänsyn till att inlärningstid och anpassningar kan påverka tiden tills 
ni får någon nytta av investeringen? 

A2, C2 Var i organisationen mäter ni? operativ, taktisk, strategisk 

D5 Vilket fokus upplever ni att det är i utvärderingen, mer materiella mått eller 
immateriella? 

C3 Hur precisa är de mätetal ni valt att använda för att mäta effekter av BI-
systemet? 

C4, C6 Hur går utvärdering till? mer kvalitativt eller kvantitativt? vilka delar 
inkluderar och studerar ni då?  

C1 Ser ni BI-systemet som en strategisk tillgång? Om ja valde ni ändå att 
motivera investeringen med operativa faktorer - exempelvis att det kommer 
leda till minskade arbetskostnader eller liknande. 

C8 Utvärderar ni nyttor av BI-system med hjälp av att t ex skicka ut enkäter 
eller prata med användare för att se till individers upplevelse?  

C7 Använder ni några metoder eller modeller vid utvärdering? 
T ex balanced performance measurement/Balanced Score Card.  
Om nej används det till utvärdering av andra delar i företaget? 

C5, C9 Använder ni ekonomiska mätmetoder? vilka i så fall, exempelvis ROI eller 
NPV? Vilka positiva och negativa delar har ni upplevt med dem? 
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C1, C6 Försöker ni göra om mer mjuka värden till ekonomiska mått? t ex genom att 
kolla på mindre kundtjänstkostnader till följd av nöjdare kunder. 

C11 Upplever ni att mer mjuka värden kan förlora betydelse när man gör om de 
till ekonomiska siffror?  

C10 Om ni inte mäter värdet med investeringen, vad är det som gör att 
investeringen ändå genomförs? Baseras beslutet på intuition, förtroende 
eller liknande? 

D1, D3 Vilka deltar i utvärderingen? Vad har de för roller i företaget?  

D1 Är de som sätter målet med systemet, integrerade i projektet samt 
utvärdering? 

D2 Har användare av systemet tydligt klargjort vilken information de är i behov 
av från BI-systemet? 

D1, D4 Vilka gör kontinuerliga uppföljningar av systemet när det är infört? Teknisk 
personal eller personal från affärssidan? 

D5 Skiljer sig fokuset på materiella eller immateriella mått beroende på vilka 
roller som deltar i införandet? 

D6 Har ni identifierat hur samarbetet är mellan IT avdelning och BI användare? 
Hur ser samarbetet ut? 

D7, D8 Har ni gjort någon utvärdering kring vilken satsning på resurser som krävs 
för att använda systemet optimalt? Vilka ni har/behöver 

D10 Gjordes några förändringar i organisationen när ni införde BI-systemet? 

D9, 
D10 

Har ni identifierat vilken inställning de anställda som arbetar med systemet 
har till förändringar? I så fall hur? 

D8 Utvärderar ni vilken kompetens som finns i företaget för att använda BI-
systemet, (hur systemet används)? 

E1 Identifierade ni risker med BI-systemet innan införandet? 
Exempelvis att införandekostnaderna blir högre än planerat och att 
mjukvara och hårdvara inte fungerar optimalt tillsammans. 

E2 Vilka risker var det ni framförallt upplevde? Exempelvis risken att inte veta 
vilken avkastning det skulle bli pga. svårt att mäta. 
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