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Förord 

Denna studie hade inte kunnat genomföras med den stöds som har erhållits från personerna på 

organisationen som studien ämnade undersöka. Samtidigt vill författaren även avlägga ett 

stort tack till studiens handledare, som alltid har stått till förfogande när behov har funnits. 

Även övriga personer som sitter på institutionen för industriell ekonomi & samhällsvetenskap 

har varit till stor hjälp och bidragit till att denna studie har kunnat genomföras. Vill också 

tacka mina studiekamrater som även de har funnits tillhands och möjliggjorde att kvalitativa 

vägval har kunnat genomföras. Sedan vill författaren även inte minst tacka seminarium 

gruppen som har flertalet gånger tillhandahållit med kloka råd och förbättrings förslag för 

studien.    
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Sammanfattning 

De dynamiska förhållanden som råder för företagen i omvärlden. Har bidragit till att 

beslutfattare inom företagen har påbörjat att tillämpa olika typer av informationssystem för att 

effektivisera beslutsprocesser och informationshanteringsprocesser Den ständigt pågående 

ökning av information som erhålls via dagens informationssystem kan utlösa information 

overload, som i sin tur skapar ett förvirrat och dysfunktionellt beteende hos beslutfattare. 

Genom att tillämpa business intelligence bidrar till att information overload problematiken 

reduceras markant. Studien har till ambition att med hjälp av de befintliga teorierna inom 

ämnesområdet upprätta en egen analysmodell i syfte för att kunna estimera studiens åtta 

stycken aktörers beteendemässiga avsikt till att tillämpa business intelligence. Det genom att 

beskriva och tolka aktörernas syn på hur business intelligence kan komma att inverka på den 

framtida styrningen av affärsprocesserna. Studien identifierade att aktörerna förväntade sig att 

business intelligence kommer att generera säkrare beslutsunderlag, snabbare 

beslutsprocesser, ökad helhetsbild, ökad måluppfyllelse, bättre uppsatta mål, effektivare 

distribution av information, bättre förståelse för organisationens business och ökad kontroll 

av verksamheten. Det är av stor vikt att organisationer eftersträvar att skapa höga 

förväntningar på business intelligence. Detta på grund av att det stimulerar aktörer till att vilja 

tillämpa systemet i en högre utsträckning, förutsatt att förväntningar bekräftas. De 

huvudsakliga påverkningsfaktorerna som avgör aktörernas beteendemässiga avsikt till 

användarvänlighet (vilket är indikation om aktörens förmodade framtida tillämpning av 

business intelligence). Det fastställs primärt av påverkningsfaktorerna upplevd 

användarvänlighet, upplevd användbarhet och informations utsatthet. Andra betydelsefulla 

påverkningsfaktorer som ska tas hänsyn till är affärsprocesser, erfarenheter, informations 

utsatthet och externa faktorer. Studien identifiera aktörernas syn på business intelligence 

primärt genom att tillämpa aktörssynsätt. Men studien har även ett inslag av analytisktsynsätt.  

Nyckelord: Business intelligence, expectations, information overload, key performance 

indicators, decision support systems, implementations of business intelligence 
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Abstract   

The dynamic conditions that have emerged for the companies the past years around the world 

have contributed to decision makers within these businesses to rely on different types of 

information systems, in order to streamline their decision and information management 

process. The ever-increasing amount of information obtained through today’s information 

systems could trigger information overload, which creates a confused and dysfunctional 

behavior among decision makers. By applying business intelligence so can this problem 

reduced markedly. This study aims by using the help of existing theories in this topic and 

establish own analysis model in propose to be able to estimate this study, eight actors 

behavioral intention to engage in business intelligence. It through by describing and interpret 

eight actors vision about how the business intelligence may affect the future management of 

business processes. The study identified that the participants expected that business 

intelligence will generate safer support for decisions, faster decision processes, increase the 

overall picture, greater effectiveness, better goals, more efficient distribution of information, 

better understanding and increased control of the organization’s business. It is desired that 

the organization strives to create high expectations on business intelligence because it 

generates greater satisfaction to the operator and thus the operator will use the system to a 

greater extent. However, it is critical that these expectations are also confirmed. The main 

factors that determines the operator’s behavioral intention to use (which indicate the 

operator’s alleged application of business intelligence). It is determined primarily by 

influence factors like perceived ease of use, perceived usefulness and information exposed. 

Other significant influence factors that have taken into account are business processes, 

experience, information vulnerability and other external factors. The approach to identify the 

operator’s relation to business intelligence was primarily determined by applying an 

operator’s point of view, but the study also has an analytical approach. 

Keywords: Business intelligence, expectations, information overload, key performance 

indicators, decision support systems, implementations of business intelligence 
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1. Inledning 
Nedanstående kapitlet har till ambition att ge en beskrivning/motivering till varför det har 

funnits behov till genomförande av denna studie.   

1.1 Implikationer gällande kontinuerlig ökning av informationsmängden 

De dynamiska förhållanden som råder för företagen i omvärlden. Har bidragit till att 

beslutfattare inom företagen har påbörjat att tillämpa olika typer av informationssystem för att 

effektivisera beslutsprocesser och informationshanteringsprocesser (Robert J, 2009). En 

kritisk beståndsdel till att företag ska uppnå framgångar, baseras utifrån företagens förmåga 

att absorbera informationen som tillgängliggörs. Denna utmaning blir alltmer svårhanterlig för 

företagen då både den interna och externa informationsmängden ständigt ökar. Konsekvensen 

av ständigt ökad informationskvantitet har inneburit att allt fler företag har utmynnat i att vara 

”kunskapsinriktade”. Därmed är det betydande att anställda får tillgång till väsentlig 

information för att kunna genomföra ett effektivt arbete  (Cody, Kreulen, Krshna, & Spangler, 

2002). För att effektivisera informationshanteringen så har flertalet lösningar utvecklats under 

åren och de lösningar som har framarbetats inkluderar; implementering av röstningsstrukturer 

för att utvärdera informationen och dess alternativ (Hiltz & Turoff, 1985), driftsätta 

underrättelseagenter för att reducera alternativen (Edmunds & Morris, 2000), tillhandahålla 

flexibla informationsenheter som gallrar informationen (Hiltz & Turoff, 1985), utveckla ett 

mätsystem som rangordnar informationen efter dess kvalité (Denton, 2001) och ett 

databaserat Decision Support System
1
 (Cook, 1993) etc. Denna studie ämnar behandla det 

sistnämnda alternativet det vill säga decision support system.  

1.2 Eliminering av informationsmängdens problematik  

För att företagen ska överleva på lång sikt avgörs det utifrån dess förmåga att skapa värde och 

fånga värde (Shafer, Smith, & Linder, 2005). Därmed anses styrning av affärsprocesser 

(Business process managment) vara en betydande beståndsdel för företagets förmåga i att 

uppnå konkurrenskraft gentemot konkurrenterna, därmed har det blivit en viktig del i det 

dagliga arbetet (Kueng, 1998). Affärsprocesser kan förklaras i den bemärkelse att det är en 

kedja av sammanhängande aktiviteter som utförs av olika aktörer som omvandlar input till 

output (produkter/tjänster), som därefter ska ha ett påtagligt värde för konsumenten, vilket 

uppnås genom utnyttjande av infrastrukturer (Goldkunhl, 1995). Det är av stor betydelse att 

mäta värdeskapande för att företagsledare ska kunna införskaffa kunskap från det förflutna 

och därmed kunna genomföra förbättringar samt estimera mer pålitliga prognoser (Park, 

Wolfhart, Goether, & Florac, 1996). Mätningar ger även information som kan tillämpas för att 

förmedla målsättningar och användas som underlag för framtida planläggningar (Park, 

Wolfhart, Goether, & Florac, 1996). Ledare inom organisationer bör ha organisationerna 

under kontroll, det vill säga att säkerhetsställa att de primära affärsprocesserna är i enighet 

med de uppsatta målen, genom tillämpning av informationssystem (Mahdi, 2010). Enligt 

Locke & Latham, (2002) så existerar det ett tydligt samband mellan målsättning och feedback 

för att generera ökad produktivitet. Det finns studier som påvisar att högt uppsatta mål bringar 

en högre produktivitet än mål som är relativt enkla att uppfylla eller allmänt vaga (Locke & 

                                                 
1
Svensk översättning i denna studie; ”beslutstödssystem”, är ett mjukvaruprogram vars funktion är att identifiera 

väsentlig information och därefter distribuerar det till beslutfattaren, den engelska termen kommer att tillämpas i 

studien. 
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Lathman, 1990). Key performance indicators
2
, möjliggör för ledare att skapa indikationer 

angående affärsprocessernas prestationer i den egna verksamheten i förhållande till dem 

uppsatta målen (Mahdi, 2010). Det är ledarens uppgift att korrigera och framarbeta 

förbättringsförslag om det finns indikationer på att affärsprocesserna underpresterar (Mahdi, 

2010).     

Den ständigt ökande mängden information som erhålls via dagens informationssystem kan 

utlösa ”information overload”. Information overload uppstår när en viss mängd information 

tillhanda görs under en viss tidpunkt och överstiger den mänskliga förmågan att hantera 

informationen. Detta har oftast visat sig utmynna i ett förvirrat och dysfunktionellt beteende 

hos individen (Jacoby & Speller, 1974). Oavsett vart överbelastning av information 

härstammar ifrån så har den en negativ påverkan på beslutprocessen på två sätt (Schick, 

Gordon & Haka, 1990). Det första är att individen som utsätts för överbelastning av 

information kommer att uppleva svårigheter med att avgöra vad de måste göra för att kunna 

identifiera det väsentliga ur informationsmassan. Därmed innebär det att kritisk information 

förbises som informationshanterare egentligen skulle anse vara mest kritisk att granska 

(Herbig & Kramer, 1994). Den andra negativa effekten av överbelastning av information 

tenderar att utsätta den involverade individen för svårigheter att avgöra vilken information 

som är relevant i nuläget och vilken information som är tillhanda. Därmed resulterar det i att 

beslutsprocessen förblir ineffektiv och därefter påverkar även hela organisationens effektivitet 

negativt (Wilson, 1995).  

”Problemen med information overload” kan reduceras genom att tillämpa business 

intelligence, som är ett av de två mjukvaruprogram som centralt har förbättrat kvantiteten och 

kvaliteten på den information som tillgängliggörs för beslutfattarna (Cody, Kreulen, Krshna & 

Spangler, 2002). Business intelligence är ett Decision Support System, ett mjukvaruprogram 

som både kombinerar insamling av data, lagring av data och kunskapshantering (Burstein & 

Holsapple, 2008).  Detta mjukvaruprogram har ofta visat sig inge snabbhet, exakthet, inblick 

och relevans i beslutprocessen. Dessa fyra komponenter har visat sig vara huvudsakliga 

bidragsgivare till att en effektiv beslutprocess uppnås (Vesset, 2005). Den process som 

business intelligence genomför, gällande att omvandla data till information och därefter till 

kännedom, besvarar inte bara vad som har hänt utan också varför något skedde (Frye, 2010). 

Det finns flertalet studier som stödjer att investeringar i business intelligence generar 

prestationsökningar, både i de primära och sekundära aktiviteterna i en organisation (Grayson, 

2006) (Prittimäki, Lönnqvist & Karjaluoto, 2006; Head, 2006; Williams & Williams, 2003). 

Organisationer som arbetar med långsiktig approach, innehar välutvecklad struktur och 

tillämpar business intelligence samordnat med key performance indicators, genererar tillväxt 

för organisationernas vinster (Mahdi, 2010). Samma studie fastslog att ledarna inom 

organisationer efterfrågade key performance indicators, som angav information om den 

finansiella förvaltningen och författaren upplyste ytterligare med att det är betydande att 

identifiera relevanta key performance indicators för organisationer (Mahdi, 2010). Betydelsen 

av att identifiera relevanta key performance indicators för organisationerna motiveras av att 

affärsmiljön där faktorer som inverkar i förutsättningarna för att bedriva verksamhet förändras 

dagligen. Det medför att företagare i dag inte längre kan estimera företagets prestationer i 

samma utsträckning, genom grova mätningar och tillämpning av magkänsla (Rauseo, 2010).       

Medan företagen forsätter att inverstera i IT-system (Mitra, 2005) kvarstår fortfarande 

problemet med att systemen underutnyttjas (Morris & Venkatesh, 2010). Mer än hälften av 

                                                 
2
Svensk översättning i denna studie; ”företagens nyckeltal”, kan kategoriseras som både finansiella och icke 

finansiella, den engelska termen kommer att tillämpas i studien.  
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implementeringsprojekt av business intelligence misslyckas med att uppfylla de krav som 

fanns initialt i projektet (Seok & Abdullaev, 2007). En stor förklarande orsak till att kraven 

inte uppfylls är att projektledare för business intelligence implementeringsprojektet anger 

löften, utan att utvärdera om löftena verkligen är genomförbara (Loshin, 2003). En annan 

förklaring till varför implementeringar av business intelligence misslyckas är att det finns 

ambitioner om att leverera en färdig produkt redan i fas 1. Vad som istället bör göras är att se 

implementeringsprojektet av business intelligence som en evolution istället för en revolution 

(Rasmussen, Goldy & Solli, 2002).   

Om tillämpningen av det nya systemet är ofrivilligt och det finns individer som har 

acceptanssvårigheter för det nya systemet, har flertalet av studierna visat att dessa individer 

med största sannolikhet motsätter sig mot att tillämpa det nya systemet. När det finns 

obligatoriska krav på att tillämpa det nya systemet, som i ovanstående scenario, kan det leda 

till höga procentuella fel i utförda arbeten, avsiktlig sabotage och en ökning av 

personalomsättning  (Davis & Olson, 1985). Därmed kan det konstateras att bristande 

användaracceptans har en negativ inverkan på systemets potential, och konsekvensen blir att 

organisationens resurser utnyttjas ineffektivt. Därför är användaracceptans den enskilt 

viktigaste komponenten för en framgångsrik implementering av ett nytt system enligt många 

utövare och akademiker (Lucas, 1975; Barki & Huff, 1985; Fuerst & Cheney, 1982). En 

viktig komponent till att en individ ska uppleva en hög tillfredsställelse för ett nytt IT-system, 

som det gäller i det här fallet, beror enligt ”förväntnings – diskonfirmation” litteraturen på 

storleken av diskonfirmationsgapet (Venkatesh & Goyal, 2010), det vill säga skillnaden 

mellan förväntningarna och den faktiska upplevelsen av det nya IT-systemet (Churchill & 

Surprenant, 1982). I en undersökning genomförd av Ginzberg, (1981) påvisade det att 

individer som har orealistiska höga förväntningar på ett nytt IT-system, upplevde en lägre 

grad av tillfredställelse jämfört med individer som hade realistiska förväntningar på IT-

systemet. Det har även påvisats ur ett kognitivt dissonansperspektiv och med expectation – 

disconfirmation theory
3
 som grund, att individer med realistiska förväntningar jämfört med 

individer med orealistiska höga förväntningar på nya system, är mer mottagliga för de 

fördelar som det nya systemet medför (Szajna & Scamell, 1993; Staples, Wong & Seddon, 

2002).  

1.3 Förväntningarnas inverkan på implementeringsprocessen av business 

intelligence 
Utifrån ovanstående diskussion har nedanstående frågeställningar kunnat identifieras i 

konsekvens vid en implementering av business intelligence i en medel stor organisation: 

 Vilka är de huvudsakliga påverkningsfaktorerna som avgör individens 

beteendemässiga avsikt till att tillämpa business intelligence? 

1.4 Studiens ambition  
Studien har till ambition att med hjälp av de befintliga teorierna inom ämnesområdet upprätta 

en egen analysmodell i syfte för att kunna estimera aktörernas beteendemässiga avsikt till att 

tillämpa business intelligence. Det genom att beskriva och tolka aktörernas syn på hur 

business intelligence kan komma att inverka på den framtida styrningen av affärsprocesserna.  

                                                 
3
 Svensk översättning i denna studie; ”Förväntningar och diskonfirmationsteori”, är en teori som härstammar 

från marknadsföring och konsumentbeteende, där förutfattade meningar och den faktiska upplevd prestanda 

definieras som diskonfirmation – teorin kommer att tydliggöras ytterligare under avsnittet ”referensram”. 
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2. Tillvägagångssätt 
I nedanstående kapitlet kommer studiens tillvägagångssätt presenteras som inkluderas av 

forskningsstrategi, vetenskapligtsynsätt, fallstudie, intervju, litteraturstudie och utvärdering 

av empiriskt material. En betydande åtanke ha är att studien primärt utgår från aktörssynsätt 

och har endast inslag av analytiskt synsätt. I dem kapitel kommer motivering anges varför 

dessa tillvägagångssätt verktyg tillämpades för denna studie i syfte att frambringa en ökad 

giltighet och trovärdighet för dem tolkningar och analyser som studien representerar.  

2.1 Forskningsstrategi 

2.1.1 Kvalitativ 
Studiens har till ambition att med hjälp av de befintliga teorierna inom ämnesområdet upprätta 

en egen analysmodell i syfte för att kunna estimera aktörernas beteendemässiga avsikt till att 

tillämpa business intelligence. Därefter att identifiera information som möjliggör för studien 

att besvara studiens frågeställningar och utifrån detta estimera respektive aktörs förväntningar 

på hur business intelligence kan komma att påverka den framtida styrningen av 

affärsprocesserna. För att kunna absorbera den enskildes syn på hur styrningen av 

affärsprocesserna kan komma att påverkas av business intelligence är det logiskt att det görs 

genom verbala kanaler. (Merriam, 1988)  

Vid den tidpunkt som studien genomfördes var ämnet om förväntningar och diskonfirmation 

väl behandlat i väldigt många olika scenarier och slutsatserna i dessa studier har varit relativt 

monotona. Det vill säga att höga förväntningar genererar att nya system används i en större 

utsträckning, förutsatt att förväntningarna uppfylls.  Vilket bidrar till att det vid tolkning av 

empirin kan komma att påverkas av den information/de slutsatser som har framkommit från 

de tidigare studierna. Inga studier har kunnat identifieras i den specifika karaktär som denna 

studie ämnar behandla i exakthet. Därmed avser denna studie att kunna bidra med nytt 

teoretiskt forskningsbidrag utifrån behandlad och tolkad empirisk data. (Merriam, 1988)     

Med anledning av att denna studie behandlar åtta stycken aktörer, där strävan är att finna 

djupet i kunskapen, är det motiverat att tillämpa kvalitativ forskningsstrategi. Därmed är det 

logiskt att anta att det kommer att finnas subjektiva inslag av tolkningar som görs av empirin, 

så det är uteslutet att kunna påstå att denna studie speglar endast en enda absolut sanning. 

Under arbetsgången kontaktades handledaren vid osäkerheter gällande huruvida arbetet skulle 

vidareutvecklas, detta gjordes även för att säkerställa så att rätt tillvägagångssätt för fortsatt 

arbete valdes. Studien granskades ett flertal gånger av opponenter under arbetsgången för att 

eventuella brister skulle kunna kompletteras. Därmed stärks giltigheten och tillförlitligheten 

för studien. (Bryman, 2008) För att ytterligare säkerställa att studien representerar hög grad av 

giltighet och tillförlitlighet, har intervjuknep studerats, för att högkvalitativa intervjuer skulle 

kunna uppnås. Även testintervjuer genomfördes innan de verkliga intervjuerna genomfördes, i 

syfte att uppnå självsäkerhet hos intervjuaren. Intervjufrågorna granskades av 

uppdragsgivaren innan intervjuerna genomfördes för att säkerhetsställa att frågorna var 

kunskapsinbringande. Men även för att de skulle ha möjligheten att komplettera med 

ytterligare frågor vid behov ifall ett ämnesområde hade utelämnats. Vice VD:n och 

projektansvarige som granskade frågorna i organisationen ansåg att frågebatteriet var av bra 

kvalité. Ytterligare hjälp togs av emot av en forskare på Luleå Tekniska Universitet, där en 

djupare genomgång genomfördes tillsammans med forskaren för att säkerhetsställa att alla 
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frågor bidrog med relevant information. Något annat som säkerställdes var att frågorna var 

korrekt uppbyggda och anpassade till studiens synsätt. (Denscombe, 1998) 

2.1.2 Denna studie baseras utifrån aktörssynsätt  
I teorin innebär aktörssynsätt att en verklighet baseras utifrån aktörens tolkningar och 

uppfattningar om verkligheten. Den kunskap som aktören innehar förblir individuell på grund 

av att verkligheten baseras utifrån deras egen synvinkel. Studiens utgångsläge är att varje 

enskild aktör ska vara oberoende av varandra, det vill säga att all empirisk material behandlas 

på lika villkor. Därmed är det motiverat att denna studie applicerar aktörssynsätt. 

Individberoende är väsenligt i den bemärkelse att dem berörda aktörernas situation inte är 

likartade då de enheterna respektive aktör agerar i har unika funktioner i organisationen. Med 

unika funktioner menas att affärsprocessernas struktur är säregna för varje avdelning. Därmed 

ställer det krav på att varje enskild aktör behandlas på lika villkor så att varje enskilds tankar, 

åsikter och känslor tas i beaktning. Empiri inhämtas genom förutbestämda dialoger med 

berörda aktörer inom organisationen som därefter tolkas för att frambringa ny kunskap inom 

ämnesområdet. (Arbnor & Bjerke, 1994)  

2.1.3 Analytiskt synsätt 

Synsättet ämnar förklara en objektiv verklighet i en så lång utsträckning som möjligt genom 

att tillämpa kausalsamband. Det vill säga orsak och verkan och antyder att verkligheten 

grundas utifrån summativa delar. Ett kausalsamband enligt det analytiska synsättet anses 

föreligga mellan två grupper av faktorer, X (=orsaker, ibland kallade oberoende faktorer) samt 

Y (=verkan, ibland kallade beroende faktorer), om följande tre är för handen:  

1. Det ska föreligga ett samband mellan X och Y 

2. Y får inte föregå X i tiden (de kan dock vara samtidiga) 

3. Andra samband än X  Y ska vara uteslutna eller åtminstone inte ge en bättre 

förklaring. 

Kausalsamband kan vara av två slag: deterministiska och stokastiska. Förstnämnda sambandet 

innebär att ett antal orsaker utgör både nödvändiga och tillräckliga förutsättningar för en 

verkan. Ett stokastiskt samband innebär däremot, att de orsaker man funnit är nödvändiga, 

men inte tillräckliga. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

Motivering till att studien inkluderar ett inslag av analytiskt synsätt är att författaren ämnar 

tillhandahålla generaliserade slutsatser med hjälp av författarens egna upprättade modell. 

Därmed vill han försöka inge en något mer allmän approach av ämnet.    

2.1.4 Fallstudie  
Fallstudier har till avsikt att tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, 

förhållande, erfarenheter eller processer som förekommer i ett särskilt fall. Det vill säga att 

fallstudier fokuserar enskilda/enstakade förekomster av ett särskilt fenomen. Något som 

särskilt utmärker fallstudier från andra tillvägagångssätt är att fallstudien inriktar på att 

undersöka en enda undersökningsenhet. Därmed innebär det att fallstudier möjliggör det att 

studera saker i detalj och på så vis skapar det möjligheter att studera förekomster mer i djupet 

och upptäcka saker som annars kanske inte skulle ha upptäckts. (Denscombe, 1998)  

Uppdragsgivaren det vill säga undersökningsenheten för studien hade under studiens 

arbetsprocess förutfattade meningar gällande hur studien kunde komma att utmynna, det vill 

säga att dessa var i tron av att veta vilket slutresultat studien kommer att erhålla. Ambitionen 

var att försöka undanröja de eventuella felaktiga förutfattade meningarna, samtidigt kunna 
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bidra med de mest tillförlitliga och giltiga tolkningarna av aktörernas syn på hur business 

intelligence kan komma att påverka den framtida styrningen av affärsprocesserna. (Bromley, 

1986) Därmed är studiens ambition att inge en ny förståelse hos uppdragsgivaren baserat 

utifrån de centrala teorierna som studien behandlar. Subjektiva faktorer som tankar, känslor 

och önskningar hos aktören är något som studien har till ambition att fånga genom intervjuer 

(Bromley, 1986). Framförallt är de två förstnämnda faktorerna som är av särskilt intresse för 

studien, eftersom dessa faktorer är kritiska beståndsdelar i uppbyggnaden av förutfattade 

meningar (förväntningar) exempelvis på ett nytt system (Olson & Dover, 1979). Ämnet 

förutfattade meningar kommer att tydliggöras i nästkommande avsnitt; teoretisk referensram.        

2.1.5 Intervjuer 
Insamling av informationsunderlag för empirin kom att samlas in primärt och endast via 

intervjuer. Genom att tillämpa intervjuer möjliggjordes det för studien att identifiera de 

subjektiva faktorerna, i form av tankar och känslor hos de berörda aktörerna i 

snabbmatskedjans organisation (Patton, 1980).  På grund av att studien genomfördes under en 

relativt kort tidsperiod och antalet aktörer var relativt få till antalet, åtta stycken, var det 

berättigat att informationen inhämtades effektivast genom intervjuer (Dexter, 1970).    

Grundtanken vid intervjuerna var att ha standardiserade intervjufrågor, samtidigt som det 

skulle finnas flexibla möjligheter under intervjun, att kunna styra mot det spår som bidrar med 

högsta grad av värdefull information. Med detta menas inte primärt endast följdfrågor. Det 

kunde vara så att vissa frågor hade hunnits besvaras av aktören, i dennes iver att besvara på 

frågorna, och därför övergicks det direkt till en fråga som gav ny bidragsgivande information.  

Det vill säga att en stor frihetsgrad gavs för aktören att utveckla deras tankar och synpunkter, 

detta för att djupare tolkningar kunde genomföras i studien. Detta möjliggjordes genom att 

intervjuerna var personliga, det vill säga att en person i taget intervjuas, vilket säkerställde att 

allt som togs upp behandlades. Varje aktör intervjuades varsin gång. Intervjuerna var i största 

del personliga, det vill säga att intervjuaren och aktören befann sig fysiskt i samma rum. En 

del av intervjuerna genomfördes via telefon på grund av att aktören befann sig på en annan 

ort. Under uppbyggnaden av intervjufrågor fanns det stort fokus på att frågor som formuleras 

inte var av en provocerande karaktär och framförallt att de var primärt av allmän karaktär. 

Motiveringen till att frågor var övergripande är att aktören skulle få berätta sin bild av 

verkligheten, utan att styras av intervjuaren. Men för att säkerställa att önskad data 

införskaffades, fanns det en checklista med under intervjutillfället, vilket möjliggjorde att all 

information som önskades erhållas verkligen erhölls. Ytterligare för att säkerställa frågornas 

neutralitet togs stöd från erfarna forskare på Luleå Tekniska Universitet, som hade tidigare 

erfarenheter i uppbyggnad av intervjufrågor till följd av forskningsyrkets karaktär.  

Aktörerna fick komma att beskriva hur de förväntade sig att business intelligence kommer att 

påverka styrningen av deras enhet. Exempel på efterfrågad data var, aktörens tankar om 

framtida måluppsättningar, måluppfyllelse, prissättningar och informationshantering etc. 

Frågorna som behandlades var relativt få till antalet, på grund av att studien eftersträvade att 

försöka fånga aktörens egna personliga uppfattning om verkligheten. Frågornas utformning 

var primärt av den karaktär att aktören i största utsträckning fick beskriva sina tankar utifrån 

relativt till hur det såg ut befintligt till hur den förväntade sig att business intelligence skulle 

påverka/fungera i olika scenarier. En ytterligare motivering till att frågorna var relativt få till 

antalet var att frågorna kundes behandlas med en så stor noggrannhet som möjligt. Något som 

primärt fokuserades på var att frågorna skulle ta hänsyn till påverkningsfaktorerna. Med andra 

ord menat att frågorna skulle generera information som möjliggjorde en estimering av 

aktörens tankar och känslor angående business intelligence användarvänlighet, 
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användbarhet, och därefter vilken attityd aktören hade till systemet. Även vilka erfarenheter 

aktören hade av implementeringar av nya system sedan tidigare var av intresse. Sedan 

avslutningsvis tillämpades frågor som inbringade information om styrning av 

affärsprocesserna. En mer omfattande beskrivning av dessa påverkningsfaktorer återfinns 

under avsnittet referensram. Genom att tillämpa frågor av denna karaktär möjliggjordes en 

kvalitativ estimering av aktörens beteendemässiga avsikt till användarvänlighet
4
 av business 

intelligence. Under intervjutillfällen uppvisade aktörerna stort engagemang och intresse för att 

besvara på frågorna, det fanns en allmän positiv atmosfär. Aktörerna såg fram emot att ta del 

av det material som studien skulle erhålla.  (Denscombe, 1998) 

För att säkerhetsställa att informationen som tillgängliggjordes under intervjutillfällena inte 

skulle feltolkas användes en ljudinspelare. När intervjuerna hade sammanställts så skickades 

sammanställningen till respektive aktör, för att ytterligare säkerhetsställa att inga feltolkningar 

har gjorts. Under intervjun gjordes kontinuerliga anteckningar i en mindre skala av det som 

tillgängliggjordes, motiveringen var att det skulle fungera som en backup till 

ljudupptagningen, om ljudinspelaren av någon anledning skulle misslyckas med att fånga 

informationen i något skede i intervjun. Motivering till att anteckningar endast skedde i en 

mindre skala är att en maximal fokus och uppmärksamheten för respondenten kunde uppnås 

och därmed ge möjlighet till att kvalitativa följdfrågor kunde ställas (utifrån checklistan om 

skulle visa sig vara nödvändig). (Denscombe, 1998)   

2.2 Fallstudiens objekt   

Studien är var en beställningsvara och därmed har ”inget verkligt val” genomförts, det vill 

säga att objektet önskade att detta ämne skulle undersökas (Denscombe, 1998). Dock så har 

det funnits en viss handlingsfrihet i urvalet av intervjuobjekten hos uppdragsgivaren (Burgess, 

1982). Urvalsprocessen genomfördes med grund i kriterier där objektet/aktören skulle behöva 

vara direkt berörda och ha kännedom om implementeringsprocessen av business intelligence 

inom organisationen (Chien, 1981). Detta säkerhetsställdes genom att organisationen 

tillhandahöll information om business intelligence till de berörda aktörerna i god tid i förväg. 

Detta för att aktörerna skulle vara väl pålästa om business intelligence.  Motivering till 

urvalsstrategin är att studien har till ambition att presentera en så hög grad av förståelse som 

möjligt för tankar och känslor angående business intelligence hos avdelningschefer inom 

snabbmatskedjan.  (Chien, 1981; Honigmann, 1982).  

Objektet för fallstudien är en svensk snabbmatskedja som består av 71 stycken restauranger 

och 2 500 stycken anställda. Därmed är det Sveriges näst största hamburgarkedja. Bolaget är 

ett aktiebolag som ej är börsnoterat och har sitt huvudkontor i Luleå. Bolaget har även 

filialkontor i Stockholm där verkställande direktören är belägen vid marknads- och 

byggavdelningen. (Wikipedia den fria encyklopedin, 2011) För första gången under våren 

2011 kommer snabbmatskedjan att öppna en restaurang utanför Sveriges gränser då bolaget 

öppnar en restaurang i Norge, och därmed är internationell etablering ett faktum. Bolaget har 

även som ambition att expandera i ytterligare länder inom den kommande framtiden. Därmed 

anses verksamheten fylla kriteriet att det är en relativt stor organisation, där det existerar ett 

flertal olika avdelningar/enheter och där informationsflödet är av betydande storlek
5
. 

                                                 
4
 Påvisar den förmodade framtida tillämpning av systemet hos aktörerna. En mer omfattande beskrivning 

kommer att presenteras under avsnittet referensram.  
5
 Informationen angavs av organisationens vice VD 
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2.3 Litteraturstudie 

För att frambringa en högre kompetens hos författaren för studien i det aktuella 

ämnesområdet, inhämtades kunskap i förstudien genom att identifiera relevanta sekundära 

källor, som därefter studerades. De primära databaserna som användes för att lokalisera 

källorna, var bibliotekets databaser på Luleå Tekniska Universitet. Databaser som tillämpades 

i första hand var specificerade för ekonomiska vetenskapliga artiklar: 

 Scopus 

 Ebsco 

 IEEE 

 GoogleScholar 

Sökorden som tillämpades i studien var följande; Business Intelligence, Expectations, 

Information Overload, Key Performance Indicators, Decision Support Systems, 

Implementation of Business Intelligence. Utöver ambitionen att öka kompetensnivån inom 

ämnesområdet, så genomfördes det påläsningar inom metodlära. Motiveringen till det var att 

författaren var i behov att få en vägledning i huruvida själva insamlingen av empirin 

kunde/skulle genomföras för att studien försäkra om att syftet med studien kunde uppnås. Det 

vill säga specifik information om tillvägagångssättsområdet i studien. Detta genomfördes 

genom att studera böcker inom ämnet, som lokaliserades med hjälp av Luleå Tekniska 

Universitet bibliotekets sökmotorer. Stöd togs även av bibliotekarier för att säkerhetsställa att 

böcker som tillämpades var representativa.  

Information angående studiens objekt inhämtades från bolagets interna källor
6
 samt från 

organisationens egen hemsida samt från uppslagsverket Wikipedia den fria encyklopedin. 

Detta gjordes för att säkerhetsställa att uppdragsgivaren uppfyllde de nödvändiga kriterierna, 

och att tillförlitliga och giltiga tolkningar kunde presenteras.  Det sökord som användes var 

organisationens namn, det kommer inte att offentliggöras på grund av önskad sekretess från 

uppdragsgivaren. 

2.4 Utvärdering av insamlad information 

När utvärdering av insamlad information ska genomföras förutsätts det att en viss strategi 

tillämpas. Denna studie utgick från befintliga teorier inom ämnet, det vill säga att den 

information som inhämtades från aktörerna skulle verifieras och stödjas av de befintliga 

teorierna. Metoden är särskilt användbar när studien ämnar svara på hur och varför i 

forskningsfrågor. (Yin, 2009) 

För att denna studie ska presentera giltiga och tillförlitliga tolkningar så började observationen 

av informationen redan vid det initiala skedet i studieprocessen och detta fortgick 

kontinuerligt under hela studieprocessen. Detta möjliggjorde korrigering och specificering av 

frågeställningarna i studien, och på så vis säkerställdes frågeställningens relevans. (Merriam, 

1988) När insamlingen av information var färdigställd innebar det att all information 

strukturerades i ett och samma dokument för att det skulle vara enkelt återkoppla till 

insamlingstillfället, det vill säga intervjutillfället (Yin, 1984). När all information var 

strukturerad avlades mycket tid till att studera informationen och förstå dess kontext för att 

giltiga och tillförlitliga tolkningar skulle kunna genomföras. I och med att studien är av 

kvalitativ karaktär är ord och bilder den centrala analysenheten. Därmed är det motiverat att 

innehållsanalys tillämpades vid analys av data, i stöd av att metoden är lämplig för att 

                                                 
6
 Informationen angavs från organisationens vice VD 
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analysera innehållet i dokument, och den är även känd för att vara en logisk och relativt enkel 

procedur. Detta tillämpades primärt efter tolkningsavsnittet, i och med att tolkning/estimering 

av aktörens beteendemässiga avsikt till användarvänlighet återfinns direkt efter 

sammanställningen av intervjuerna i tabellform, det vill säga i tolkningsavsnittet. Därmed 

kommer analysavsnittet att inge en mer övergripande bild av tabellen i slutet av 

tolkningsavsnittet med stöd av författarens egna upprättade modell i empiriavsnittet. I 

analysavsnittet kommer kodning att genomföras, för att beräkna hur ofta varje 

påverkningsfaktor
7
 har nämnts från respektive aktör. Därmed är det möjligt att erhålla 

eventuell överförbarhet till andra jämförbara fall med hjälp av författarens egna modell. 

(Denscombe, 1998)    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Detaljerad beskrivning av påverkningsfaktorerna återfinns i referensramen 
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3. Teoretisk referensram  
I det nedanstående kapitlet kommer studiens referensram att presentera de centrala teorierna 

(business intelligence, affärs- modell/process, informationshantering, key performance 

indicators och acceptans för ny teknologi/förväntningsteori) i denna studie för att frambringa 

en ökad förståelse inom ämnesområdet. Dessa teorier kommer att fungera som en 

fundamental bas för studiens egen upprättade modell. Varje teori är en enskild komponent i 

modellen. Denna modell kommer att återfinnas i slutet av referensramen. Detta kapitel 

kommer att fungera som fundamental bas för de analyser/tolkningar som studien 

representerar. 

3.1 Betydelsen av kvalitativ information och business intelligence 

Sedan business intelligence nämndes för första gången har ämnet/systemet livligt diskuterats i 

informationssystemslitteratur (Luhn, 1958). Med tiden har business intelligence blivit en 

väsentlig beståndsdel i tillhandahållandet av information i infrastrukturen och det är en 

huvudsaklig bidragsgivare till framgångar för organisationer (Davenport, Harris & Morison, 

2010; Negash, 2005). Under den senaste tiden har business intelligence funktion utvecklas 

från att endast vara ett program som inger analytisk överblick av verksamheter till att vara en 

betydande beståndsdel i organisationers förmåga att agera i strategisk karaktär (Negash & 

Gray, 2008). Business intelligence kan definieras som följande enligt (Williams & Williams, 

2007);  

”Business information and business analyses within the context of key business processes that 

lead to decisions and actions” 

Det vill säga att business intelligence ämnar tillhandahålla affärsinformation och 

verksamhetsanalyser inom de väsentliga affärsprocesserna i verksamheter, för att därefter 

utmynna i att beslut ska kunna tas och att åtgärder genomföras. Den avsedda konsekvensen 

genom att tillämpa business intelligence är att det ska stimulera prestationsförbättringar för 

organisationer (Williams & Williams, 2007). Mer specifikt menat innebär det att business 

intelligence ger information i den karaktär som därefter möjliggör för organisationer att 

förutse beteenden hos konkurrenter, leverantörer, kunder, företagsförvärv, teknikutveckling, 

marknad, produkter, tjänster och om det allmänna företagsklimatet (Vedder, Vanecek, Guynes 

& Cappel, 1999). Olika avdelningar är i behov av säregen information för att kunna fatta ett 

korrekt beslut eller skapa sig en trovärdig uppfattning om enhetens situation. Det är just det 

som ger incitamentet till att införskaffa och implementera business intelligence i ett företag. 

Med andra ord menat att rätt information distribueras till behövande omgående utan att det 

ska gå igenom olika kanaler eller bearbetas i flera led. Detta kommer att förklaras och 

illustreras mer noggrant längre fram i detta avsnitt. Figuren på följande sida är en grafisk bild 

över hur business intelligence fungerar i praktiken och är en kopia av (Williams & Williams, 

2007). Dock så är figuren något modifierad för att den ska vara mer anpassad till denna 

studie; 
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Inom ramen för de väsentliga affärsprocessernas utfall 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKAD försäljning, REDUCERADE kostnader och ÖKAD vinst 

Figur 1 Business intelligence i parktiken 

Ett effektivt beslutstödsystem som bidrar till ökad produktivitet karaktäriseras primärt av fyra 

stycken variabler; 

 Snabbhet – de snabba omvärldsförändringarna ställer krav på utnyttjande av tid  

 Exakthet – förse underlag för att korrekta beslut kan tas 

 Insikt – underlätta sökande och utvärderingen av alternativ  

 Relevans – att kategorisera ut kvalitativ information  

Ovanstående variabler är något som kännetecknar business intelligence framgångsfaktorer. 

(Vesset, 2005)  

Det finns flertalet studier som har påvisat att identifiering av relevant informationsbehov är 

den svåraste fasen i informationshantering (Ashill & Jobber, 2001; Choo, 2002; Alliance, 

2005). Ett vanligt scenario där ledare är i behov av information är när denne är i behov att 

främja beslutsfattande eller vid utgallring av olika valmöjligheter. Ledningens beslutprocess 

består av flertalet olika komponenter; uppsättning av huvudmål, identifiering av alternativ, 

jämföring och utvärdering av alternativ, agera i val, implementering av beslut och 

uppföljning och kontroll. När informationen är av lämplig karaktär möjliggör det etablering av 

verksamhetsmål, utvärdering/prioritering av de befintliga alternativen och underlättar 

timingen vid genomförandet av ett fastställt alternativ. Det är primärt att affärsinformation 

som tillgängliggörs är nödvändig i det ögonblicket som önskas i syfte att öka förståelse och 

know-how. Informationshantering blir verkningslös i helhet ifall identifiering av det exakta 

informationsbehovet inte är fastställt. (Harrison, 1996) Den informations som anses 

nödvändig för att reducera osäkerheter i beslutfattande kan kategoriseras i fyra stycken 

huvudkategorier (Virpi, 2006); 
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 Organisatorisk specifik information – till exempel allmän information om 

företaget, affärsprocesser och om de primära framgångsfaktorerna. 

 Branschspecifik information – till exempel information om leverantörer och 

efterfrågesituationen och om förändringsprocesser inom branschen.  

 Allmän omvärldsinformation – till exempel demografisk, internationell, politisk, 

ekonomisk, teknologisk, lagstiftningar, social miljö och kulturell information.   

 Information som är relaterad till en enskild firma eller en enhet däri.    

3.2 Affärsmodell/affärsprocess 

Denna studie har till ambition att beskriva avdelningschefernas syn på att business 

intelligence ska införas i en medelstor organisation och mer specifikt huruvida business 

intelligence kan komma att påverka den framtida styrningen av affärsprocesserna med hjälp 

av en egen upprättad modell.  För att det ska möjliggöras är det av relevans att studera 

närmare och upplysa affärsmodellens/affärsprocessens betydelse i en framgångsrik 

organisation. Att upplysa affärsmodellens karaktär bidrar till att en djupare förståelse kan 

skapas om vilken typ av information enhets-/företagschefer är behov av och varför. Det inger 

också ytterligare klarhet i hur organisationer arbetar med att fånga och skapa värde.  

I en studie som genomfördes av (Shafer, Smith & Linder, 2005) redogjorde studien hela 12 

stycken olika definitioner av affärsmodellen (business model) och utifrån dessa definitioner 

kunde studien identifiera 42 stycken olika komponenter i en affärsmodell. Med hjälp av ett 

”Six Sigma”-redskap identifierade studien fyra stycken olika kategorier för affärsmodellens 

komponenter. Kategorierna bestod av; val av strategi (strategic choices), värdeskapande 

(creating value) fånga värde (capturing value) och värde nätverk (value network). I den 

nedanstående figuren är de mest väsentliga komponenterna i en affärsmodell inräknade under 

respektive kategori: 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Figur 2 En affinitet figur av komponenter i en affärsmodell  
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Shafer, Smith & Linder, (2005) angav följande definition på affärsmodell: att en affärsmodell 

representerar ett företags underliggande logiska kärna och strategiska val för att generera 

samt fånga värde inom värde nätverk. Denna definition innehåller fyra väsentliga villkor; 

förstnämnda villkoret är logisk kärna, vilket föreslår att en korrekt skapad affärsmodell 

hjälper till att uttala och genomföra tydliga antydningar angående nyckelfaktorer i orsak och 

verkan samband och vilka konsekvenser som frambringas av strategiska val. Det andra 

villkoret är att affärsmodellen skall reflektera det strategiska valet som har genomförts. De 

sista fundamentala villkoren för att företag ska överleva på lång sikt är företagets förmåga att 

skapa värde och fånga värde. 

Framgångsrika företag bedriver sin verksamhet genom att differentiera sin verksamhet från 

konkurrenterna och just differentiering från konkurrenterna är något som företag bör 

eftersträva. Särdragen kan vara i den bemärkelsen att företag framarbetar kärnkompetens, 

kärnkapacitet och innehar unika lokaliseringsfördelar. Oavsett företagens särdrag så är företag 

beroende av att generera vinster, och lönsamheten ligger i företagens förmåga att ta tillvara på 

värdeskapande samt hur företaget fångar det värde som genererats. (Shafer, Smith & Linder, 

2005) Värdeskapande är en process av sammanhängande aktiviteter som utförs av olika 

aktörer som omvandlar input till output (produkter/tjänster) som därefter ska ha ett påtagligt 

värde för konsumenten, vilket uppnås genom utnyttjande av infrastrukturer, det vill säga 

resurser/tillgångar och processer/aktiviteter (Goldkunhl, 1995). Det är av stor betydelse att 

mäta värdeskapande för att företag ska kunna införskaffa kunskap från det förflutna och 

därmed kunna genomföra förbättringar samt estimera mer pålitliga prognoser för framtiden 

(Park, Wolfhart, Goether & Florac, 1996). Mätningar erhåller även information som kan 

tillämpas för att förmedla målsättningar och användas som underlag för framtida 

planläggningar (Park, Wolfhart, Goether & Florac, 1996). Nätverksarbete är en viktig 

beståndsdel i helheten där företag arbetar med att skapa och upprätthålla affärsrelationer 

mellan leverantörer och kunder (Goldkunhl, 1995). Vilket sker genom olika affärsgeneriska 

handlingar i egenskap av förfrågning, order, ömsesidiga åtagande och fullföljande av åtagande 

(Goldkunhl, 1995). 

För att företaget ska generera prestationsförbättringar innebär det att beslutprocessen som 

tillämpas i organisationen måste beslutprocessen ha någon form av omedelbar inflytande i 

förändringsresultatet. För att någon form av genomförande av strategiskbeslut ska erhållas 

måste problemet analyseras korrekt, det vill säga att analysmodell som används är berättigad 

och det andra är att det måste finnas organisatoriskt stöd för den genomförda analysen. Det är 

kritiskt att dessa två förhållanden uppnås samtidigt. Organisationer med tillräckligt med tid 

och resurser uppnår dessa två förhållanden alltid i slutändan, dock så är både tid och resurser 

en bristvara i ett verkligt sammanhang. Därför är det motiverat att anse att en implementerad 

beslutprocess ska utgå från att vara snabb, fokuserad och uppmuntra till god kommunikation. 

När ett strategiskt beslut är välgrundat, exempelvis när ett företag förstår sin affärsmodell och 

dess behov, så har strategiska beslutet en direkt inverkan på företagets prestationer. 

(Akkermans, 1995)  

3.3 Key performance indicators (KPI) 

Ett bra sätt för att organisationer ska kunna estimera och införskaffa överblick i prestationerna 

som utförs i affärsprocesserna är att tillämpa KPI, det vill säga att mäta de olika aktiviteterna i 

affärsprocesserna (Rauseo, 2010). Det kan till exempel vara i form av där KPI inger en inblick 

i genomsnittlig serveringstid, antalet serverade kunder per dag och antalet menyer sålda per 

vecka och så vidare (Rauseo, 2010). KPI kan kategoriseras inom kategorierna finansiella och 

ickefinansiella (Mircea, Stoian, Meza & Dancea, 2006). Organisationers planeringar och 
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agerande bör vara baserade utifrån noggranna mätningar av dem befintliga KPI (Rauseo, 

2010). Därmed är det väldigt betydande att organisationer upprättar KPI som är anpassade för 

verksamhetens specifika karaktär (Andonov-Acev, Buckovska, Blagojevic & Karljevski, 

2008). Innan organisationer börjar med att upprätta KPI bör företag redan ha färdigställt 

målställningarna för respektive affärsprocess samt de övergripande målen för verksamheten 

(Shahin & Mahbod, 2007). När organisationer utformar KPI för affärsprocesserna bör 

organisationer säkerhetsställa att KPI:s är specifika, mätbara, uppnåeliga, resultatorienterade 

och tidsbaserade (Andonov-Acev, Buckovska, Blagojevic & Karljevski, 2008). Utfallet av de 

data som mäts i affärsprocesserna definieras som indikationer (indicators). Indikation kan 

indelas i fyra stycken underordnade kategorier i KPI, som därefter inger utfall baserat från 

respektive perspektiv. De fyra underordnade kategorier lyder följande enligt Andonov-Acev, 

Buckovska, Blagojevic & Karljevski (2008): 

 Kvantitativa indikationer – består av sifferpresentation  

 Praktiska indikationer – samverkar med verksamhetens befintliga stödsystem 

 Anvisningsindikationer – uppvisar eventuella prestationsförbättringar för 

verksamhetens affärsprocesser  

 Angripbara indikationer – underlag för att åstadkomma förändringar  

Indikationer förser som ovannämnt information från olika perspektiv, där KPI samverkar med 

olika sammanlänkade ledningssystem, exempelvis med business intelligence. Vilket 

möjliggör det för organisationer att absorbera data i syfte att besvara följade frågeställningar 

enligt Andonov-Acev, Buckovska, Blagojevic & Karljevski (2008);  

 Vilka viktiga beslut är nödvändiga att genomföra 

 Vem är ansvarig för att dessa beslut verklighetsställs 

 Hur ska besluten verkighetsställas och 

 Strukturering av processen och stödet för genomförandet av beslutet och det 

inkluderas av övervakning av att genomförandet efterlevs samt att uppnå effektiv 

beslutprocess   

När KPI samverkar tillsammans med business intelligence möjliggör det för organisationer att 

inhämta nödvändig information, som därefter fungerar som ett underlag för säkerställande av 

att aktuella och kunskapsgenererande KPI tillämpas inom organisationen (Rauseo, 2010).  

3.4 Förväntningar och diskonfirmation teori
8
 

Denna teori härstammar från forskning inom marknadsföring och konsumentbeteende (Oliver, 

1977, 1980). Förväntningar kan definieras i den bemärkelse att individens förutfattande 

meningar om produkten tas till hänsyn (Olson & Dover, 1979). Avvikelsen mellan 

förutfattande meningar och den faktiska upplevda prestandan definieras som diskonfirmation. 

Ifall den faktiska upplevda prestendan överstiger de förutfattade meningar innebär det att en 

positiv diskonfirmation skapas och därmed stimulerar tillfredställesefaktorn. I ett scenario där 

den faktiska prestandan understiger förutfattade meningar kommer det att generera en negativ 

diskonfirmation, därmed kommer det att ha en negativ inverkan på tillfredställesen (Churchill 

& Surprenant, 1982; Kopalle & Lehmann, 2001; Oliver, 1980). Tillfredställesle är den 

enskilda viktigaste faktorn för att ”avsikt för återanvändning” ska ske (Oliver, 1980; Oliver, 

Balakrishnan & Barry, 1994).    

 

                                                 
8
 Expectation – Disconfirmation Theory (EDT)  



den 8 juni 2011 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

på Luleå Tekniska Universitet 

 

Examensarbete, Civilekonom - Företagsekonomi, Redovisning & Styrning | Av Helari Nakus  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Expectation - Disconfirmation Theory 

Förväntningar framträder hos individen när denne blir utsatt för information om produktens 

karaktäristiska drag och prestanda (Olson & Dover, 1979). Därmed möjliggör det för 

individen att skapa förutfattade meningar (Olson & Dover, 1979). Figuren ovan har testats i 

flertalet forskningar angående implementering och tillämpning av nya informationssystem i 

organisationer. Slutsatserna i studierna har påvisat att ambitionerna från organisationer bör 

vara att försöka eftersträva att uppfylla de förutfattade meningarna (förväntningarna), för att 

därmed uppnå hög grad av tillfredställelse för det nya systemet och på så vis utmynna i en 

vilja hos individen att tillämpa systemet (Bhattacherjee, 2001; Ginzberg, 1981). Samtidigt ska 

organisationer försöka åstadkomma höga förväntningar på det nya systemet, för att det 

stimulerar individer att använda det nya systemet i en större utsträckning än om låga 

förväntningar skulle bekräftas (Venkatesh & Goyal, 2010).  

3.5 Acceptans för ny teknologi
9
 

En väl använd teori som har framarbetats av Davis, Bagozzi & Warshaw (1989) är technology 

acceptance model (TDM). Den kan förutse vilka ambitioner invidier inom organisationer har 

för att använda ett nytt datasystem. Modellen baseras utifrån den tilltänka användarens 

uppfattningar om det nya systemts användarvänlighet, användbarhet samt attityden till 

systemet (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Technology Acceptance Model 
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Upplevd användbarhet definierar graden av hur individen anser i vilken utsträckning det 

tilltänka systemet kommer att öka arbetsprestationen.  Motsvarande för upplevd 

användarvänlighet är vad individen anser om vilken grad av arbetsansträngningar som krävs 

för att använda det nya systemet. (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989) Attityden speglar ifall 

individen är positivt eller negativt inställd för uppnå målbeteenden med systemet (Davis, 

Bagozzi & Warshaw, 1989; Taylor & Todd, 1995). Faktorerna användarvänlighet och 

användbarhet kommer att avgöra individens beteendemässiga avsikt till användarvänlighet 

som därefter påvisar den förmodade framtida tillämpningen av systemet hos de anställda 

(Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989; Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003). Externa 

faktorer som träning och systemets design har även inverkningar på beteendemässiga avsikter 

till användarvänlighet men till huvudsak endast i det initiala skedet (Venkatesh, Morris, Davis 

& Davis, 2003). Detta på grund av att användarens erfarenheter ökar med tiden och därmed 

fastställs beteendemässiga avsikter till användarvänlighet hos individen utifrån upplevd 

användbarhet istället (Venkatesh & Davis, 2000).  

3.6 Studiens egen upprättade modell  

Modellen som har upprättats är en illustration över hur teorierna i referensramen samverkar 

med varandra. Syfte med den upprättade modellen är för att studien ska kunna besvara 

följande frågeställning:  

 Vilka är de huvudsakliga påverkningsfaktorerna som avgör individens 

beteendemässiga avsikt till att tillämpa business intelligence? 

I modellen fungerar business intelligence och key performance indicators som en fundamental 

bas i företagens hantering av information (beslutprocess), i syfte att övervaka och styra 

affärsprocesserna. Som det tidigare framkommit så är identifiering av relevant information 

den svåraste delen i informationshanteringsprocessen. Vilket är relativt logiskt då 

affärsmodell/affärsprocesser inkluderas av flertalet komponenter som måste hållas under 

övervakning. På så vis är det möjligt för organisationer att generera och fånga värden för att 

därmed införskaffa konkurrensfördelar. Det har visat sig att business intelligence bidrar med 

exakthet, relevans, snabbhet och inblick i informationshanteringen. Med andra ord så bör 

business intelligence underlätta och effektivisera arbetsprocessen i informationshanteringen. 

Som det tidigare angavs i studien så är business intelligence ett av två program som primärt 

har förbättrat kvantiteten och kvaliteten av den informations som tillgängliggörs för 

beslutfattaren. Därmed kan det i en vis mån konstateras att business intelligence omfattas av 

ett gott rykte och är därmed ett erkänt beslutstödssystem.  

För att organisationer ska kunna estimera och införskaffa överblick av prestationer som utförs 

i affärsprocesserna måste organisationerna tillämpa key performance indicators. Med andra 

ord mäta de olika aktiviteterna i affärsprocesserna. Key performance indicators är något som 

tillämpas redan i de allra flesta företag och är inget nytt fenomen. Vad som händer när 

business intelligence och key performance indicators samverkar med varandra, är att 

organisationerna säkerhetsställer att aktuella och kunskapsgenererande key performance 

indicators tillämpas. När kvalitativa key performance indicators tillämpas innebär det att 

organisationer förenklar deras möjligheter att besvara på nyckelfrågor inom avdelningar och i 

organisationen som helhet. Exempel på den karaktär av frågor är: vilka viktiga beslut är 

nödvändiga att genomföra, vem är ansvarig så att besluten genomförs, hur ska besluten 

verklighetsställas och så vidare. Effekten blir att en effektivare beslutprocess uppnås tack vare 

att identifieringsprocessen av relevant information har förenklats, samt distribuering av 

information. Detta bidrar till att organisationer som helhet uppvisar en förbättrad lönsamhet.  
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Business intelligence är ett erkänt beslutstödssystem, som har bevisats erhålla flertalet 

fördelar i informationshanteringsprocessen. Då är det rimligt att anta att det frambringar 

förutfattade meningar (förväntningar) hos individer som förväntas att tillämpa business 

intelligence. Graden av förväntningar hos individer påverkas av flertalet olika 

påverkningsfaktorer; attityd, upplevd användarvänlighet, upplevd användbarhet, 

informationsutsatthet och externa faktorer. Något som har konstaterats är att höga 

förväntningar som är av rimlig karaktär, bidrar till att individer har för avseende att tillämpa 

ett nytt system i en hög utsträckning. Det är förutsatt att de förväntningar som existerar 

bekräftas i ett scenario där en aktör (individ) har höga förväntningar på det nya systemets 

användbarhet (upplevd användbarhet). Detta är rimligt att anta då tidigare studier har påvisat 

att business intelligence underlättar informationshanteringsprocessen. Men om aktören av 

någon anledning upplever eller har en initial tro om att det nya systemet kommer att bibringa 

ökade arbetsansträngningar, det vill säga att aktören upplever en negativ användarvänlighet 

(detta kan vara en effekt av att systemet är helt nytt och aktören måste lära systemet 

funktioner från grunden) innebär det att upplevd användbarhet och upplevd 

användarvänlighet står i konflikt mot varandra. Som i teorin ovan så är dessa två 

komponenter de enskilt viktigaste att ta hänsyn till när estimering av beteendemässig avsikt 

till användarvänlighet fastställs för att dessa två generar acceptans för det nya systemet hos 

individen. Som det tidigare har upplysts i studien, så är beteendemässig avsikt till 

användarvänlighet den enskilt viktigaste komponenten som påvisar på den förmodade 

framtida tillämpningen av ett nytt system. Återfinns höga förväntningar hos aktören, innebär 

det att aktörens beteendemässiga avsikt till användarvänlighet är hög. En möjlig fiktiv orsak 

till varför aktören upplever en negativ användarvänlighet är att aktören inte har erhållit några 

kurser om programmets funktioner (externa faktorer).  Konsekvensen i ett sådant scenario är 

att helhetsbedömningen angående aktörens förväntningar (förutfattade meningar) inte ligger 

på en önskad nivå (höga) på grund av den negativa inställningen till användarvänligheten. Det 

är viktigt att poängtera att graden av förväntningar (förutfattade meningar) inte endast 

klassificeras i kategorin ”Låga eller Höga”, utan nivån är säregen. Det vill säga att graden av 

förväntningar kan avses även som medelmåttiga, som i fallet ovan. Med hjälp av ovanstående 

modell är det möjligt för organisationer att identifiera aktörens tankar kring det nya systemet 

och därmed finns det en möjlighet för organisationen att, som i ovanstående scenario, 

korrigera förutfattade meningar hos aktören angående användarvänligheten genom att 

verkställa kurser för det nya systemet. Detta i syfte för att upplevd användarvänlighet hos 

aktören ska eskalera. Kritiskt att observera är att det kan uppkomma flertal olika scenarier.  

När en estimering av förväntningar är verkställd, ska det verifieras med referensramen som 

fundamental bas, för att identifiera teorietisk stöd till att en kvalitativ subjektiv bedömning har 

genomförts. Med andra ord att man tagit hänsyn till påverkningsfaktorerna. Sedan finns det 

ytterligare faktorer, som hur affärsmodellen ser ut i nuläget i organisationen och hur en 

optimal affärsmodell ska vara strukturerad. Olika komponenter har ett förmodat individuellt 

värde för respektive avdelning och organisation. Det vill säga, vilken typ av information är 

nödvändig för respektive avdelning, för att den avdelningen ska representera en effektiv 

affärsverksamhet. 

När en subjektiv bedömning har verkställts gällande nivån på existerande förväntningar, kan 

med stöd av referensramen en estimering av konsekvenser för implementeringsprocessen 

fastställas. Vilket i ett vidare led möjliggör för organisationen att estimera eventuella 

konsekvenser för implementeringsprocessen och därmed kan eventuella korrigeringar 

verkställas. På så vis kan en framgångsrik implementering uppnås. Det vill säga att 

organisationen har kunnat skapa en hög grad av beteendemässig avsikt till användarvänlighet.  
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Modellen ska användas ur ett aktörssynsätt, det vill säga att inge information om den enskilda 

aktörens syn på verkligheten. Därmed så möjliggör det för organisationer att införskaffa en 

uppfattning om respektive aktör/enhet, och därmed kan aktörsmässiga korrigeringar 

genomföras. En ytterligare motivering till detta är att varje aktör har olika förutsättningar och 

preferenser om huruvida styrning av affärsprocesserna ska gå tillväga.    

Något som bör nämnas är att påverkningsfaktorer som tillämpas är de faktorer som innehar 

den mest betydande påverkan på aktörens beteendemässiga avsikt till användarvänlighet. Det 

finns även andra faktorer som kan påverka aktörens beteendemässiga avsikt till 

användarvänlighet, men dessa har medvetet utelämnas. Avgränsning av påverkningsfaktorer 

motiveras av att en förenklad och pålitlig subjektiv bedömning eftersträvas. Detta uppnås 

endast genom att inkludera begränsat antal komponenter i modellen. Påverkningsfaktorer som 

erfarenheter och affärsprocesser (har redan redogjorts ovan) har inte tidigare behandlats i de 

redan befintliga teorierna. Erfarenheter bör tas i beaktning, på grund av att tidigare upplevda 

implementeringar av nya system i organisationen har en direkt inverkan på vilken 

grundinställning som aktören besitter. Ifall aktören har positiva erfarenheter av tidigare 

genomförda implementeringsprojekt av nya system, så bör det rimligtvis bidra till att aktören 

har en mer positiv grundinställning. Samma gäller i ett omvänt scenario. I ett scenario där 

organisationer är medvetna om att aktören har negativa erfarenheter av tidigare 

implementeringar av nya system, finns det möjlighet i förväg arbeta extra med 

informationsutsatthet, det vill säga att försöka förmedla systemets fördelar ut till 

medarbetarna. Alternativt även försöka få aktörer mer involverade i projektet, så att deras 

åsikter kan tas i beaktning och så vidare. Att identifiera graden av erfarenheter hos aktören 

möjliggör även en ökad förståelse till varför aktören har de förutfattade meningar på de övriga 

påverkningsfaktorerna. Motiverat av att erfarenheter klassificerar i denna studie som 

grundinställning till det nya systemet, framförallt så har erfarenheter en påverkan på attityd. 

Affärsprocesser bör tas i beaktning på grund av enheterna som aktörer verkar i grundas av 

säregna affärsprocesser, motiverat av att olika enheter har unika funktioner i en organisation. 

Därmed är det motiverat att förutsätta att affärsprocessernas karaktär också är unika. Detta bör 

även innebära att konsekvensgraden av huruvida business intelligence påverkar enhetens 

prestationer bör variera. Visa enheter kan ha befintliga system som är snarlika det som 

business intelligence erbjuder, därmed inger business intelligence inte någon direkt effekt på 

den enskilda enhetens prestationer. Därmed är det motiverat att anta med förgående 

argumentation som grund att affärsprocessernas struktur även kommer ha effekt på 

förväntningsgraden (förutfattade meningar) hos aktören.   

Utifrån ovanstående angivande har följande propositioner upprättats: 

 Modellen är tillämpbar vid estimering av aktörers beteendemässiga avsikt till att 

tillämpa business intelligence! 

 Påverkningsfaktorer som upplevd användarvänlighet, upplevd användbarhet och 

informations utsatthet har tydligt ett större inflytande/påverkan än övriga 

påverkningsfaktorer på aktörens beteendemässiga avsikt till att tillämpa business 

intelligence!  

 Påverkningsfaktorerna erfarenheter och affärsprocesser har en väsentligt inflytande 

på aktörers beteendemässiga avsikt till att tillämpa business intelligence!   
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3.7 Samverkningsmodell av de berörda teorierna10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 5 Samverkningsmodell av de befintliga teorierna 
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4. Empiri  
Nedanstående avsnitt kommer att presentera data från de genomförda intervjuerna. I och med 

att studien baseras utifrån aktörssynsätt, kommer varje intervjutillfälle presenteras separat i 

beskrivande form. Först kommer bakgrundsfakta (kritiskt att ta del av) ges för att öka 

förståelsen för aktörernas bild av verkligheten. Därefter kommer enhetens roll inom 

organisationen att presenteras
11

, sedan kommer en kortare beskrivning av aktören inges. 

Avslutningsvis kommer aktörernas syn på business intelligence att beskrivas. Intervjuguide 

och checklista som tillämpades vid intervjutillfällena återfinns under avsnittet ”bilagor”. 

4.1 Bakgrundsfakta 

Vid tidpunkten som intervjuerna genomfördes så hade INTE en väl genomarbetad 

kravspecifikation upprättats av organisationen. Det vill säga att aktörerna inte hade erhållit 

några detaljerade förslag på vad business intelligence kommer att tillhandahålla. Utan 

informationen angående business intelligence färdigheter som aktörerna hade tagit del av var 

väldigt övergripande.   

Organisationen har sedan tidigare genomfört implementering/lansering av intranät; 

organisationen arbetade med att ta tillvara på medarbetarnas åsikter och önskemål på 

intranätet. Vid projektet så eftersträvade organisationen i en stor utsträckning att uppfylla 

kravspecifikationen. När intranätet lanserades var kravspecifikationen uppfylld, dock så fanns 

det ändå ett missnöje bland medarbetarna. Enligt organisationens interna källor, var den 

primära förklaringen till missnöjet en effekt av för höga förväntningar hos medarbetarna.   

4. 1 Controller – avdelning  

Avdelningens huvudsakliga operativa processer består av att genomföra kontroller, 

uppföljningar, utredningar, bokslut/bokföring och etablera ledning/VHS-planeringar. 

Avdelningen arbetar kontinuerligt även med att utveckla företagets lagersystem. Controller – 

avdelningen har en betydande roll i att bistå driften med stöd i deras verksamhet, exempelvis 

vid inventeringskontroller.  

4.1.1 Aktören12 

Carl var vid intervjutillfället 64 år gammal och är projektansvarig för business intelligence. 

Han började sin anställning inom organisationen 1994. Carl innehar även systemansvaret för 

företagets MC-system (inventerings- & lagersystem). Carls andra huvudsakliga 

arbetsområden är att genomföra intern- & externredovisning, i form av årsbokslut. Han 

arbetar även med olika former av skattefrågor, sköter också om vissa juridiska bitar, 

exempelvis identifiering av lagfarter för fastighetsinnehavande. Han har under en stor del av 

sitt yrkesliv arbetat som revisor. Efter revisorrollen börjande han som koncerncontroller. 

Under den perioden var Carl med om att avstycka och lägga ner koncernen. Carl har även 

hunnit med att driva eget företag, vars verksamhet utförde implementeringar av 

ekonomisystem.  

4.1.2 Förväntningar på business intelligence     

Business intelligence innebörd för Carl är följande: 

                                                 
11

 Ett undantag har gjorts för enheten ”administrativ enhet”, motivering anges vid det avsnittet.  
12

 Kommer fortsättningsvis i studien anges som Carl, vilket är ett fiktivt namn. 
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Business intelligence fungerar som ett underlag för styrning och planering av verksamheten. 

På ett enklare och mer strukturerat sätt få fram rapporter som sedan kan användas i det 

dagliga arbetet.  

Carl uppfattar business intelligence som något positivt ”vi får ut lite enklare och säkrare 

beslutsunderlag” och utvecklar resonemanget genom ange att organisationen i nuläget arbetar 

primärt med excel-mallar. Problemet som uppstår enligt Carl är att ”det inte alltid är så att de 

är låsta, utan man kan alltså komma in och göra lite justeringar i de där cellerna” och det 

innebär att beslutsunderlagen blir något opålitliga. Eller som Carl uttrycker sig ”så det blir 

pannkaka av det mesta”. Spontant anser Carl att det är väldigt bra att business intelligence 

införs i organisationen, men tillägger, ”sen finns det ju risker” och utvecklar ”det värsta som 

kan hända är att organisationen inte tar emot det”, det vill säga att systemet inte tillämpas av 

medarbetarna. Ett annat scenario som Carl tar upp är att, ”vi inte ser till att det fungerar på ett 

bra sätt, så att den uppdateras, det är förutsättningarna för all dataverksamhet, för annars 

slutar det att fungera”. Carl förväntar sig att business intelligence ska bibringa, som Carl 

själv uttrycker sig ”ett enklare sätt att få fram uppgifter för att kunna se vart vi är på väg, 

vilket resultat har vi nu, upprätta prognoser för resten av året och sen eliminera alla felkällor 

som finns idag”. Carl har inga direkta erfarenheter av business intelligence från andra 

sammanhang, men ”data warehouse”, som business intelligence inkluderar, har Carl varit i 

kontakt med under hans tid som ekonomidirektör på denna aktuella organisation. Under den 

tiden genomförde han ett studiebesök på ett företag som hade implementerat ”data 

warehouse”, men initiativtagaren hade lämnat företaget. Så när de gjorde studiebesöket ett 

och halvt år efter implementeringen så angav Carl att ”sen dess hade det inte hänt så mycket, 

så det var inte så mycket som var uppdaterat, så när de skulle framföra det oss, ja det vart ju 

inte så mycket”. Carl understryker därmed ”det kanske är därför jag har kommit med de 

negativa farhågorna”. Dock tillägger han, ”men det här är ju för 15 år sedan”.  

När Carl skulle ange hans förväntningar gällande hur business intelligence kan komma att 

påverka styrningen av organisationen, angav han följande ”det kommer att bli enklare att 

sätta upp mål” och han tror samtidigt att måluppfyllelsen kommer att öka, som han uttrycker 

sig ”man kommer att bli medveten tidigare och ha möjlighet att korrigera”. Carl tror även att 

business intelligence kommer att skapa ökad kontroll av affärsprocesserna, eller som han själv 

uttalar sig ”tror att det kommer att öka, eller möjligheten att göra det kommer att bli mycket 

större”. Han utvecklar sitt resonemang genom att tillägga att med business intelligence så har 

driftledningen ett bättre instrument för att följa verksamheten. Carl tror också att med stöd av 

business intelligence kommer legitimiteten för besluten att öka, eller som han uttrycker sig 

”tror att man bli bättre accepterad av andra inom enheten på grund av att man har ett bättre 

beslutsunderlag”.  

Under intervjun anger Carl sin syn på informationshantering med hjälp av business 

intelligence ”jag hoppas att det kommer att bli lättare att få tillgång till information, och 

framförallt att det blir lättare själv ska kunna påverka den informationen”. Han utvecklar sitt 

resonemang ”om du ska ta fram försäljningsstatistik och sånt, då är du ju styrd till 

månadsvis, eller veckovis, du kan alltså inte ta tre dagar in i månaden eller tre sista dagarna 

i månaden eller sex sju dagar i sista månaden, det går inte, utan du är tvungen till att ta fram 

flera olika rapporter, sitta och kolla ihop” vilket Carl hoppas att business intelligence ska 

underlätta/effektivisera. Carl anser också att dagens system är ganska sega, han förklarar att 

man gör uppföljning mot Micros och säger ”den tar ju ibland ganska lång tid, det är ganska 

segt, även fast vi har den burken här nere i källaren”. Han anger att hans förhoppningar är 

”att det ska gå snabbare med business intelligence, det finns ju som sagt en massa irritation 
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om saker och ting tar för lång tid” och tillägger att ”vi har blivit bortskämda, är det så att 

saker och ting tar längre än en sekund på datorn, då sitter man ju och är irriterad”.  

Carl anger att det inte finns någon direkt barriär till varför business intelligence inte ska lämpa 

sig väl med de redan befintliga styrverktygen och tillägger, ”jag ser det som ett enklare sätt 

att få fram uppgifter”. Han fortsätter med att berätta att det finns redan i nuläget befintliga 

databaser inom organisationen. Det finns förhoppningar hos honom om att samarbetet mellan 

de befintliga styrmekanismerna ska fungera bra. Han utvecklar vidare med ”vi kommer ju att 

använda business intelligence för att koppla upp oss mot det, så vad möjligen kan innebära 

bli bättre, är att man kan samla uppgifter från olika håll, och få det presenterat i business 

intelligence”. Men en möjlig barriär kan vara att, som Carl själv uttrycker sig ”att man har 

kommit rätt långt med excel, så det ligger väldigt mycket där, man har lagt ner väldigt mycket 

tid på det, och då gäller att få folk att inse att det här ska vi släppa nu” men han poängterar 

även att ”kanske man kan använda det också i business intelligence, det är mycket möjligt”. 

Carl tror att det kommer att fungera väl med andra styrsystemen, men då gäller det att ”vi får 

för acceptans för det, det är ju så, acceptans utav alla”. Där han utvecklar genom att berätta 

om tidigare problem som har funnits inom organisationen ”haft lite problem att dras till 

samma håll, och vissa restaurangchefer, de har kört sina uppföljningar via sina excelark, och 

liknande, och det har varit lite trögt att få in de på det som är fastställt att det ska vara”. Men 

Carl understryker att ”det här är inte nu inte, men ett antal år tillbaka”. Carl berättar att han 

har upplevt en hel del förändringar genom åren, som han uttrycker det ”jag har varit med om 

förväntningar, förändringar och resultat av det, och det mesta har ju varit positivt”. Carl 

berättar att de nuvarande förväntningar på business intelligence har funnits ganska länge, han 

berättar att han har följt det i några år nu och hunnit läsa en hel del om det. Han poängterar 

avslutningsvis att ”det är just det här med att behålla uppgifterna korrekta, att ha rätta 

underlagen för besluten, det är väl det som har gjort att jag tror på business intelligence”.  

Något som Carl tror är kritiskt i det nu pågående implementeringsprojektet, som han själv 

uttalar sig ”det är viktigt att vi kan genomföra det så fort som möjligt, så att det inte blir 

någon långbänk av det”, han utvecklar resonemanget genom att ange att det har funnits 

tidigare projekt inom organisationen som har blivit negativt påverkade genom att dessa har 

prioriterats bort. Carl fick sammanfatta business intelligence med så få ord som möjligt, där 

han uttryckte sig följande ”bättre beslutsunderlag, enklare och snabbare styrning och mer 

differentierade rapporter”. 

Nedanstående tabell är en beskrivning om aktörens förväntningar/inställning på respektive 

påverkningsfaktor, utifrån ovanstående beskrivning av aktörens syn på business intelligence. 

Färgerna representerar följande; grön = hög/positiv, brun = medel/neutral och rött = 

låg/negativ. En mer detaljerad motivering återfinns i avsnittet tolkning av empiri. 

Attityd 
Upplevd 

användbarhet 
Erfarenheter 

Upplevd 

användarvänlighet 
Affärsprocesser 

Informations 

utsatthet 

                                         Tabell 1 Sammanställning av Carls förväntningar 
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4.2 Administrativ enhet (huvudkontoret) 

I och med att aktören (respondenten) arbetar som vice VD och innehar huvudansvaret för 

huvudkontoret inom denna organisation. Innebär det att en specifik förklaring inte kan anges 

gällande huruvida affärsprocesserna är strukturerade eller vilka som inkluderas, då det 

innefattar flertalet enheter (HR, controller, lön och IT) vars funktioner är unika. Därmed 

anses det inte inge någon väsentlig tillägg att ange någon beskrivning av affärsprocesserna, 

för att skapa en ökad förståelse för aktörens förväntningar på business intelligence, då denne 

har ett övergripande perspektiv.    

4.2.1 Aktören13 

Adam var vid intervjutillfället 45 år gammal, har tidigare arbetat inom industrin där 

befattningarna har varit snarlika med nulägets. Adam hade varit anställd inom den aktuella 

organisationen som vice VD och administrativ chef i cirka tio års tid. De primära 

arbetsuppgifterna består framförallt av att utveckla/effektivisera områden/enheter som berör 

ekonomi och IT. Ytterligare områden som aktören är involverad i är företagsstrategiska frågor 

som, expansion, finansiering och så vidare i följd av att vara en av medlemmarna i 

ledningsgruppen samt bistår även som styrelse sekreterare.  

4.2.2 Förväntningar på business intelligence     

Business intelligence innebörd för Adam är följande: 

Är ett IT- stöd vars funktion är att underlätta strategiskt arbete (strategiskt verktyg), som 

inger en enkel förståelig överskådlig bild av verksamheten, ger även en möjlighet att 

observera utvecklingen i de olika områdena/nivåerna genom diverse nyckeltal. Business 

intelligence möjliggör att på ett effektivt sätt distribuera ut informationen till de olika 

nivåerna, därmed underlättas måluppsättningen och måluppfyllelsen. 

Adam säger att begreppet business intelligence ”så klart att det är positivt” och utvecklar 

”det jag tror väldigt mycket på är att, det man mäter det åstadkommer man också”. Enligt 

Adam arbetar organisationen i nuläget redan aktivt med diverse nyckeltal, han anger att det 

finns önskemål om att implementera ytterligare nyckeltal, dock poängterar han att det finns en 

stor belåtenhet över de befintliga nyckeltalen. Men vad Adam anger är att ”där vi har problem 

idag, är att få den där helhetsbilden”. Som han utvecklar genom och anger den spontana 

förväntningen han har på business intelligence är ”att kunna jämföra nyckeltal med varandra, 

vi jobbar ju då även med balance scorecard och där skulle man vilja se olika parametrar 

samlat, man vill kunna se historik osv. vi jobbar väldigt mycket med att benchmarka de olika 

restaurangerna, jobbar då med kan man säga ”best in class tänk”, det vill säga, vilken 

restaurang är bäst i de olika områden, varje restaurang har ju olika förutsättningar, men i 

och med att vi har åttio olika restauranger, så finns det ju alltid nån annan restaurang som 

man kan jämföra sig med, så vi brukar dela in de i olika klasser för att då jämföra olika 

parametrar”. Adam utvecklar och anger problematiken som nu har uppstått med att ”det gick 

att hålla i huvudet förut när man hade 40-50 stycken restauranger, då hade man det mesta i 

huvudet, men det är svårt numera, då behöver man IT-stöd för att sortera, mäta och kunna se 

utvecklingen ”. Adam understryker att ”förstår man inte historien, förstår man inte framtiden 

heller” och utvecklar ”så det är viktigt att ha båda delarna”. Han avslutar meda att poängtera 

”för att kunna planera din verksamhet så måste du veta varför det ser ut som det gör”. Adam 

berättar också att business intelligence kommer att fungera bra i ett framtida förebyggande 

syfte. I och med att organisationen har påbörjat en etablering på internationella marknader 

                                                 
13

 Kommer fortsättningsvis i studien anges som Adam, vilket är ett fiktivt namn. 
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kommer det att vara kritiskt att ha ett bra fungerande IT-stöd för att kunna behålla den 

övergipande bilden av verksamheten.  

När Adam angav sina förväntningar på business intelligence uttryckte han följande ” att vi ska 

få in de viktigaste nyckeltalen i ett verktyg som gör att man, dels hittar en historik och framför 

allt på restaurangnivå” och säger att ”det är där vi har störst nytta av det här och det är där 

jobbet görs, det är det jag hoppas på, att vi får in de viktigaste nyckeltalen och kan börja 

jobba med dem”. När Adam skulle ange om han hade kommit i kontakt med business 

intelligence tidigare angav han att de redan arbetar mycket med de här grejerna som business 

intelligence förankrar, men det sker i excel form, och han avslutar med att ”själva tänket har 

jag både jobbat med tidigare och även nu, utan det är väl att få ett IT-stöd kopplat till det här, 

som är det nya och jag har delvis jobbat med verktyg som fanns när jag jobbat med det 

tidigare, men de var inte speciellt välutvecklade, så egentligen inte så hemskt mycket ur IT-

stödsmässigt”. 

Adam berättar att han inte ser direkta vinster med business intelligence ur enhetsperspektiv på 

grund av att det är en så pass avgränsad del och det finns bra kontroll över enhetens 

affärsprocesser. Men Adam anger att ”den information som vi har här, vill vi kunna sprida på 

ett bättre sätt” och han säger att ”detta sker mejlledes i nuläget till olika befattningshavare”. 

Adam säger att informationen finns, men det vore önskvärt om man kunde få den distribuerad 

på ett bättre sätt.  Adam anger att där de framförallt kommer ha nytta av business intelligence 

är ”när vi analyserar restaurangverksamheten, man kan säga att vår enhet kommer att ta stor 

nytta av att informationen finns tillgänglig på ett effektivare sätt. När Adam anger sin bild 

angående hur beslutfattande kommer att påverkas med business intelligence uttrycker han sig 

följande ”det är samma sak där, när man fattar ett beslut så handlar det naturligtvis om att 

inhämta information om, hur har det sett ut tidigare och sen använder man den informationen 

för att bilda sig en uppfattning om framtiden”. Han utvecklar: ”det är klart, att ju bättre 

information du kan ha med högre kvalité, och i rätt tid vill man ju ha informationen, desto 

bättre beslut kan man ju fatta om framtiden”. Detta är något som han tror framförallt kommer 

att påverka på restaurangnivå, att de kommer att få ett mycket bättre verktyg att jobba med. 

Adam berättar vidare att deras business intelligence inte kommer att handla så mycket om att 

inbringa ny information, utan istället aggregera informationen på rätt nivå. Adam poängterar 

att helhetsbilden är viktig och utvecklar ”om man vill jobba med menymanagement så kan vi 

ju se, om vi skulle förändra i menytavlan, hur försäljningen skulle förändras” och utvecklar 

vidare ”om vi väljer att testa att ändra priser på olika restauranger, vi har till exempel olika 

priser på olika restauranger, kan vi ju snabbt se hur mixen ser ut och hur försäljningen är”. 

Adam menar att ”om man då vill gå djupare och titta på, okej vi kan det här, vi har intern 

revisorer som åker runt, kan det ha att göra med hur vi har det på restaurangerna, hur nöjd 

personalen är snarare än att bara analysera försäljningssiffror och poängterar att det är där 

de har brister idag. Det vill säga helhetssynen ”vi har siffror för väldigt många olika saker, 

men när man ska se helheten så är det svårt när vi har 80 stycken restauranger och har 

balance scorecard-tänket”. När Adam ska berätta om vilka större förändringar han förväntar 

sig, kan han inte ge ett helt klart svar, men han tror helt klart att styrningen blir bättre. Han 

utvecklar genom att konstatera att införskaffandet av en helhetsbild kommer att bli enklare 

och säger ”att göra en sån här, det har jag gjort tidigare, där man tittar på flera olika 

parametrar i ett större perspektiv” och tillägger att ”det tar ganska lång tid att göra när man 

ska göra det manuellt”. Han avslutar med att han tror att business intelligence kommer att 

generera ganska stora effekter faktiskt. Adam utvecklar ”jag tror till exempel om man tittar 

på olika parametrar så tror jag att, jag menar resultatet det är naturligtvis det avgörande och 

det viktigaste” och tillägger ”men jag tror inte att resultatet är viktigt i sig, tror snarare att 
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det har göra med hur rent det är, vilken service ger vi, hur nöjda är medarbetarna osv. det är 

det som bygger fram en försäljning och ett resultat”. Adam anger att det är svårt att veta 

exakt hur den bilden kommer att bli. Men han anger ”det klart att vi kommer att jobba ännu 

mer med att titta på de som är bäst och titta på varför de är bättre än alla andra” och 

avslutar med att tillägga att han är helt övertygad om att det kommer att bli bättre.   

När Adam skulle ge sina förväntningar på hur han trodde att business intelligence kommer att 

lämpa sig som en del av styrverktygen, uttryckte han följande ”det kommer att bli fantastiskt 

så klart, man kommer att få mycket bättre uppföljning, mycket snabbare, osv. mer korrekt och 

det kommer att underlätta vårt arbete väldigt mycket”. Adam exemplifierade genom att 

berätta att ”vi är en organisation som redan idag mäter många saker, det kan vara i en viss 

mån att man mäter för mycket, så att vi har svårt för att selektera, det tror jag att ett verktyg 

kommer att göra att man har lättare att selektera och det är ju så att över tid ändras 

nyckeltalen i en vis mån, men grundnyckeltalen är alltid desamma”. Där han motiverar vidare 

”ibland vill man kanske titta mer på vad kunderna tycker, eller ibland är personal mer 

intressant och ibland är kvalitén viktigare, det varierar över tiden, vi ställs inför nya 

utmaningar ständigt”. Det är något som Adam hoppas på att business intelligence kommer att 

förenkla, just prioritering av vad som är viktigt just nu. Något som Adam poängterar 

ytterligare för att business intelligence ska lämpa sig väl, är att det extremt viktigt att det ska 

vara enkelt. Adam utvecklar genom att ”en struktur som fungerar, det vill säga, när man väl 

börjar jobba mera med helheten på restaurangnivå, hitta de kritiska framgångsfaktorerna och 

sen också att man ska kunna jobba med en målsättning och ha en strategi för att nå dit” och 

avslutar med att ange att business intelligence är enkelt och tillförlitligt. Det som talar emot 

enligt Adam är precis samma sak som om vi inte skulle lyckas med att få det enkelt och 

tillägger ”eller om det skulle visa sig att det blir för dyrt”. Adam berättar vidare, ”vi kommer 

att ta fram en kravspecifikation” och anger att den största risken för ett misslyckande är att 

organisationen inte arbetar igenom kravspecifikationen och han avslutar med att ”jag är 

övertygad, om att gör man hemläxan riktigt ordentligt så kommer man också att lyckas”.  

När frågan uppkom om hur Adam förväntade sig att business intelligence kommer att fungera 

tillsammans med de befintliga styrverktygen så var han osäker. Han uttryckte sig följande 

”jag vet inte riktigt, det är en bra fråga, vi har våra nyckeltal, vi vet hur vi definierar dem, vi 

vet ganska bra hur vår verksamhet hänger ihop, det vi inte vet, är om våra befintliga system 

klarar av att leverera det här i IT-tekniskt” och utvecklar vidare ”man har inte vunnit så 

mycket om man ska börja handjaga, många av våra nyckeltal handjagas fram i excelmodeller 

och de ska ju föddas med automatik”. Slutsatsen av detta enligt Adam är att det kan bli så att 

organisationen måste skaffa en hel del nya system alternativt byta ut vissa system eller bygga 

om vissa. Adam förklarar att hans förväntningar på business intelligence härstammar ifrån att 

informationskvantitet har blivit för hög och därmed finns inte samma helhetsbild över 

verksamheten idag som när organisationen var mindre. Han säger att ”vi måste helt enkelt få 

en bättre helhetsbild för att vi ska kunna utvecklas framåt”. Adam berättar att hans tidigare 

erfarenheter vid införandet av nya system är att ”man underskattar oftast komplexiteten vid 

införandet, både kan man säga, vad man får ut när man inför det, ofta blir det ju ganska 

enkelt, användarna har ju oftast en hög förväntan”. Adam berättar vidare att det är därför det 

viktigt att vi gör hemläxan i början, så att dem mest kritiska applikationer finns med så att 

användarna upplever ett behov. Han avslutar med ”när man väl har kommit i mål med första 

projektet, så har egentligen jobbet bara börjat, det är så jag tror att det kommer att bli”. 

Avslutningsvis bes Adam förklara business intelligence med så få ord som möjligt, för honom 

introducerar business intelligence enkelhet, helhet och snabbhet.  
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Nedanstående tabell är en beskrivning om aktörens förväntningar/inställning på respektive 

påverkningsfaktor, utifrån ovanstående beskrivning av aktörens syn på business intelligence. 

Färgerna representerar följande; grön = hög/positiv, brun = medel/neutral och rött = 

låg/negativ. En mer detaljerad motivering återfinns i avsnittet tolkning av empiri. 

Attityd 
Upplevd 

användbarhet 
Erfarenheter 

Upplevd 

användarvänlighet 
Affärsprocesser 

Informations 

utsatthet 

                                         Tabell 2 Sammanställning av Adams förväntningar 

4. 3 IT-avdelning  

Avdelningen huvudsakliga operativa processer består av att erhålla service, ansvarar även 

för växel/telefoni, kassaredovisning samt etableringar av ledning/VHS-planeringar. 

Avdelning arbetar kontinuerligt även med att utveckla företagets strategiska utveckling av IT 

både operativt och strategiskt.  

4.3.1 Aktören14 

Ingvar hade vid intervjutillfället arbetat inom organisationen sedan fyra år tillbaka som IT-

chef och var vid tillfället 43 år gammal. Ingvar har hunnit införskaffa 20 års erfarenhet av IT-

branschen, där han har arbetat med lite olika konsultationer. Men de sista tio åren har det 

primärt innefattat uppgifter inom management-rollen. Ingvar hade vid intervjutillfället ett 

direkt personalansvar för sex stycken medarbetare och innehade även ansvaret för 30 stycken 

konsulter. Hans huvudsakliga ansvarsområde var strategisk utveckling av IT, både operativt 

och strategiskt.  

4.3.2 Förväntningar på business intelligence     

Business intelligence innebörd för Ingvar är följande: 

Att med hjälp av nyckeltal mäta olika delar av verksamheten oavsett om det handlar om IT 

eller marknadsfrågor, försäljningsinformation, budgetstatistik både prognoser och historik så 

att man kan se både löpande förändringar, förbättringar och försämringar.  

Ingvar har arbetat med nyckeltal och nyckeltalsuppföljning under flera års tid. Om sin tid som 

supportchef på Luleå Tekniska Universitet berättar han att ”vi jobbade mycket med just 

nyckeltalsuppföljning” och att bakomliggande faktorer för begreppets innebörd härstammar 

från tiden som supportchef. Ingvar utvecklar vidare med att ange ”business intelligence 

handlar väldigt mycket om att styra verksamheten utifrån dem nyckeltal som man samlar in” 

sedan tillägger han ”utan det handlar också om att analysera dem och göra kloka vägval på 

dem”. Han berättar vidare och anger att business intelligence är fullständigt positivt för 

honom och motiverar det genom att ange ”kontroll är bra, som jag ser det, det är ett sätt för 

en verksamhet att både hitta positiva saker och negativa saker. Och dem negativa sakerna 

kan man göra någonting åt och få upp dem på bordet” och avslutar med att tillägga ”så för 

mig är det positivt”. Ingvar anger också att hans spontana uppfattning om att business 

intelligence ska införas organisationen är fullt ut positivt. Han menar på att ”vi mäter mycket 

redan idag, men mycket igenom excelark, manuella rutiner, uppföljning på olika sätt” och 
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 Kommer fortsättning i studien anges som Ingvar, vilket är ett fiktivt namn. 
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utvecklar vidare genom ange att med hjälp av business intelligence kan du ”skapat en 

gemensam informationsplattform och på det sätt skapa analysverktyg, så att olika delar av 

verksamheten kan få styrd information” och avslutar med ”det tror jag är bra”. 

 Ingvar anger att han har sedan tidigare flera gånger kommit i kontakt med business 

intelligence, primärt då han verkade som konslut inom delar av området. Ingvar berättar 

vidare i ett senare skede om hur han förväntar sig att business intelligence kan komma att 

påverka budgeteringsarbetet och försäljningsuppföljning ”jag vill ju gärna se att vi utifrån 

historik och prognoser ska kunna göra en klok budgetering för respektive verksamhet och 

respektive restaurang och för hela företaget” och ”uppföljning i form av försäljning, det 

handlar ju om att se hur försäljningen har påverkats positivt/negativt utifrån trender på 

kampanjer, på allt, till och med såna saker som väder och vind och andra saker som styr runt 

omkring” och avslutar med att konstatera att business intelligence är ett stort område för 

honom.  

Ingvar berättar att han anser att IT-avdelningen inte skiljer sig något från de andra 

verksamheterna i organisationen. Utvecklar vidare genom att berätta ”på samma sätt vill jag 

kunna styra budget och uppföljning, jag vill kunna styra min supportorganisation och se på 

hur vi hanterar fel och incidenter och IT-problem som kommer in eller styra och titta på 

lönsamheten på olika investeringsprojekt och se hur kostnaden egentligen har slagit emot 

dem” och avslutar med ”kanske kunna komma så långt att vi har möjligheten att kunna se 

ROI-uppföljning i den plattform som man nu tittar på”. Under intervjun anger Ingvar att IT-

avdelningen arbetar mycket med löpande måluppsättningar och det är något som han 

förväntar sig att inte ska påverkas i någon större utsträckning. Men han tror att business 

intelligence ”kommer att påverka måluppfyllelsen bättre, med rätt nyckeltal, det är 

förutsättningarna, att man mäter på rätt saker”.  

Han berättar att för IT-avdelningen kommer det att handla mycket om att arbeta på samma 

sätt som tidigare, men förväntar sig att få in mer mättal och på så vis inneha utökade 

möjligheter att reagera på. Ingvar tror att beslutprocessen absolut kommer att påverkas, 

motiverar genom att ”du får bättre uppföljning, du får bättre underlag till beslut” och 

tillägger ”att samla in mätvärden som är faktabaserat ger ju alltid en bättre legitimitet, det 

behöver inte förändra beslutet man har tagit, men du kan samla in mer fakta på det”. Ingvar 

anser att business intelligence möjliggör att styra informationen mer tydligare mot den 

behövande verksamheten. En annan effekt som Ingvar förväntar sig är att business 

intelligence kommer att bidra till möjligheten att inneha en ökad kostnadskontroll och 

tillägger en ytterligare effekt ”bättre reaktion på försäljning tror jag, utifrån bra/dåliga 

kampanjer och lönsamhet på vissa restauranger, regera snabbare på negativa signaler” detta 

är något som gäller för hela organisationen enligt Ingvar. Han anger att för honom är det 

viktigt med kontroll ”jag själv vill gärna ha kontroll över verksamheten som jag jobbar med. 

Och jag ser det som ett bra verktyg, att få ännu mer kontroll både utöver ekonomi samt se 

resultat på hur man arbetar”.  Därmed anser han att verktyget kommer att passa väl in med 

de befintliga styrverktygen ”det är ett ytterligare verktyg för uppföljning och kontroll” och 

tillägger ”det passar väl i den rapportkultur som vi har idag”. I och med att han har arbetat 

som förändringskonslut i några år så är hans syn på förändring något som är bra och tillägger 

”även om det gör lite ont ibland”. Ingvar sammanfattar sina förväntningar på business 

intelligence med följande ord: bättre kontroll. 

Nedanstående tabell är en beskrivning om aktörens förväntningar/inställning på respektive 

påverkningsfaktor, utifrån ovanstående beskrivning av aktörens syn på business intelligence. 
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Färgerna representerar följande; grön = hög/positiv, brun = medel/neutral och rött = 

låg/negativ. En mer detaljerad motivering återfinns i avsnittet tolkning av empiri. 

Attityd 
Upplevd 

användbarhet 
Erfarenheter 

Upplevd 

användarvänlighet 
Affärsprocesser 

Informations 

utsatthet 

         Tabell 3 Sammanställning av Ingvars förväntningar 

4.4 Marknadsavdelning 

Avdelningen operativa processer innefattas bland annat av upprättande/framtagande av 

marknadsplaner, verksamhetsplanering/ledningsunderlag, reklamer/annonser, rabatter, 

gåvor/presenter och kampanjer. Innefattar även utvecklingsarbete i områden som säljteknik 

och framtagande av nya produkter.   

4.4.1 Aktören15 

Martin var vid intervjutillfället 41 år gammal och har arbetat hela sitt yrkesliv i den aktuella 

organisationen. Han har varit marknadschef sedan tio år tillbaka och haft lite olika 

befattningar sedan 1995 när hans anställning började. Martin är ytterst ansvarig för allt som 

sker inom avdelningen, det vill säga, upprättande och genomförande av marknadsplaner, pr 

planer och upphandlingar av reklambyråer. Ansvaret inkluderas även av att säkerställa att det 

löpande arbetet fungerar och uppgifter genomförs enligt plan. Avdelningen innefattas av sju 

stycken medarbetare och Martin innehar ett direkt ansvar för fem av dessa.    

4.4.2 Förväntningar på business intelligence     

Business intelligence innebörd för Martin är följande: 

Ser det ett sätt som att strukturera och samla och koordinera affärsdata som finns i dem olika 

systemen. Underlättar också framtagande av analyser och poster genom ett system som 

sammanställer data 

Bakomliggande faktorerna till Martins innebörd av begreppet härstammar från samtal med 

kolleger och externa partner. Martin uttrycker sig följande gällande business intelligence ”jag 

tycker att det är positivt, när det väl är på plats och fungerar” och tillägger att ”jag tror att 

det är ett bra hjälpmedel”. Han utvecklar vidare ”det förbättrar, förenklar vardagen och 

förbättrar analysarbetet” och poängterar ”vi kan lägga mer kraft på analys av data, istället 

som det är nu, nu tar det halva tiden att sammanställa data”. Martin menar att konsekvensen 

som blir då är att när sammanställningen är färdigställd, så finns det ingen direkt ork till att 

börja analysera data. När Martin ska förklara vilka förväntningar som finns hos honom 

gällande business intelligence, uttrycker han sig följande ”det ska förenkla grundarbetet, att 

man ska ta bort så mycket handpåläggning som möjligt i själva datainsamlingen och att man 

istället kan ägna åt sig att analysera data”. Martin beskriver den nuvarande situationen 

genom att berätta att ”idag finns ju all data, fast kanske ibland på olika platser och ibland lite 

otillgängligt och man får titta och manuellt plocka ut data ur systemen och manuellt klistra in 

det i excel”. Han hoppas att man kan komma bort från det med stöd av business intelligence 
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 Kommer fortsättningsvis i studien anges som Martin, vilket är ett fiktivt namn. 
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och istället ”kan ha lite mer rapportfunktioner så att man mer kan bygga, men även också att 

man kanske enkelt kan söka och slå, kan göra enkla rapporter ur systemet” och tillägger 

”utan att man måste koppla in IT-tekniker”.  

Martin berättar att han själv inte har några tidigare erfarenheter av business intelligence. När 

Martin får besvara frågan om hur han tror att måluppsättningar kommer att se ut, uttryckte 

han sig följande ” tror att man drar för stora växlar av business intelligence, det är ju bara 

ett verktyg för att läsa av verksamheten och möjligtvis styra, det blir ett mer beslutunderlag, 

blir nog inte lättare att sätta mål med det”. Men Martin anger att ”det blir lättare att följa 

upp målen med det här systemet” och utvecklar resonemanget ”kanske kan man följa sin 

verksamhet bättre och på så sätt kan vid ta åtgärder snabbare och vid ta rätt åtgärder”. Han 

utvecklar vidare genom att berätta att i nuläget kan information rörande detaljerad 

försäljningsinformation undankomma på grund av tidsbrist. Detta är något som Martin hoppas 

ska förbättras med implementering av business intelligence. Martin anger att besluten blir mer 

legitima då ”det finns bättre beslutunderlag och bättre underbyggt med data så att det är 

alltid lättare att förklara beslutunderlagen” och poängterar ”det blir mindre magkänsla och 

mer fakta om man säger så”.  

När Martin ska berätta om vilka större förändringar han förväntar sig, uttrycker han sig 

följande ”få snabbare och mer korrekta beslutunderlag och man kanske också kan öka 

graden av styrning så att man kan få fram mer fakta”. När det gäller informationsflödet så 

tror han att det kommer att öka, men det är ingen nödvändighet. Martin motiverar genom att 

berätta ”att vi kanske också kan minska mängden saker som skickas ut, så att man istället 

själv kan aktivt leta informationen på olika platser, vilket förmodligen skulle underlätta för 

många, istället för att skicka ut en rapport till åttio restaurangchefer som dem snabbt bara 

behöver titta på” och avslutar med att tillägga att ”så behöver dem inte lagra det hos sig”. 

Därmed elimineras dubbellagring av information som just nu existerar enligt Martin. Det 

skulle vara önskvärt att komma ifrån anser Martin.  

Martin tror att business intelligence kommer att lämpa sig väl som en del av styrverktygen. 

Något som han tror kan vara en möjlig barriär är som han själv uttrycker sig ”om systemet 

inte uppfyller förväntningarna och det blir krångligare, att det liksom inte helt underlättar 

vardagen, då blir det här blir bara en belastning” och säger att ”det är viktigt att man får en 

hög användarvänlighet”. När intervjun kommer till den fasen där Martin ska berätta om hur 

han förväntar sig att business intelligence kommer att fungera tillsammans med de befintliga 

systemen uttrycker han sig följande ”att det ska gjuta ihop dem andra systemen, man får en 

känsla av att ett system istället för flera, ur ett användarperspektiv” och utvecklar ”istället 

för att gå in på olika ställen så går man in på ett ställe, där man kan hitta all relevant 

information”. Martin berättar att han har blivit besviken några gånger förut på grund av att 

förväntningarna inte har uppfyllts. Men tillägger att ”jag är för förändringar, det är bra, så 

att verksamheten förändras och utvecklas, så att det blir bättre, det måste jag ju säga”. 

Intervjun sammanfattas där Martin för beskriva business intelligence med så få ord som 

möjligt, Martin anger följande; snabbare, bättre beslutunderlag och ökad effektivitet.   

Nedanstående tabell är en beskrivning om aktörens förväntningar/inställning på respektive 

påverkningsfaktor, utifrån ovanstående beskrivning av aktörens syn på business intelligence. 

Färgerna representerar följande; grön = hög/positiv, brun = medel/neutral och rött = 

låg/negativ. En mer detaljerad motivering återfinns i avsnittet tolkning av empiri. 



den 8 juni 2011 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

på Luleå Tekniska Universitet 

 

Examensarbete, Civilekonom - Företagsekonomi, Redovisning & Styrning | Av Helari Nakus  31 

 

Attityd 
Upplevd 

användbarhet 
Erfarenheter 

Upplevd 

användarvänlighet 
Affärsprocesser 

Informations 

utsatthet 

         Tabell 4 Sammanställning av Martins förväntningar 

4.5 Marknadsavdelning  

Avdelningen operativa processer innefattas bland annat av upprättande/framtagande av 

marknadsplaner, verksamhetsplanering/ledningsunderlag, reklamer/annonser, rabatter, 

gåvor/presenter och kampanjer. Innefattar även utvecklingsarbete i områden som säljteknik 

och framtagande av nya produkter.   

4.5.1 Aktören16 

Markus var vid intervjutillfället 32 år och arbetar som biträdande marknadschef/ 

analysansvarig sedan tre år tillbaka. Innan hans anställning började på den aktuella 

organisationen så arbetade han under tio år som projektledare på en reklambyrå. Markus 

arbetsuppgifter är till huvudsak varierande men de primära består av att genomföra 

försäljningsanalyser, prognoser (nuläges- och framtida), kolla på marknadsaktiviteter och 

estimera försäljningseffekter utifrån prognoserna och ansvarar för upphandlingar av externa 

analyser.  

4.5.2 Förväntningar på business intelligence     

Business intelligence innebörd för Markus är följande: 

Datastyrd information som grund för affärsbeslut 

Markus anger de bakomliggande faktorerna för begreppet på följande vis ”business 

intelligence är väl egentligen väldigt brett och beror på hur man jobbar själv, business 

intelligence kan vara en sak i ett litet företag, och i ett stort företag kan det vara helt annat”. 

Han utvecklar vidare sitt resonemang ”men för oss på X, vi har extremt mycket data i och med 

att vi äger alla våra försäljningskanaler själva och vår utmaning är att kunna korsa data, för 

att kunna dra dem rätta slutsatser för framtiden”. För Markus är business intelligence något 

positivt och han motiverar det med ”jag ser möjligheter till att få bättre och mer 

välgrundande beslut”. Dock så tillägger Markus ”sen tror jag att det kommer att vara en lång 

och bitvis kanske krokig process att få ordning på systemen”. Han anger också ”jag har hört 

få som säger att vi har världens bästa fungerande business intelligence”. Han utvecklar sitt 

resonemang ytterligare genom ange ”att det snarare brukar vara att det finns ganska mycket 

problem förknippade med att få allt (systemen) att prata med varandra” dock poängterar 

Markus att ”men i vårt fall så finns det mest möjligheter än så länge”.  

När Markus skulle ange sin spontana uppfattning om att business intelligence ska införas i 

organisationen så angav han ”det tycker jag är bra, det behövs”. Han utvecklar det genom att 

ange ”som jag var inne på så har vi väldigt mycket data och hittar vi bättre sätt att analysera 

det och korsa det, så kommer vi få en bättre förståelse för vår egen business”. Markus anger 

sin personliga åsikt om det nuvarande systemen genom att uttala sig följande ”min personliga 

                                                 
16

 Kommer fortsättningsvis i studien anges som Markus, vilket är ett fiktivt namn. 
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åsikt om vårt befintliga försäljningssystem är att den är ganska förlegad, nästa alla analyser 

vi gör på marknadsavdelningen, handlar om att korsa och samköra flera olika datapunkter 

för att se olika mönster” och han tillägger ”det finns noll intelligence i befintliga system”. 

Markus utvecklar genom att berätta ”du kan inte ta gäster i ena sida och årets gäster och 

förra årets gäster på andra sidan och få systemet att räkna ut differensen mellan dem”. För 

att lösa den problematiken berättar han att ”utan du får först ta ut ena siffran och sedan andra 

och sedan lägga in det en formell i excel” och tillägger ”det där borde vara så enkelt att det 

är sanslöst”. Sedan berättar Markus vidare ”när du vill göra stora analyser, hur en 

marknadsinförningsansats påverkar, dels våra antal gäster och dels våran försäljning och 

vilken typ av produkter och vad är det för lönsamhet på dem, när det blir en så långkedja, då 

får man göra allting manuellt och det tar enormt mycket tid”. Markus förtydligar begreppet 

korsa data genom att berättar ”det är det jag menar korsa lite olika datatabeller för att se vad 

som händer i slutändan” och han avslutar med att ange ”nu måste allting göras manuellt på 

grund av att försäljningssystemet är så pass förlegat”.  

Markus uttalade följande när han skulle ange vilka förväntningar han har på business 

intelligence: ”om man kollar på slutmålen, det är väl lättare att kunna både planera och 

målstyra mot uppsatta nyckeltal” och menar att man får bättre understöd i arbetet. Markus 

berättar att hans förväntningar härstammar ifrån att ”vi har så himla mycket data och gör 

många bra analyser och kan lösa uppgiften ganska bra, men det finns möjligheter att göra det 

ännu bättre”. Markus har inte tidigare kommit i kontakt med business intelligence i något 

annat sammanhang, men han utgår från att majoriteten av större företag har någon form av 

business intelligence.  

Markus kunde inte riktigt svara på frågan om vilka förväntningar han har på hur business 

intelligence kommer att påverka sättet att styra hans enhet, på grund av att ingen 

kravspecifikation har genomförts. Men han anger att ”förhoppningarna är ju att lättare kunna 

konsolidera data och på så sätt att alla analyser går snabbare och kanske till och med per 

automatik” och tillägger ”istället för att sätta sig en förmiddag och sammanställa massa 

data, så tycker man på en knapp och så ser man alla måltal. Markus sammanfattar det med 

”snabbare kunna processa data och dra lärdomar princip i övrig realtid”. När Markus 

svarade på hur han tror att bilden gällande måluppsättningar och måluppfyllelse kommer att 

se ut, så angav han ”förhoppningsvis kommer bättre mål sättas upp och lättare följa upp dem 

vilket gör att man mer aktivt jobbar med målen och på så sätt kommer få bättre 

måluppfyllelser”. Markus anger att ”jag tror att beslutprocessen kommer nog se liknade ut, 

men förhoppningsvis får vi bättre beslutsunderlag” och konstaterar därmed att legitimiteten 

för beslut kommer att öka. Han tror kontroll över verksamheten kommer att öka, eller som 

Markus själv uttryckte sig ”målstyrning för företaget, övergripande variabler bör ju bli 

bättre” och tillägger ”förhoppningsvis kanske även hitta mer lätt kommunicerande och lätt 

uppföljda mål även för restaurangcheferna och på den nivån, så förhoppningsvis hitta saker 

som är snabbare och konkretare även för personer längre ner i organisationen”.  

Under intervjun berättar Markus att han tror att ”det är några få av oss som kommer att 

märka av att det införs, men för oss så kommer det garanterat underlätta vår vardag, det här 

är verkligen något som vi skulle välkomna för att få bättre beslutsunderlag”. Han ser inga 

direkta hinder till att business intelligence inte ska kunna lämpa sig väl i organisationen, 

uttrycker sig följande ”kopplat till vår organisation, i och med att det är så få som kommer att 

handskas med det, både jag och Martin är progressivt lagda och han har gärna väl 

grundande beslutsunderlag och får vi tydligare målstyrning och måluppföljning så kommer 

det absolut vara någonting som vi välkomnar”.  Enda hindret Markus ser är att det inte 
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uppfyller kravspecifikationen, eller som han själv uttrycker sig ”ett dåligt fungerande system 

är nästa sämre än ett befintligt” och motiverar ytterligare ”det får inte bara vara ett 

ytterligare verktyg, så att man får jobba på ett ytterligare sätt för att få fram data”. Markus 

tillägger att ”frågan är om det kan vara så mycket sämre än vad det är i dagsläget, med tanke 

på att nu måste allting handarbetas”. Han anger också att ”risken är bara att, det får inte 

vara så att viss typ av information som ändå finns i ett och samma system och vissa saker 

hamnar bra i det nya systemet men vissa saker måste man ändå hämta ur ett gammalt, då blir 

det ju nästan lite jobbigare” men han tillägger ”nu tror jag inte att det skulle påverka mig 

speciellt mycket, man kan ha uppe två program samtidigt”.  Markus sammanfattar det med 

”jag kan inte tänka mig att det ska kunna bli direkt sämre”.  Markus ville förtydliga, han 

berättar att ”det låter som vi har världen sämsta förhållande, men det vi faktiskt har nu, vi har 

tillgång till mer försäljnings data än dem flesta andra verksamheter, i och med att vi äger alla 

våra egna enheter, vi har väldigt bra kontroll, men vi får göra allt manuellt, det är det som är 

problemet, vi har väldigt mycket data, vilket är ju bra, däremot så har vi inget understöd för 

att hantera data”.   

Markus berättar att bakomliggande faktorerna till hans förväntningar på business intelligence 

härstammar från ”det är återigen, jag ser möjligheterna, det är så himla mycket data vi har 

och äger, dels intern data gällande försäljning man har också extern data som vi samlar in 

från våra gäster och kunder om vad dem tycker om oss”. Markus anger att den information 

som han har mottagit angående business intelligence är från medarbetarna, primärt dem som 

ansvarar för implementeringsprojektet av business intelligence. Tidigare erfarenheter av 

förändringar för Markus varit både positivt och negativt, men han kan inte konkretisera något. 

Men han tillägger ”jag tror att det är viktigt att man, för att få någonting att lyckas så måste 

man vara öppen och välkommande för förändringar, annars kommer det att bli betydligt mer 

tungrot” Markus tror att organisation som helhet är positivt inställd för förändringar, som han 

uttrycker sig ”organisationen är ett ungt och flexibelt företag med lågt tak, det sker 

förändringar hela tiden och allt annat vore konstigt här på företaget”. Han anger 

avslutningsvis ”vi har väldigt många datakällor och jag tror att det är extremt viktigt att vi 

får någonting som får dem att prata med varandra, så att vi enkelt kan ta ut relevanta 

rapporter, all data finns som sagt redan där” och tillägger ”vi välkomnar alla förändringar 

där” Markus sammanfattar business intelligence med följande ”jag tror att vi kommer ha 

extremt stor nytta i att kunna sammanföra alla datakällor vi har för att på bästa sätt förstå 

vad som gör att det går bra för oss, både sett i försäljning och lönsamhet och att vi på så sätt 

sätter upp rätt mål och följer upp målen på ett bra sätt” det vill säga enligt Markus 

”optimerad lönsamhet och kontroll”.        

Nedanstående tabell är en beskrivning om aktörens förväntningar/inställning på respektive 

påverkningsfaktor, utifrån ovanstående beskrivning av aktörens syn på business intelligence. 

Färgerna representerar följande; grön = hög/positiv, brun = medel/neutral och rött = 

låg/negativ. En mer detaljerad motivering återfinns i avsnittet tolkning av empiri. 

Attityd 
Upplevd 

användbarhet 
Erfarenheter 

Upplevd 

användarvänlighet 
Affärsprocesser 

Informations 

utsatthet 

         Tabell 5 Sammanställning av Markus förväntningar 
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4.6 Driftledning 

Enheten består av en operativ chef, två vice operativa chefer och nio stycken distriktschefer. 

Driftledningen ska rapprotera ledningen om alla frågor som berör driften. Huvudsakliga 

affärsprocesser inom enheten består av personalrekrytering, upp start av nya restauranger, 

varukostnader, driftkostnader, energiuppföljning, sophantering, utbildningsfrågor och 

hållbarhetsfrågor. Samverkar även med marknadsavdelning när det gäller marknadsförning 

både lokalt och central, exempelvis på kan vara vilka kampanjer som ska genomföras.   

4.6.1 Aktören17 

Daniel innehar det yttersta operativa ansvaret sedan fyra år tillbaka och arbetar huvudsakligen 

med alla typer av driftsfrågor. Vid intervjutillfället var Daniel 34 år gammal och hade arbetat 

inom organisationen under tio års tid. Han har sedan tidigare erfarenheter från finanssektorn. 

Som operativchef så arbetar han mot alla avdelningar inom organisationen och innehar ett 

direkt personalansvar för två regionchefer och två internrevisorer. Regioncheferna har i sin tur 

ansvar för sex stycken distriktschefer.  Daniel fungerar som en bollplank i allt som innefattar 

personal-, miljö-, bygg-, ekonomifrågor och är även inblandad i lokalmarknadsföringsfrågor.    

4.6.2 Förväntningar på business intelligence     

Business intelligence innebörd för Daniel är följande: 

Det är ett smart system som sammanlänkar de befintliga systemen som därefter kan hjälpa 

oss att frambringa nyckeltal i syfte att generera ökade lönsamheter inom driften. 

Daniel anger att hans innebörd i begreppet härstammar från ”just idag har vi väl inte så 

många, alltså vi har väldigt många olika system, men vi har inte den där plattformen som vi 

skulle behöva för att kunna korsa olika variabler och nyckeltal”. Han berättar vidare att 

begreppet business intelligence är positivt för honom och motiverar det med ”att just kunna få 

möjligheten att synka olika typer av nyckeltal och på så sätt kunna fatta rätt beslut”. Daniel 

berättar att han är spontant positivt till att business intelligence införs i organisationen. Han 

utvecklar det genom att berätta ”idag tar vi mycket tid till att klippa och klistra i massa 

excelfiler och liknande” och konstaterar ”det blir mycket manuellt hanterande av olika 

rapporter”. Daniel anger därmed att han hoppas på att ”vi kanske kan få mer tid till att 

analysera och agera snabbare i beslutfattande”. I och med att informationshantering till 

största del genomförs manuellt, bidrar till att den mänskliga faktorn genererar till att felkällor 

uppstår i beslutunderlagen enligt Daniel. Han berättar vidare genom att ange ”gör man en 

analys vid månadsbokslutet, och i den processen så använder vi olika bokslutsmallar och 

liknande” och konstaterar ”där är det ju mycket excel, och då ser vi ju, när våra 

restaurangchefer klipper och klistrar, att det lätt kan bli formellfel och att felaktigdata matas 

in och så vidare”.  

När Daniel skulle besvara på vilka förväntningar som fanns hos honom gällande business 

intelligence, uttryckte han sig följande ”ett smart system som kan hjälpa oss med att skaffa 

mer data och på ett smart sätt kunna synka eller korsköra olika data” och tillägger ”att vi får 

väl mindre manuellt hanterande av data, helt enkelt mindre klippa och klistra”. Daniel 

berättar att inga tidigare erfarenheter finns hos honom av business intelligence och känner inte 

heller till någon annan organisation på ett praktiskt sätt som tillämpar business intelligence, 

utan han har endast läst och hört talas om det.  
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 Kommer fortsättning i studien anges som Daniel, vilket är ett fiktivt namn. 
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Vid frågeställningen om Daniels förväntningar gällande hur business intelligence kan komma 

att påverka styrningen av hans enhet, följande svar erhölls ”ett ännu bättre resultat och 

möjligheten till att följa korrekta siffror, det vill säga att den osäkra känslan ska försvinna 

helt” och understryker ännu en gång ”slippa klippa och klistra så att vi direkt kan gå på 

analysen och på sätt kunna ta snabbare beslut”. När Daniel angav sin syn på hur målsättning 

och måluppfyllelse skulle påverkas av business intelligence, underströks det att bättre mål och 

mer mål kan identifieras. Måluppfyllelsen förblir däremot förmodligen oförändrad, Daniel 

motiverar det med att ”vi är redan rätt duktiga på att följa upp mål”. Daniel berättar vidare 

angående hans förväntningar gällande hur informationshantering kommer påverkas av 

business intelligence genom att ange ”att varje användare kan skapa sina egna rapporter, 

alltså, utifrån det jag letar efter, idag krävs det x antal olika rapporter, jag förväntar mig mer 

valmöjligheter, att kunna skapa rapporter utifrån den frågeställning man har” och 

sammanfattar det med ”större valmöjligheter och mindre rapporter”. När det kommer en 

fråga om kontroll av verksamheten svarade Daniel ”jag tror att det kommer att bli bättre 

kontroll och ökad kontroll, för att vi får smidigare rapportverktyg”. Han utvecklar vidare med 

att berätta ”jag tror att kontrollnivån kommer bli oförändrad, men samtidigt så kommer man 

bli mer tillförlitlig på det data som observeras och man kommer bli mindre kontrollbenägen”. 

Därmed tror Daniel att legitimiteten för beslut kommer att öka ”som jag har varit inne på 

tidigare, ju mer säkrare data du har, ju snabbare processen kan vara, ju finare rapporter vi 

kan få fram, det vill säga ur den frågeställning vi har, ju lättare kommer självklart besluten 

att bli”.  

Daniel berättar under intervjun att ”vi har en del av styrkort som heter snabbhet, där vi mäter 

snitt-tider i våra drivelinjer, hur snabb försäljningen är i driven, och vill kanske köra den 

variabeln mot medförsäljningsvariabeln, hur mycket vi i snitt merförsäljer”. Han anger att 

”manuellt kan vi göra en beräkning, men på sikt hoppas jag att business intelligence ska 

hjälpa oss att få fram sådana rapporter och se om finns något samband mellan snabbhet i 

driven och i merförsäljning”. Han berättar vidare att det finns flertalet sådana variabler som 

han skulle vilja korsköra mot varandra, för att kunna identifiera var åtgärder inom 

verksamheten behövs för att effektiviteten ska öka. Daniel anger att i nuläget så tillämpas 

kalkyler som innefattar grova marginaler på deras artiklar. Han tror att en följd av att business 

intelligence implementeras, är att mer noggranna beräkningar kan genomföras på bolagets 

artiklar, på så sätt kan företaget sätta bättre priser på artiklarna.  

De större förändringar som Daniel förväntar sig när det gäller att styra hans enhet, är följande: 

”att få säkrare siffror och lättare kunna ta snabbare beslut istället för att behöva 

trippelchecka olika data innan man först kan börja analysera, nu kanske man kan börja 

analysera direkt”. Han motiverar uttalandet genom att understryka ”för att den mänskliga 

faktorn är mycket mindre med business intelligence, i och med att vi inte behöver klippa och 

klistra längre” och konstaterar att ”det är den stora vinningen”.    

Daniel angav följande när han skulle besvara på hur han tror att business intelligence kommer 

att lämpa sig som styrverktyg ”jag tror, i och med att vi ju i dag bland annat jobbar med våra 

styrkort och vi har en affärsplan som vi ska jobba med och den ska egentligen ända ner på 

restaurangnivå, men helst ända ner på individnivå, det vill säga om vi lyckas, men nu jobbar 

vi ganska mycket på restaurangnivå och där tror jag faktiskt att man kan skapa individuella 

uppföljningsverktyg med hjälp av business intelligence”. Daniel menar att man på så vis 

kanske kan uppnå en ännu högre tävlingsanda och en vilja att prestera bland driftpersonalen. 

Under intervjun framkom det att, under förutsättningarna att det är ett ”enkelt rapportsystem, 

och lätt att skapa rapporter” så kommer business intelligence mottas väl. Men han poängterar 
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”vi är ju inga såna här superdatavana människor egentligen, vi är väldigt blandade, när man 

tittar restaurangchefsnivå” och konstaterar ännu en gång ”det måste vara enkelt, det får inte 

vara alltför avancerat, då tror jag att nyttjandegraden inte kommer vara så stor på 

restaurangnivå”. Daniel tillägger också ”det beror på vart man vill att nyttjande ska vara, om 

det ska vara långt nere i organisationen eller om det ska vara mer kontorspersonal som ska 

använda det, jag hoppas inte att tanken är så”. Han menar att även restaurangchefer ska ha 

nytta av business intelligence. Daniel ser inga andra direkta barriärer till att systemet inte ska 

lämpa sig väl förutsatt att det är användarvänligt, men konstaterar att det inte får kosta för 

mycket, det måste ju på något sätt återbetalas också. 

Daniel anger följande angående hans tidigare erfarenheter av förändringar ”alla förändringar 

i början skapar väl en viss osäkerhet, man vill se vinnigen av förändringen, det är ju alltid så, 

alla funderar väl så, vad kommer det här innebära för mig” och konstaterar ”jag är positiv 

till förändringar, samtidigt så måste vi ju förändras för att kunna utvecklas”.  Daniel berättar 

i slutfasen i intervjun att ”jag är jättepositiv till business intelligence, jag hoppas verkligen att 

systemet kommer att vara till stor nytta just för driften, nu ska ju självklart driften inte bli 

några administratörer, tanken är kanske att, det ska återigen sägas, just få de unika 

rapporterna som just driften vill ha” och utvecklar ”idag kan man kanske beställa rapporter 

från huvudkontoret och de har ju också begränsade resurser och kanske inte har möjligheter 

att ta fram rapporter för enskilda önskemål”. Han anger också förhoppningar om att det blir 

säkrare beslutunderlag, för att idag är felkällorna ganska många. Daniel sammanfattar 

business intelligence följande: effektivt system, korrekt data och höjd lönsamhet.    

Nedanstående tabell är en beskrivning om aktörens förväntningar/inställning på respektive 

påverkningsfaktor, utifrån ovanstående beskrivning av aktörens syn på business intelligence. 

Färgerna representerar följande; grön = hög/positiv, brun = medel/neutral och rött = 

låg/negativ. En mer detaljerad motivering återfinns i avsnittet tolkning av empiri. 

Attityd 
Upplevd 

användbarhet 
Erfarenheter 

Upplevd 

användarvänlighet 
Affärsprocesser 

Informations 

utsatthet 

         Tabell 6 Sammanställning av Daniels förväntningar 

4.7 Distriktschef 

Innefattar tre stycken personer, som ansvarar på respektive distrikt att restaurangernas 

verksamhet agerar efter dem uppsatta principer och avtal. 

4.7.1 Aktör18   

David är 42 år gammal och arbetar som distriktschef för Norrbotten, där han ansvarar för 

restaurangerna inom området samt dess personal. Med andra ord menat innebär det att David 

har ansvaret för att restaurangerna uppnår uppsatta mål, som inkluderas av finansiella och 

ickefinansiella. David har arbetat hos det aktuella företaget sedan 24 år tillbaka, vilket i 

praktiken innebär hela hans yrkesliv.    

                                                 
18

 Kommer fortsättningsvis i studien anges som David, vilket är ett fiktivt namn 
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4.7.2 Förväntningar på business intelligence 

När David skulle besvara vilken innebörd han lägger i begreppet business intelligence hade 

han inget direkt svar. Utan han angav att det var ett okänt begrepp för honom. Men han 

uttryckte följande ”någon lösning som gör att vi slipper exceldokument”. För att det skulle bli 

mer klart för David så berättade intervjuaren (författaren för denna studie) sin egen innebörd 

för business intelligence. David besvarade på följande frågor utifrån nedanstående innebörd: 

Business intelligence är ett beslutstödssystem som förser snabb och enkel uppdaterad 

affärsinformation bestående av nyckeltal, budgetinformation etc. i en och samma plattform i 

syfte av att möjliggöra analys av affärsprocesserna 

Davids spontana uppfattning om att business intelligence ska införas i organisationen är som 

han själv uttalade sig ”det är väl bra tycker jag” och poängterar att ”det är på högtid”. Han 

motiverar följande ”vi har egentligen under en lång period levt med exceldokument, vi har 

haft en massa rapportsystem på företaget och dem flesta av dem rapporter har varit ganska 

svårt att tyda, svårt att tolka dem, svårt att läsa dem. David berättar att det är alltid någon som 

har bättre insikt i rapporterna som får i uppdrag att förenkla dem, så att rapporterna blir mer 

lättförståliga. Orsaken till detta ligger i att majoriteten av restaurangcheferna inte har någon 

direkt ekonomiskutbildning, vilket innebär att de har svårt att förstå mångfalden av 

rapporterna som distribueras ut. Därmed är det önskat från Davids sida att materialet ska 

presenteras på ett mer begripligt sätt. Han anger också problematiken med de befintliga 

rapporterna med ”problemet är att alla dem rapporter handknackas ju, du har ett pappersark 

och handknackar in det i ett exceldokument” och han utvecklar vidare ”från första början 

levde vi med 2000 olika exceldokument”. David anger vidare att ”med tiden så lärde vi oss 

mer om excel” han utvecklar vidare ”vi lärde oss länka ihop dem med makron och så där”. 

Därmed finns det i dagsläget tillämpbara rapporter, dock är dessa väldigt stora. Konsekvensen 

av detta enligt David är ”att dem här är fruktansvärt tungjobbade” och utvecklar ”när jag 

ska öppna en prognosuppföljning, så sitter jag på kontoret så klarar jag mig under minuten, 

men när jag är ute på restaurangen så får jag gå och ta en kopp kaffe medans den öppnar 

upp dokumentet”. Det är något som David förväntar sig att ska behöva inte uppleva då 

business intelligence implementeras. David anger att hans förväntningar grundas framförallt 

av önskemål om tidsbesparning. Han utvecklar genom att berätta ”jag har varit med sedan 

första början, jag har varit med om när vi skrev allt för hand” och anger ett exempel ”om vi 

tar prognosen som ett exempel, så i första början tog det en dag att göra den, för att man 

skulle sitta med miniräknare och skriva allt för hand och genom tiden har det förbättrats, från 

början var det, fick man ett papper, sen var det excelark som sammanställde vissa kolumner 

och med tiden har det utvecklats vidare” och avslutar med att ange ”nu gör man prognosen 

på 20 minuter”. David anger återigen problematiken med att massa exceldokument ska länkas 

med varandra, vilket leder till att det stjäl väldigt mycket tid. Under intervjun angav David om 

att han skulle vilja att det inte bara finns ekonomiskarapporter (endast siffror) utan som han 

själv uttryckte sig ”jag skulle även vilja blanda, så att man har kanske, skrift på ett annat sätt, 

alltså vi har i dagsläget, när vi åker ut som distriktschefer så gör vi rapporter på två olika 

delar, något som vi kallar åtgärdsplan, det vill säga vi går igenom restauranger och tittar på 

vad som är smutsigt och vad som behövs åtgärdas och så där, sen gör vi en RP – protokoll i 

det här protokollet så diskuterar vi om hela restaurangen, där vi går igenom renlighet och 

den ekonomiska sidan och personalsidan”. David tillägger följande ”vad jag skulle vilja få är 

det blir en automatisk uppföljning, att man får allt det här i en enda rapport ” och berättar att 

i nuläget skapas det två rapporter vid varje besök. Problematiken som uppstår enligt han är att 

vid slutet av året så har du producerat 30- 40 stycken rapporter per restaurang. David berättar 
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att ”det är mycket saker som återkommer hela tiden, och menar att istället skulle man kunna 

ha en enda levande rapport som hela tiden uppdaterades”.   

Vid frågeställningen om hur David tror att han kan styra sin verksamhet med stöd av business 

intelligence angav han följande ”säg att jag nyss har gjort en sån där åtgärdsplan, jag ska 

kunna styra på ett sånt sätt att jag sätter upp deadlines på när saker och ting ska vara 

gjorda”. Han utvecklar vidare genom att ange ”när restaurangchefer har åtgärdat dem 

punkter som jag har satt upp eller nått dem målen som jag har satt upp och då får jag per 

automatik så att jag kan se det på en sida (plattform)”. David berättade följande angående sin 

bild om den framtida informationshanteringen med business intelligence ”jag hoppas att det 

blir mer att information presenteras på så sätt att användaren får själv ta fram information” 

och anger dagens situation följande ”idag sprutar det bara ut information och det förväntas 

att mottagarens ska läsa allting och sålla allting”. Han menar att det ska finnas möjlighet att 

själv leta efter information vid behov med följd av business intelligence, istället för att bara en 

massa information tilldelas ut. Han anger att ”idag får man 40-50 stycken mejl varje dag” och 

tillägger ”för mig är det korvstoppning”. David upplyser problematiken med detta ”när det 

är så mycket och man vet att en tredjedel är för mig att läsa, då blir det att man slarvläser 

alltihop” och poängterar att ”då missar man mycket, kanske viktig information”. David tror 

att beslutprocessen kan komma att effektiviseras om man själv kan gå in och leta efter 

relevant information. Han tror också att legitimiteten för det beslut som fattas kan komma att 

öka. Som han själv uttryckte sig ”kan man på ett enkelt få fram och visa på siffror och visa på 

jämförbara siffror som är lätt att få fram” och motiverar ytterligare genom att ange ”det är ju 

så att om man vill ju påvisa nånting så är det oftast svårt att ta fram siffror”. Eftersom 

business intelligence förser information på ett snabbare och enklare sätt enligt David så tror 

han att det kommer att finnas möjligheter att svara snabbare på kundklagomål.  

David berättar att han har upplevt att när nya lösningar ska införas i organisationen så 

tillämpas alltid budgetvarianten. Han exemplifierar det genom att berätta ”säg att vi har 

behövt en sak, så har man sagt, vi gör det här med X, det har vi redan och det är billigt och 

bra, men det hela har oftast sluta med att, ja men det här X har begränsningar, så vi kan bara 

göra si och så” och upplyser problematiken därefter ”vilket har gjort att hjälpmedlet mer 

eller mindre blivit värdelöst”.  David understryker genom poängtera ”jag tror att det är 

viktigt att vi inte snålar in, utan köper en riktig lösning”. Han poängterar också att det är 

väldigt kritiskt att det finns en bred referensram när kravspecifikationen fastställs. Han tror att 

organisationens struktur och anställdas positiva inställning till förändringar bidrar till att 

business intelligence kommer att mottas väl av organisationen. Men han poängterar genom 

följande uttalande om förändringar inom organisationen ”det blir sällan som vi hade hoppats 

på och det slutar ofta med att man blir besviken”.  

David anger att hans förväntningar härstammar från önskan om ”förenklingar av arbetet, 

snabba upp arbetet” och tillägger ”allt sånt som stansning av olika saker, ingenting hör ihop, 

jag menar, vi har prognosprogrammet, hör bevisligen ihop med uppföljning nu, men sen när 

man ska göra budget, då vi i prognosen under året har stansat till alla siffror och sen när vi 

sätter oss med budget, då ska vi sitta och stansa om all siffror som vi stansade under hela året 

in i ett nytt exceldokument, som är budget då”.  Han menar att det är denna arbetssituation 

som har bidragit till att förväntningar existerar i nuläget om att det ska komma en lösning som 

eliminera sådana arbetsmoment som är helt i onödan. David anger också att den information 

han har mottagit om business intelligence, är det som har tagits upp under intervjun. Därefter 

sammanfattar David sina förväntningar på business intelligence med följande ”snåla inte, det 
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vill säga att ta in ett system som uppfyller dem behov som finns” och han avslutar med ”det 

måste vara snabbt”.   

Nedanstående tabell är en beskrivning om aktörens förväntningar/inställning på respektive 

påverkningsfaktor, utifrån ovanstående beskrivning av aktörens syn på business intelligence. 

Färgerna representerar följande; grön = hög/positiv, brun = medel/neutral och rött = 

låg/negativ. En mer detaljerad motivering återfinns i avsnittet tolkning av empiri. 

Attityd 
Upplevd 

användbarhet 
Erfarenheter 

Upplevd 

användarvänlighet 
Affärsprocesser 

Informations 

utsatthet 

         Tabell 7 Sammanställning av Davids förväntningar 

4.8 Restaurangverksamhet (driften) 

Består av att erhålla konsumenter med organisationen produkter genom marknadsförning och 

effektivt utnyttjande av infrastruktur för att uppnå och bibehålla en hög kundnöjdhet. Andra 

processer som introducerar enheten är genomförande av varukontroller upprättande av 

verksamhetsplaneringar och rapportering till ledningen.  

4.8.1 Aktören19 

Rebecka var vid intervjutillfället 26 år gammal och arbetar idag som restaurangchef inom 

organisationen och det något som hon har gjort sedan fyra år tillbaka. Hon började sin karriär 

inom organisationen redan vid 15 års ålder. Hennes primära ansvar är att säkerhetsställa en 

bra arbetsplatsmiljö för dem 25 stycken medarbetarna som arbetar på restaurangen, var av åtta 

stycken arbetar hel-/deltid och resterande av personalen består av behovsanställda. Det är 

även Rebeckas ansvar att säkerhetsställa att restaurangen följer budget och snarlika 

kravspecifikationer.   

4.8.2 Förväntningar på business intelligence     

När Rebecka skulle ange vilken innebörd hon lägger i begreppet business intelligence så 

uttryckte hon sig följande ”jag vet inte riktigt, jag vet ju knappt vad det betyder, vad man ska 

sätta det i för sammanhang?”. När Rebecka ombads att göra ett försök, så spekulerade hon i 

att det är ett system som möjliggör för henne att arbeta på effektivt sätt. Under intervjun 

bestämdes det att intervjuaren (författaren för denna studie) skulle förklara vad business 

intelligence innebär. Rebecka svarade på de fortsatta frågorna utifrån nedanstående innebörd: 

Business intelligence är ett beslutstödssystem som förser snabb och enkel uppdaterad 

affärsinformation bestående av nyckeltal, budgetinformation etc. i en och samma plattform i 

syfte av att möjliggöra analys av affärsprocesserna 

När hon har tagit del av ovanstående så bekräftar Rebecka att hon har hört något liknande 

förut i tidigare sammanhang. Rebeckas spontana uppfattning om att business intelligence ska 

införas, innebar följande svar ”jag tror att det skulle vara bra” och hon utvecklar vidare ”för 

just nu är det som sagt väldigt många olika, det är en excel fil här, det är internet där, det är 

intranätet och man ska kolla massa saker på mejlen, det är väldigt sprida skurar som sagt”. 

                                                 
19

 Kommer fortsättningsvis i studien anges som Rebecka, vilket är ett fiktivt namn. 



den 8 juni 2011 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

på Luleå Tekniska Universitet 

 

Examensarbete, Civilekonom - Företagsekonomi, Redovisning & Styrning | Av Helari Nakus  40 

 

Rebecka tillägger ”kan man göra det mycket enklare, så är det ju mycket bättre” och avslutar 

med ”allt som kan hjälpa en med i arbetet är mer än välkommet”. Rebecka understryker att 

”huvudsaken det är ett lätt system att förstå”. Hon anger att ”när man ändå har jobbat så 

länge, så är man inrutad, man kan ju alla system som man jobbar i” och motiverar vidare 

”och jag vet, efter vi har fått det nya schemaprogrammet, det tycke vi från början, å va bra, 

nu får man allting i ett”. Men Rebecka säger att nu känns det som hon skulle vilja återgå 

tillbaka till det gamla, på grund av att det var mycket lättare. Men hon poängterar att hon är 

positiv inställd till business intelligence ”för att det underlättar mitt eget arbete och för att 

det verkar, som du sa att man kunde hämta information lättare”.  

När Rebecka skulle förklara sina förväntningar på business intelligence uttryckte sig följande 

”att det ska vara lätt att förstå, det ska vara en bra överblick och att man ska slippa gå in i 

massa konstiga menyer” och utvecklar vidare ”ska man väl ha ett sånt här system så ska man 

ju göra det så lätt för användaren som möjligt”. Hon menar att det ska helt enkelt vara lätt att 

förstå och tillägger ”jag är väldigt teknisk av mig, tycker om att klicka och hitta saker” och 

poängterar att ”när man väl lär sig så är det enkelt”.  

Rebecka berättar att de förväntningar hon har ur ett styrningsperspektiv på business 

intelligence är ”att jag ska få en bättre övergipande blick på det jag vill veta” och hon 

utvecklar vidare ” till exempel när man gör prognoser, så vill man ha budgeten lättillgänglig, 

man vill veta vad man har för resultatmål”. Hon anger att de gör ”månadsprognoser varje 

månad, vi gör försäljningsprognoser för restauranger, hur mycket vi ska sälja per dag och 

hur mycket timmar ska vi använda och den utgår från vår budget”. Rebecka avslutar med ”då 

vill man se att de stämmer överens, men fast det kan ju ha hänt saker, ’oj nu kommer det 

festival och då måste vi höja våran månadsprognos jämfört med budget’” och anger att ”man 

vill ju ändå veta att, vad har jag för mål uppsatt just för den här månaden, vad ska jag tänka 

på, hur mycket får jag göra av med i varor” och konstaterar ”man vill ju ändå ha det 

lättillgängligt”. Rebecka anger att det inte är så svårt nu heller, men kan man undvika att gå 

in i massa olika plattformer så är det positivt. Hon tror inte att business intelligence kommer 

att påverka mål -/ måluppfyllelsen inom hennes enhet. Rebecka anger istället att ”jag ser det 

som en hjälp, förhoppningsvis kan det göra det lite lättare i det administrativa arbetet”. Hon 

utvecklar vidare att ”vi får alltid månadsbokslutet varje månad på mejl och då får vi det i 

bilageform, plus att det ligger uppe i vårt fakturasystem”. Rebecka berättar att ”man måste ta 

våran information och föra över det in i en excelfil, hur har det gått för restaurangen”. Hon 

bekräftar också att vid det manuella överförandet av informationen, att det ibland innebär att 

felaktiga uppgifter överförs till excelfilen och hon avslutar med att ange ”det hade ju varit 

mycket lättare om dem (boksluten) kom som dem ska vara”. Rebecka menar att 

”informationen finns där, dem vet vad vi behöver, varför då inte sammanlänka dem siffrorna 

till ett program som vi bara kan se över”. Hon tror att kontrollen över restaurangen kommer 

att bli bättre, som hon själv uttrycker sig ”det känns ju ändå som att man skulle få bättre 

kontroll” och utvecklar ”om man får en bra övergriplig blick på restaurangen då är det ju 

lättare att ha den under kontroll”. Där hon motiverar ”’oj där har en post stigit, oj nu har vi 

mycket reparationer, nu har vi mycket sjuklön etc’.” menar på att ”kan man se alla dem här 

bitarna, då kan man ju hinna göra någonting åt det innan nästa bokslut eller göra någonting 

innan det är för sent”. Hon konstaterar att ”nu är det mycket man inte ser förrän det är för 

sent”.  

Under intervjun framkommer det också att information om kundnöjdhet i nuläget förses av en 

extern part och levereras som en komplex och svår begripligrapport, som Rebecka själv 

uttrycker sig ”nu är det ett norskt företag som sammanställer informationen, som man får ut i 



den 8 juni 2011 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

på Luleå Tekniska Universitet 

 

Examensarbete, Civilekonom - Företagsekonomi, Redovisning & Styrning | Av Helari Nakus  41 

 

ett jättetjockt papper och som man inte förstår eller vad innehållet betyder” och hon anger att 

”den delen hade ju varit väldigt bra om man fick den förenklad”. Hon berättar vidare att även 

gästklagomål kommer mejlledes och är något som kanske kunde tydliggöras. Rebecka 

utvecklar vidare med att säga ”och det är när folk är missnöjda som dem (huvudkontoret) 

skriver, men det är väldigt sällan man får höra när något är bra” och avslutar ”det är ju lite 

synd”. Rebecka berättar att när det kommer till servicedelen, så är det väldigt klottrigt, det 

finns inga tydliga linjer gällande vilken leverantör som ska kontaktas vid ett specifikt tillfälle 

när något behöver repareras. Det är önskvärt från hennes sida att sådana riktlinjer fanns 

tillgängliga inom ett och samma plattform.  

När Rebecka skulle ange sina förväntningar på vilka större förändringar som skulle kunna 

uppkomma i följd av att business intelligence implementeras, uttryckte hon följande ”jag 

förväntar mig att det ska bli bättre”. Hon utvecklar vidare ”det jag förväntar mig är att det 

ska bli enklare än vad det är idag, det ska inte vara så mycket plotter”. Rebecka anger att ”att 

jag inte ska behöva lägga lika mycket tid, min tid på att söka saker och hitta information, på 

det sättet så kan jag få en bättre kontroll på restaurangen” hon motiverar med att ange ”ägna 

mig åt där jag behövs, kanske vara i produktionen lite mer, ägna mig lite mer åt personalen 

och ha personalsamtalet istället för att sitta med och söka massa information som egentligen 

skulle ha funnits där i första början”. När Rebecka skulle ange hur hon tror att business 

intelligence kommer att lämpa sig uttryckte hon sig följande ”jag tror ändå att det kommer att 

lämpa sig bra faktiskt” och utvecklar ”vi behöver ändå, som sagt vi är ändå kontrollerande, 

det här kan nog hjälpa oss att bli ännu mer kontrollerande”. Hon berättar att ”jag är ändå 

som inne på att få en bättre överblick över allting” men visste inte riktigt hur hon skulle 

formulera sig. Så intervjun tog ett annat spår och Rebecka berättar att ”nu måste man gå på 

styrkortet till exempel och kollar någonting så måste man ändå följa upp det via ett annat 

system” och understryker att ”det känns som att man alltid måste göra ett dubbeljobb idag”.  

Rebecka berättar att en möjlig barriär för implementering av business intelligence är att 

individerna inom organisationen idag är väldigt inarbetade i det dem gör. Hon vidareutvecklar 

sitt resonemang genom att ange ”just den vanan att hitta, när någonting är nytt och det tar 

länge innan man kommer in i det” och ”att folk kommer att vara osäkra och inte vet hur dem 

ska hantera verktyget i sig”. Hon avslutar med att säga ”jag tror att det kommer att lämpa sig 

väl, för att det ändå är väldigt mycket ungt folk inne som jobbar och de har en datavana och 

är vana vid förändringar”. Som tidigare nämnts under intervjun sker en stor del av 

informationsflödet via mejl och Rebecka önskar att en del av den informationen kanske borde 

kunna anges direkt på plattformen istället. Detta på grund av att det är väldigt många mejl 

som inte läses i nuläget.   

Rebecka berättar att hon har både positiva och negativa erfarenheter av förändringar och 

understryker att ”jag är för förändringar, jag tycker att det är jättebra” och tillägger 

”huvudsaken det inte är bakåtsträvande”. Gällande hur förändringar upplevs säger hon ”det 

beror på hur dem presenteras, hur dem läggs upp och vad är det förslags förändring som 

sker” och poängterar att ”jag har väldigt lätt för att ta emot förändringar och så vidare”. 

Hon utvecklar vidare ”men jag vet väldigt många som tycker att det är väldigt jobbigt”. 

Rebecka väljer att sammanfatta business intelligence med följande ord: övergripande, 

lättåtkomligt, smart och enkelt. 
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Nedanstående tabell är en beskrivning om aktörens förväntningar/inställning/utsatthet på 

respektive påverkningsfaktor, utifrån ovanstående beskrivning av aktörens syn på business 

intelligence. Färgerna representerar följande; grön = hög/positiv, brun = medel/neutral och 

rött = låg/negativ. En mer detaljerad motivering återfinns i avsnittet tolkning av empiri. 

Attityd 
Upplevd 

användbarhet 
Erfarenheter 

Upplevd 

användarvänlighet 
Affärsprocesser 

Informations 

utsatthet 

         Tabell 8 Sammanställning av Rebeckas förväntningar
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5. Tolkning av empiri 
Nedanstående avsnitt ämnar inge aktörernas beteendemässiga avsikt till användarvändlighet 

(förväntningarna) genom att beskriva aktörernas syn om att business intelligence ska införas i 

organisationen. Estimering kommer att genomföras med stöd av teorierna i referensramen 

och författarens egen upprättade modell. Det kommer även att finnas inslag av kopplingar 

tillbaka till problemdiskussionen i syfte att identifiera problemformuleringarnas existens. 

Avsnittet kommer att avslutas med en tabell i syfte att inge övergripande bild av aktörernas 

förväntningar (förutfattade meningar). Estimeringar som har upprättats är författarens egen 

uppfattning, det vill säga att subjektivestimering har genomförts.  

5.1 Tolkning av aktörernas syn på business intelligence 

Alla aktörer som var delaktiga i intervjuerna var positivt inställda till business intelligence. 

Exempelvis som Adam uttryckte sig under intervjun ”det klart att det är positivt, det jag tror 

väldigt mycket på är att, det man mäter det åstadkommer man också”. Utifrån Adams 

uttalande samt att det gick att identifiera likartade uttalanden från de övriga aktörerna, är det 

motiverat att kategorisera samtliga aktörer under kategorin
20

 attityd i sammanställningen som 

”höga”. Den underbyggande orsaken för aktörernas positiva inställning var att informationens 

kvantitet och kvalitet förväntades förbättras, vilken stöds av Cody, Kreulen, Krshna & 

Spangler, (2002) slutsatser i deras undersökning. Till exempel angav Carl att ”vi får ut lite 

enklare och säkrare beslutunderlag” och ett annat sådant expemel är när Markus motiverade 

sin positiva inställning med ”jag ser möjligheter till att få bättre och mer välgrundande 

beslut”. Det är även uppenbart att alla aktörer förväntar sig att business intelligence ska 

effektivisera informationshanteringen. Under intervjun med Adam berättade han att det i dag 

är möjligt att skapa sig en helhetsbild av verksamheten, dock så angav han ”det tar ganska 

lång tid att göra när man ska göra det manuellt”. Detta var ett återkommande tema hos 

samtliga aktörer. Dessa förväntningar om att informationshanteringsprocessen ska 

effektiviseras är av realsitisk karaktär, på grund av att business intelligence, enligt Vesset, 

(2005) bidrar till just snabbhet i beslutprocesser, det vill säga 

informationshanteringsprocessen. En annan återkommande problematik som aktörerna 

förväntade sig att business intelligence skulle reducera var att generera mer pålitliga 

beslutsunderlag. Genom att det framkom hos alla aktörer att organisationen arbetar idag med 

excel mallar och enligt Carl ” det inte alltid är så att de är låsta, utan man kan alltså komma 

in och göra lite justeringar i de där cellerna” och liknande uttalanden gick att återfinnas hos 

samtliga aktörer. En ytterligare förstärkning till att en ökad pålitlighet i beslutsunderlagen 

förväntades av samtliga aktörer kan tolkas genom bland annat Daniels uttalande ”att den 

männskliga faktorn är mycket mindre med business intelligence och det är den stora 

vinningen”. Vad som menas är att idag arbetar organisationen mycket med att klippa och 

klistra mellan excelmallarna, vilket angavs av Markus när han uttrykte följande ”vi får göra 

allting manuellt, det är det som är problemet”. Alla aktörer förväntar sig att detta elimineras 

med införandet av business intelligence. Därmed reduceras den mänsikliga faktorn på ett 

betydande sätt. Utifrån de uttalanden som aktörerna har angivit så kategoriseras samtliga 

aktörer under kategorin upplevd användbarhet som ”höga”. Vilket även stöds av Vesset, 

(2005), då han fastslog att ett effektivt beslutstödsystem primärt består av fyra stycken 

variabler; snabbhet (redan nämnt), exakthet, insikt, och relevans. Vilket även är något som 

kännetecknar business intelligence framgångsfaktorer, återigen enligt Vesset, (2005). Därmed 
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är det rimligt att anta de förväntningar som existerar hos aktörerna är befogade. Något annat 

som stödjer estimering av aktörenas höga förväntningar gällande användbarhet är att alla 

aktörer förväntande sig att distribuera informationen på ett effektivare sätt än i nuläget. Det 

framkom att informationen distribueras mejlledes, vilket underströks av bland annat Rebeckas 

uttalande när hon angav att ”man ska kolla massa saker på mejlen”. Något som förväntas hos 

aktörerna är att detta ska reduceras markant med business intelligence. Vilket även stöds av 

Williams & Williams, (2007) där de definierade business intelligence enligt följande, att det 

tillhandahåller affärsinformation och verksamhetsanalyser inom väsentliga affärsprocesser i 

verksamheten.  

Under intervjuerna med aktörerna var det möjligt att identifiera skillnader i upplevelsen av 

förändringar inom den aktuella organisationen samt hos tidigare arbetsgivare. Carl som var 

äldst av de delaktiga aktörerna uttryckte följande ”jag har varit med om förväntningar, 

förändringar och resultat av det, och det mesta har ju varit positivt”. Medan Martin angav att 

han hade blivit besviken några gånger förut, på grund av att förväntningarna inte uppfylldes. 

Dock så ska det även anges att Martin innehar en positiv grundinställning till förändringar 

trots hans tidigare negativa erfarenheter. Även David hade negativa erfarenheter av tidigare 

förändringar inom organisationen, där han uttalade bland annat följande ”det blir sällan som 

vi hade hoppats på och det slutar ofta med att man blir besviken”. Rebecka angav följande 

under intervjun ”jag är för förändringar, jag tycker att det är jättebra”, men hon berättade 

även att hon har både positiva och negativa erfarenheter av förändringar. Hon exemplifierade 

det genom att berätta om det nya schemasystemet som de nyligen hade infört och att det inte 

fungerade enligt de utlovade specifikationerna. De övriga aktörerna hade likartade 

erfarenheter som Rebecka, det vill säga både positiva och negativa. Men något som var 

konsensus för alla berörda aktörer var att dessa innehade positivt inställning till förändringar. 

Slutsatsen är att det finns tydliga inslag av negativa erfarenheter av tidigare implementeringar 

av nya system men också positiva erfarenheter. Martin och David var de som hade 

övervägande negativa erfarenheter av förändringar och därmed kategoriseras dem under 

kategorin erfarenheter som ”låga” i sammanställningen. De övriga aktörerna har övervägande 

mixade erfarenheter, därmed estimeras påverkningsfaktorn erfarenheter som ”medel” i 

sammanställningen för dessa aktörer.   

Angående förväntade följder av att business intelligence implementeras uttalade sig Carl 

följande ”att det ska gå snabbare med business intelligence, det finns som sagt massa 

irritation om saker och ting tar för lång tid”. Som redan nämnt så är snabbhet en av business 

intelligence fördelar enligt Vesset, (2005). Rebecka är också positiv inställd till att business 

intelligence ska underlätta hennes arbetsförutsättningar då hon menar att ”för att det 

underlättar mitt eget arbete och för att det verkar, som du sa, att man kan kunde hämta 

information lättare” och hon angav också ”jag är väldigt teknisk av mig, tycker om att klicka 

och hitta saker”. Daveport, Harris och Morison upplyste året 2010 om att business 

intelligence med tiden har blivit en väsentlig beståndsdel i att tillhandahålla av information i 

infrastrukturen. Daniel och David hade ungefär samma uppfattning som Rebecka då Daniel 

(David var inne på samma linje) angav ”att vi får väl mindre manuellt hanterande av data, 

helt enkelt mindre klippa och klistra”. Även Martin såg fördelar i informationshanteringen då 

han uttryckte sig följande ”att vi kanske kan minska mängden saker som skickas ut, så att man 

istället själv kan aktivt leta informationen på olika platser, vilket förmodligen skulle 

underlätta för många, istället för att skicka ut en rapport till åttio restaurangchefer som dem 

snabbt bara behöver titta på”. Under intervjun med Adam så utryckte han sig följande 

”kommer att bli fantastiskt så klart, man kommer att få mycket bättre uppföljning, mycket 

snabbare, osv. mer korrekt och kommer att underlätta vårt arbete väldigt mycket”. Vilket helt 
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stöds av Vesset, (2005) när han identifierade business intelligence framgångsfaktorer, där en 

av faktorerna var att business intelligence inger exakthet, det vill säga förser med kvalitativ 

information. Just bättre uppföljning som Adam angav är även något som Ingvar uttalade sig 

om och han underströk också ökad kontroll över verksamheten kommer bli möjligt med 

business intelligence. Vilket Vedder, Vanecek, Guynes och Cappel upplyste om året 1999 att 

business intelligence genererar information som möjliggör det för organisationer att förutse 

beteende hos konkurrenter, leverantörer, kunder, företagsförvärv, teknikutveckling, marknad, 

produkter, tjänster och om det allmänna företagsklimatet. Någon som däremot inte var lika 

fullt optimistisk, var Markus, genom att uttrycka sig på följande ”jag har hört få som säger 

att vi har världens bästa fungerande business intelligence”.  Markus menade på att det brukar 

uppstå problematik med att få systemen att samverka med varandra. Men han angav även att 

”men i vårt fall så finns det bara möjligheter än så länge”. Sedan berättade han under 

intervjun också att den nuvarande situationen kunde omöjligt blir sämre då ”det finns noll 

intelligence i befintliga system”. Utifrån ovanstående uttalande av hos dem inblandade 

aktörerna, kategoriseras samtliga förutom Markus under kategorin upplevd användarvänlighet 

som ”höga”. Markus kategoriseras på grund av den negativa feedbacken som han har erhållit 

om business intelligence som ”medel” under kategorin upplevd användarvänlighet i 

sammanställningen.  

Shafer, Smith och Linder fastställde året 2005 att företagens lönsamhet grundas utifrån 

företagens förmåga att ta tillvara på värdeskapande och företagens förmåga att fånga värdet. 

Detta stödjer därmed Adams vision om att när business intelligence införs i organisationen 

kommer det därmed att möjliggöra för företaget att arbeta mer med, som han själv uttalade sig 

”det klart att vi kommer att jobba ännu mer med att titta på dem som är bäst och titta på 

varför dem är bättre än dem andra”. Ingvar på IT-avdelningen är inne på samma linje som 

Adam, där han uttalande sig ”jag själv vill gärna ha kontroll över verksamheten som jag 

jobbar med. Och jag ser det som ett bra verktyg, att få ännu mer kontroll över ekonomi samt 

se resultat på hur man arbetar”. Även Carl och David tror på att business intelligence 

kommer att generar ökad kontroll av verksamheten, där Carl angav följande under intervjun 

”tror att det kommer att öka, eller möjligheten att göra det kommer att bli mycket större”. 

Därmed tror Carl att måluppfyllelsen kommer att öka ”man kommer att bli medveten tidigare 

och ha möjlighet att korrigera”. Rebecka som är restaurangchef förväntade sig ”att jag inte 

ska behöva lägga lika mycket tid, min tid på att söka saker och hitta information, på det sättet 

kan jag få en bättre kontroll på restaurangen”. Där hon motiverade genom att ange att hon 

istället kan ”ägna mot åt där jag behövs, kanske vara i produktionen lite mer, ägna mig lite 

mer åt personalen och ha personalsamtalet istället för att sitta med och söka massa 

information som egentligen skulle ha funnits där i första början”. Hennes förväntningar är 

rimliga och positiva för företagets verksamhet då Goldkunhl året 1995 fastställde att en av 

fyra villkoren för en framgångsrik affärsmodell/processer härstammar från genom att 

omvandla input till output (i det här fallet tillagning av hamburgare och tillbehör) som 

därefter ska ha påtagligt värde för konsumenten. Vilket uppnås genom utnyttjande av 

infrastrukturen, det vill säga resurser/tillgångar (vilket kan anses att personalen är vid det här 

fallet, genom att service som erhålls är viktig beståndsdel i företagets konkurrensförmåga). 

Under intervjun med Markus så uttalande han sig följande ”som jag var inne på så har vi 

väldigt mycket data och hittar vi bättre sätt att analysera det och korsa det, så kommer vi få 

en bättre förståelse för vår egen business”. Hans framtidssyn och förhoppningar är något som 

är väl grundat då det är kritiskt enligt Shafer, Smith och Linder (2005) att företagen kan i hög 

utsträckning skapa/fånga värde. Daniels vision med att business intelligence innehar likartade 

tankegångar som Markus, då Daniel uttalade sig följande under intervjun ”vi har en del av 

styrkortet som heter snabbhet, där vi mäter snitt tider i våra drivelinjer, hur snabbt är 
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försäljningen i driven, och köra den variabeln mot kanske merförsäljningsvariabeln, därefter 

se hur mycket vi i snitt merförsäljer”. Marknadschefen Martin, hade förhoppningar om att 

”kanske kan man följa sin verksamhet bättre och på så sätt kan vid ta åtgärder snabbare och 

vid ta rätt åtgärder”. Vilket kan anses motiverat då Akkermans året 1995 upplyste om att 

beslutprocesser ska utgå från att vara snabba, fokuserade och uppmuntra till god 

kommunikation. Därmed är det möjligt för företagsledare att införa ett strategiskt beslut med 

framgång, vilket är kritiskt då strategiskt beslut har en direkt inverkan på företagets 

prestationer. Med dem uttalande som respektive aktör har tillhandahållit kan deras visioner 

med business intelligence kunnats verifieras med hjälp av referensramen på ett positivt sätt. 

Med andra ord menat att respektive aktör föreställer sig nya möjligheter att styra 

affärsprocesserna på i syfte att förbättra företagets förmåga att fånga/skapa värde. Därmed 

kategoriseras respektive aktör under affärsprocesserna i sammanställningen som ”höga”.     

Rebecka och David kunde under intervjun inte besvara på vilken innebörd dem lägger i 

begreppet business intelligence. Där Rebecka svarade följande ”jag vet inte riktigt, jag vet ju 

knappt vad det betyder. Därmed kategoriserar respektive under informations utsatthet som 

”låga”. Markus angav följande under intervjun gällande sin innebörd för begreppet business 

intelligence ”datastyrd information som grund för affärsbeslut”. En annan snarlik uttalande 

erhölls från Martin, ”ser det ett sätt som att strukturera och samla och koordinera affärsdata 

som finns i dem olika systemen. Underlättar också framtagande av analyser och poster genom 

ett system som sammanställer data”. Övriga aktörer hade snarlika innebörder för begreppet 

business intelligence. Exempel på en innebörd angavs från Ingvar ”att med hjälp av nyckeltal 

mäta olika delar av verksamheten oavsett om det handlar om IT eller marknadsfrågor, 

försäljningsinformation, budgetstatistik, både prognoser och historik så att man kan se både 

löpande förändringar, förbättringar och försämringar”. Uttalande från Ingvar kan uppfattas 

väldigt snarlikt till Williams och Williams definition av business intelligence som de 

fastställde året 2007 ”business information and business analyses within the context to 

decisions and actions”. Martin och Markus uppfattning om business intelligence är inte helt 

överensstämmande med Williams och Williams definition, därmed kommer de två aktörerna 

att kategoriseras under kategorin informationsutsatthet som ”medel”. Ingvar och de övriga 

ickenämnda aktörerna kommer att kategoriseras under kategorin informationsutsatthet som 

”höga”. Kategorisering av Ingvar och de övriga aktörerna härstammar från att deras insikt om 

business intelligence är väldigt goda, det vill säga att aktörerna har relativt hög uppfattning 

om business intelligence egenskaper.   

I och med att implementeringsprocessen av business intelligence var i ett väldigt tidigt 

stadium (vilket framkom under bakgrundbeskrivningen i empirin). Vilket bidrog till att 

kategorin externa faktorer i sammanställningen inte kunnat inge något intryck hos aktörerna 

vid studiens tidpunkt. Därmed kommer alla aktörer att kategoriseras som ”låga” under 

kategorin externa faktorer, vilket i sin tur innebär att denna påverkningsfaktor har 

neutraliserats.  

Vid estimering av beteendemässig avsikt till användarvänlighet togs det hänsyn till alla 

påverkningsfaktorer (gråskalade området i nedanstående tabell). Därefter gjordes det en 

slutgiltig subjektivbedömning av aktörernas beteendemässiga avsikt till användarvänlighet. 

Estimeringsprocessen av beteendemässig avsikt till användarvänlighet kommer att beskrivas 

på nästkommande avsnitt, det vill säga analysavsnittet.  
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5.2 Sammanställning av aktörernas syn på business intelligence
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Gråskaliga i tabellen representerar påverkningsfaktorerna, vilka är den fundamentala basen vid estimering av aktörernas beteendemässig aviskt 

till användarvänlighet. Färgskalorna indikerar graden/nivån av aktörernas förväntningar/inställning för respektive påverkningsfaktor samt 

beteendemässig avsikt till användarvänlighet. Blåmarkerade påverkningsfaktorer i tabellen indikerar huruvida i vilken utsträckning aktören har 

blivit utsatt för information angående business intelligence (informations utsatthet), externa faktorer indikerar i vilken utsträckning aktörer har 

exempelvis fått stöd för att tillämpa det nya systemet, exempelvis kan det var i form av utbildningar angående business intelligence.  
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6. Analys  
Utifrån tabellen ovan och författarens egna upprättade modell kommer detta avsnitt att 

försöka bekräfta propositionerna som upprättades under referensavsnittet. Detta avsnitt 

frångår från aktörssynsätt och tillämpar istället analytisk synsätt.  

6.1 Påverkningsfaktorernas inverkan på BATA
22

 

Codey, Kreulen, Krshna och Spangler upplyste 2002 om att den interna och externa 

informationskvantiteten är något som ständigt ökar inom företag i omvärlden. Det är något 

som tydligt framkom under intervjuerna att även så var fallet för den här organisationen 

(studiens undersökningsobjekt) i studien. Studiens undersökningsobjekt arbetar med många 

nyckeltal och verkar inom informationsintensiv miljö. Därmed är det rimligt anta att den 

typiska problematiken av identifiering av relevant informationsbehov, även är något som 

förekommer hos den aktuella organisationen. Det är något som tydligt förespråkar om att  den 

aktuella organisationen kommer att ha en stor användbarhet av att implementera business 

intelligence. I och med detta angivet, är det logiskt och motiverbart att antyda att 

påverkningsfaktor upplevd användbarhet har ett tydligt inflytande/påverkan på aktörens 

beteendemässiga avsikt till användarvänlighet. Med andra ord menat är att påverkningsfaktor 

upplevd användbarhet stimulerar beteendemässig avsikt till användarvänlighet i en betydande 

utsträckning.  

I och med att organisationen verkar i en informationsintensiv arbetsmiljö därmed ställer det 

krav på att de analysverktyg som tillämpas är enkla och effektiva. Så att arbetarna kan få 

tillgång till nödvändig information, något som enligt Cody, Kreulen, Krsna och Spangler 

(2002) är kritiskt för att effektivt arbete ska kunna uppnås. Under intervjuerna som 

genomfördes framkom det tydligt att organisationen arbetade med föråldrade analysverktyg. 

Där arbetsprocessen genomfördes i största utsträckning genom manuella medel, det vill säga 

handarbete. Därutav fanns det stora förväntningar på att business intelligence kommer att 

komma underlätta arbetsvardagen i en betydande skala. Därmed är det logiskt och motiverbart 

anta att påverkningsfaktorn upplevd användarvänlighet har ett tydligt inflytande/påverkan på 

beteendemässig avsikt till användarvänlighet.  

Ovanstående påverkningsfaktorer upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet var 

något som återkom under intervjuerna. Dessa påverkningsfaktorer kunde identifieras i flera 

avseende i empirin och underströks i en större utsträckning än de övriga påverkningsfaktorer. 

Under insamlingen av empirin så var det uppenbart för författaren att enkelhet var något som 

efterfrågades (upplevd användarvänlighet). Något som ytterligare var uppenbart var att 

informationshanteringen var tidsfördröjande, därmed förväntades att business intelligence 

skulle generera automatiserade lösningar i en större utsträckning. Det vill säga att 

effektivisering av informationshanteringen skulle ske genom att handarbete elimineras 

(upplevd användbarhet).  Det var uppenbart att det existerade höga förväntningar på bägge 

dessa påverkningsfaktorer, vilket bidrar till att det kommer vara enklare för individer att 

acceptera det nya systemet, som var även något som Davis, Bagozzi och Warshaw upplyste 

om 1989. Empirin antydde med besked att dessa påverkningsfaktorer var av särskild betydelse 

för de inblandade aktörerna, då alla aktörer gemensamt underströk enkelhet och effektivitet 

återrepande gånger.    
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I och med det som angavs under bakgrundsfakta om att organisationen (fallstudiens objekt) 

vid studiens tidpunkt inte hade etablerat någon form av kravspecifikation. Detta är en 

förmodad anledning till att påverkningsfaktorn attityd har ett så pass positivt utfall. På grund 

av att ingen kravspecifikation hade etablerats innebär det att de begränsningar som 

presenterades om business intelligence var teoretiskt lagda, därmed uteslöts de praktiska 

problemen. Det vill säga problemen/begränsningar som per automatik uppstår utav 

organisationen egen specifika karaktär, till exempel på ett sådant problem kan vara föråldrade 

mjukvaruprogram.  En ytterligare möjlig förklaring till utfallet är att det finns höga 

förväntningar på påverkningsfaktorerna upplevd användbarhet och upplevd 

användarvänlighet. Det vill säga, att business intelligence förväntas underlätta 

informationshanteringen i en väsentlig utsträckning, därmed markant underlätta deras 

arbetsvardag.  

Utifrån de information som erhölls från intervjuerna gick det tydligt att identifiera signaler 

som antydde att påverkningsfaktorn affärsprocesser har ett inflytande/påverkan på 

beteendemässig avsikt till användarvänlighet. Motiverat av att det tydligt uppkom att 

organisationen inte hade en fullständig uppfattning om vart värde skapades inom företaget i 

störst utsträckning, vilket innebär att företaget inte heller kan fånga värde på ett optimalt sätt. 

Enligt Shafer, Smith och Linder (2005) så beror företagens förmåga att överleva på långsikt 

primärt av dess förmåga att skapa/fånga värde. Det framkom också att olika avdelningschefer 

hade olika förväntningar på business intelligence huruvida systemet på ett praktiskt sätt skulle 

underlätta deras arbetsvardag. Aktörerna förväntade sig bland annat att business intelligence 

skulle generera säkrare beslutunderlag, snabbare beslutprocesser, ökad helhetsbild, ökad 

måluppfyllelse, bättre uppsatta mål, effektivare distribution av information, bättre förståelse 

för organisationens business och ökad kontroll av verksamheten.  Genom att identifiera 

respektive avdelningschefs förväntningar på business intelligence utifrån affärsprocess 

perspektiv. Kommer det att möjliggöra kartläggning av vilka KPI är särskilt anpassade för 

respektive avdelningen (avdelningschef). Detta är framförallt av särskild vikt för den aktuella 

organisationen, då organisationen tillämpade balance score card i en stor utsträckning. Rauseo 

upplyste 2010 om att organisationer som tillämpar business intelligence säkerhetsställer att 

aktuella och kunskapsgenererande KPI tillämpas inom organisationen.  Därutav är det 

motiverat att antyda om att påverkningsfaktorn affärsprocesser har ett inflytande/påverkan på 

beteendemässig avsikt till användarvänlighet.  

I sammanställningen går det att hitta kopplingar mellan aktörer som ansågs ha medel höga 

förväntningar (det vill säga beteendemässig avsikt till användarvänlighet) och 

påverkningsfaktorn erfarenheter. De aktörer som hade negativa erfarenheter av tidigare 

förändringar inom organisationen, eller för den delen i andra sammanhang, visade också på 

något mer tillbakahållande förväntningar på business intelligence som helhet (beteendemässig 

avsikt till användarvänlighet). Med andra ord är det relativt tydligt att erfarenheter har ett 

inflytande på beteendemässig avsikt till användarvänlighet och bör därmed tas till hänsyn vid 

sammanställande av aktörers förmodade framtida tillämpning av business intelligence.   

Men något som bör poängteras är att även de aktörer som innehade tillbakahållande 

förväntningar på business intelligence som helhet. Var även i en låg utsträckning utsatt för 

information om angående business intelligence. Det vill säga att aktörer som kategoriserades 

medel/låg under påverkningsfaktorn informations utsatthet i sammanställningen under 

avsnittet tolkning av empiri. Dock så utesluter det inte påverkningsfaktorn erfarenheters 

betydelse. Å andra sidan så angav Olson och Dover (1979) att förväntningar framträder först 

då individer blir utsatt för information. Alltså menat, att dessa aktörer kunde förmodat inte 
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införskaffa en uppriktig uppfattning om vad business intelligence egentligen innefattar. Att 

använda detta påstående som utgångsläge kan därmed en antydning om att 

påverkningsfaktorn informations utsatthet har ett tydligt inflytande/påverkan på 

beteendemässig avsikt till användarvänlighet. Motiverat av att de aktörer som var lågt utsatta 

för information om angående business intelligence även hade lägre förväntningar som helhet. 

På nästkommande sida återfinns modellen som har tillämpats vid estimering av aktörers 

förväntningar på hur business intelligence kan komma att inverka den framtida styrningen av 

affärsprocesserna. För att aktörer överhuvudtaget skulle erhålla några förväntningar var 

aktören tvungen till att bli informerad om business intelligence egenskaper. Därför är 

påverkningsfaktorn informations utsatthet rödmarkerad samt de två övriga 

påverkningsfaktorer som också representerar ett större inflytande på beteendemässig avsikt till 

användarvänlighet än de övriga påverkningsfaktorer. De grönmarkerade påverkningsfaktorer 

poängterar att propositionen om affärsprocesser och erfarenheter är entydig.  Utifrån de 

tolkningar som har gjorts, så var det bara tre aktörer som inte innehade höga förväntningar på 

business intelligence. Därmed innebär det att eventuella korrigeringar behövs genomföras. På 

grund av att enligt Venkatesh och Goyal 2010 så bidrar höga förväntningar till att individer 

kommer att använda det nya systemet i en större utsträckning och det är något som 

organisationer bör eftersträva. Som ovannämnt så var det aktörer som hade negativa 

erfarenheter av tidigare förändringar och även blivit lågt utsatta för information om angående 

business intelligence. Dessa aktörer hade som helhet lägre förväntningar. Ett förslag för 

möjlig korrigering för att tillhandahålla höga förväntningar hos de övriga tre aktörer är att 

informera business intelligence egenskaper tydligt till de berörda aktörerna. Sedan för att 

korrigera negativa erfarenheter är att förslagsvis implementera utbildningar om business 

intelligence. Även något som bör eftersträvas är väl genomarbetad kravspecifikation, så att de 

förväntningar som erhålls också är av realistisk nivå, så att de går att uppfylla. Som är ett krav 

enligt Bhattacherjee (2001) och Ginzberg (1981) om individer ska tillämpa ett nytt system i 

en stor utsträckning. Detta framkom tydlig under intervjuerna, då aktörer som hade negativa 

erfarenheter av tidigare förändringar angav att primära orsaken till den negativa upplevelsen 

av tidigare förändringar härstammade från att just förväntningarna inte uppfylldes vid de 

tillfällena.   

Modellen har tillhandahållit möjligheter till att estimera aktörernas förväntningar på business 

intelligence huruvida den kan komma att påverka framtida styrningen av affärsprocesser. 

Samtidigt har modellen även tillhandahållit information som har genererat alternativa 

korrigeringar för att en lyckad implementering av business intelligence kan genomföras.  
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6.1 Samverkningsmodell av de berörda teorierna23 

            

         = ”Den väg som majoriteten av aktörerna tog (7 av 10)”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 6 Samverkningsmodell av de befintliga teorierna 
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7. Slutsatser 
Avsnittet har till ambition att i korthet erhålla de absolut viktigaste slutsatser som studien 

representerar.  

Den upprättade modellen var i det fallet helt klart användbar för att estimera aktörernas 

förväntningar på business intelligence. Genom att ta hänsyn till respektive påverkningsfaktor 

kunde aktörens förväntningar fastställas. För att därefter kunna skapa en uppfattning om 

aktörerna innehade en önskad nivå på förväntningar, det vill säga höga förväntningar. Som 

tidigare angivet så hade tre stycken av aktörerna inte önskad nivå på förväntningar, därmed 

ger det möjlighet för organisationen att agera i tid.  

Under intervjuerna så framkom det tydligt att påverkningsfaktorerna upplevd 

användarvänlighet, upplevd användbarhet och informations utsatthet hade en betydande 

inflytande på beteendemässig aviskt till användarvänlighet. Aktörerna angav höga 

förväntningar på att business intelligence skulle komma minska arbetsansträngningarna och 

öka arbetsprestationen. Sedan fanns det också tydliga kopplingar till att de aktörer som inte 

hade höga förväntningar även hade varit utsatta för information om business intelligence i en 

låg utsträckning. Även påverkningsfaktorerna affärsprocesser och erfarenheter bidrog till att 

mer tillförlitliga och giltiga estimering av aktörers förväntningar kunde genomföras. 

Men något som bör noteras är att ingen kravspecifikation hade upprättats av organisationen 

vid studie tillfället. Mer utvecklat innebär det att de begränsningar som presenterades om 

business intelligence var teoretiskt lagda, därmed uteslöts de praktiska problemen. Med andra 

ord, att de praktiska problem som per automatik uppkommer utifrån organisationen egen 

specifika karaktär har helt och hållet bortsetts från.    

 

 

 

  

 

  



den 8 juni 2011 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

på Luleå Tekniska Universitet 

 

Examensarbete, Civilekonom - Företagsekonomi, Redovisning & Styrning | Av Helari Nakus  53 

 

8. Förslag på fortsatta studier 
Avsnittet har till ambition att ge förslag på fortsatta studier baserat utifrån metodproblematik 

som denna studie inkluderar.  

En problematik med denna studie är att organisationen hade vid intervjutillfällena inte 

genomfört någon kravspecifikation. Därmed innebär det att aktörerna i själva verket inte hade 

någon självklar bild över vilka färdigheter business intelligence som ska införas i deras 

organisation kommer att erhålla. Vilket bidrar till att de svar som erhölls baserades utifrån vad 

business intelligence tillhandahåller i allmänhet, det vill säga vad försäljningsbolagen (det 

bolag som tillhandahåller business intelligence system). Detta genererade också i att vissa 

aktörer hade alldeles får låg insikt i vad business intelligence egentligen innebär, på grund av 

information om att business intelligence ska införas inte har hunnit mottas av alla inblandade 

aktörer. Vilket kan ha påverkat innehållet av de svar som mottogs. Därmed kan studiens 

slutsatser vara något ickesägande, det vill säga inneha en negativ påverkan på studien 

tillförlitlighet och giltighet. Något ytterligare motiverar detta resonemang är antalet aktörer 

var få till antalet och att endast ett enda objekt undersöktes. För att kunna säkerhetsställa att 

frågeställningar även är mer generaliserbara i en större utsträckning. Denna studie bör istället 

genomföras där organisationer har hunnit genomfört kravspecifikation. Men också att 

undersöka flertalet objekt istället för ett enda som denna studie representerar. Något 

ytterligare tillägg i tillvägagångssättet är att även kanske tillämpa observationer och ta hänsyn 

till det när tolkningar/analys genomförs. För att även inkludera aktörernas beteende, därmed 

stärks tillförlitligheten och giltigheten ytterligare.  

Något som även kan ha påverkat studiens tillförlitlighet och giltighet är att författaren för 

studien inte hade några gedigna erfarenheter av att genomföra intervjuer.  Genom att 

aktörssynsätt tillämpades innebär det att aktörerna besvarar på frågor genom att beskriva sin 

syn på verkligheten. Då är det rimligt anta att med gedigna erfarenheter av att genomföra 

intervjuer, att mer kvalitativa följd frågor kunde ställas och framförallt timingen av 

följdfrågorna. Sedan också något som kan ha varit bristande var att det fattades erfarenheter i 

hur att framhäva frågorna. Detta kan ha haft en inverkan på att frågorna genom att aktören 

kanske inte riktigt förstods frågan, dock så har detta förmodligen en minimal påverkan på 

utfallet. Då frågorna skickades ut i förväg till aktörerna.   

Under vissa intervjuer framkom det att organisationen som helhet haft svårt att motta 

förändringar, det vill säga implementeringar av nya system. Alltså att individer inom 

organisationen haft svårt att vilja frångå från inarbetade principer. Därmed skulle det vara 

motiverat av att genomföra en likartad studie med inslag av institutionell teori. För att kunna 

dra slutsatser om angående rationellt beteende. Vill säga att, även om förväntningarna är 

höga, är det då självklart att den framtida tillämpningen hos aktörer är hög. Om det redan 

finns ett befintligt system som har tillämpats och hunnit sätta prägel hos aktören. Kommer 

aktören verkligen vilja frångå tryggheten, kan anses vara ett ganska intressant område att 

undersöka vidare i. Fråga som då uppstår, hur elimineras sådan problematik, förutsatt att 

denna problematik existerar.  

För att stärka studiens egen upprättade modells tillförlitlighet och giltighet samt övertygelse 

om att den verkligen är tillämpbar, bör en kvantitativ studie genomföras. Där modellen testas i 

en väldigt stor utsträckning på flera olika organisationer men också se om modellen går att 

tillämpa på andra system än business intelligence.    
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10. Bilagor 

10.1 Intervjuguide  

1. Berätta om dig själv, din befattning och din roll inom detta företag? 

 

2. Vilken innebörd lägger Du i begreppet business intelligence? 

 

3. Vad är din spontana uppfattning om att business intelligence införs i organisationen 

och i ”Din enhet”? 

 

4. Beskriv fritt och med egna ord vad Du förväntar Dig av business intelligence. 

 

5. Har Du kommit i kontakt med business intelligence på något sätt eller i något 

sammanhang som inte har med denna organisation att göra? 

 

6. Beskriv fritt gällande om vilka förväntningar Du har på business intelligence när det 

gäller sättet att styra ”Din enhet”? 

 

7. Beskriv fritt gällande relativt till nulägets styrning, vilka större förändringar förväntar 

Du Dig när det gäller att styra ”Din enhet”? 

 

8. Beskriv fritt gällande hur Du förväntar Dig att business intelligence kommer att lämpa 

sig som en del av styrverktyg inom ”Din enhet” 

 

9. Beskriv fritt gällande hur Du förväntar Dig att business intelligence kommer att 

fungera tillsammans med andra formella styr- och ledningsmekanismer? 

 

10. Vi har nu talat om dina förväntningar på business intelligence, vad är det som har 

skapat just dessa förväntningar? 

 

11. Finns det något ytterligare specifikt relaterat till förväntningar på business intelligence 

som Du anser bör tas upp eller undersökas vidare innan vi avslutar? 

 

12. Finns det något övrigt som Du anser är viktigt att ta upp innan vi avslutar? 

 

 

Tack för att DU tog dig TID att medverka i denna intervju! 
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10.2 Checklista 

1. Berätta om dig själv, din befattning och din roll inom detta företag: 

a. Titel? 

b. Antalet år inom organisationen? 

c. Tidigare yrken (inom organisationen och utanför) 

d. Huvudsakliga arbetsuppgifter? 

e. Ansvarsområde (n)? 

f. Leder andra? Direkt personalansvar? 

g. Ålder? 

2. Vilken innebörd lägger du i begreppet business intelligence? 

a. Varför just denna innebörd? (bakomliggande faktorer) 

b. Förknippar du begreppet business intelligence med något positivt eller 

negativt? Varför? 

3. Vad är din spontana uppfattning om att business intelligence införs i organisationen 

och i ”Din enhet”? 

a. Är du själv för eller emot business intelligence? Varför? 

4. Beskriv fritt och med egna ord vad Du förväntar Dig av business intelligence. 

a. Varför har Du just denna förväntning eller dessa förväntningar? 

b. Har Du någon uppfattning om vad som fått Dig att ha denna förväntning eller 

dessa förväntningar? 

5. Har du kommit i kontakt med business intelligence på något sätt eller i något 

sammanhang som inte har med denna organisation att göra? 

a. Om svar JA, beskriv hur och på vilket sätt? 

b. Känner Du till någon organisation som använder business intelligence? Om 

svar Ja, vad vet Du om detta? 

6. Beskriv fritt gällande vilka förväntningar har Du på business intelligence när det gäller 

sättet att styra ”Din enhet”? 

a. Mål uppsättningar (höga/låga) och mål uppfyllelse! 

b. Informationshantering, informationsunderlag, informationsflödet! 

c. Viktiga beslut, vem eller vilka förväntar Du Dig att kommer att fatta beslut? 

d. Kontroll (öka/lägre). Frekvens nivån av kontroll! Vilka kommer kontrolleras?  

e. Accepterad av andra i enheten, dvs. ökad legitimitet för fattade beslut!  

f. Kund/bemötande, service, nöjdhet, information etc.  

g. Prissättning 
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7. Beskriv fritt gällande relativt till nulägets styrning, vilka större förändringar förväntar 

Du Dig när det gäller att styra ”Din enhet”?  

a. Beslut, planering, uppföljning/kontroll (KPI), informationshantering? 

8. Beskriv fritt gällande hur Du förväntar Dig att business intelligence kommer att lämpa 

sig som en del av styrverktyg inom ”Din enhet” 

a. Varför? 

b. Förväntar Du Dig att business intelligence kommer att passa in i den 

organisationskultur som idag existerar? 

c. Vad talar för att business intelligence lämpas sig väl och vad talar emot att 

business intelligence inte lämpar sig väl? 

9. Beskriv fritt gällande hur Du förväntar Dig att business intelligence kommer att 

fungera tillsammans med andra formella styr- och ledningsmekanismer?  

a. Varför?  

10. Vi har nu talat om dina förväntningar på business intelligence, vad är det som har 

skapat just dessa förväntningar? 

a. Vilken information har givits om business intelligence och från vem kommer 

denna information? 

b. Vilka tidigare erfarenheter av förändringar finns det hos dig? 

c. Hur upplevs förändringar inom organisationen? 

11. Finns det något ytterligare specifikt relaterat till förväntningar på business intelligence 

som Du anser bör tas upp eller undersökas vidare innan vi avslutar?  

a. Sammanfatta Dina förväntningar på business intelligence med så få ord som 

möjligt. 

12. Finns det något övrigt som Du anser är viktigt att ta upp innan vi avslutar? 

 

Tack för att DU tog dig TID att medverka i denna intervju! 

 


