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Sammandrag
Organisationers intresse för att kunna utvinna information ur data och därigenom erhålla
konkurrensfördelar har ökat under senare år. En strategi som mottagit mycket uppmärksamhet är
Business Intelligence (BI). Det har emellertid visat sig att få organisationer upplever de
förväntade fördelar som BI är tänkt att leverera. Traditionell forskning har pekat på brister i data
som en anledning till detta. Nutida forskning har emellertid pekat på organisatoriska faktorer
som hinder för användande. Med anledning av detta är syftet med studien att undersöka hur den
organisatoriska utformningen påverkar användandet av BI. Studien har en kvalitativ karaktär där
respondenter med expertis kring BI intervjuades. Resultatet av studien visar att den
organisatoriska utformningen kan ha påverkan på användandet av BI. Utvecklingen av roller,
rutiner och regler kan ha effekt på spridningen av användandet i organisationen samt på vilken
analys som genomförs.
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1. Inledning
Med anledning av det ökade konkurrenstrycket blir det allt viktigare för organisationer att
bedriva verksamhet med en högre grad av effektivitet, samt besitta förmågan att ta välgrundade
beslut (Turban et al., 2011). Samtidigt har kostnaden för att samla och lagra data under senare år
minskat signifikant. Detta har ökat organisationernas intresse för att kunna utvinna information
ur datan och därigenom erhålla konkurrensfördelar (Chaudhuri et al., 2011). En strategi som
mottagit mycket uppmärksamhet är Business Intelligence (Berndtsson et al., 2015). Ett Business
Intelligence system är avsett att erbjuda stöd och förbättra beslutsfattandeprocessen i
organisationer, vilket kan öka en organisations förmåga att anpassa sig och konkurrera på en
ständigt förändrande marknad (O’Donnell et al., 2012).
Business Intelligence, hädanefter benämnt som BI, brukar beskrivas som ett paraplykoncept som
inkluderar flertalet aktiviteter och tekniker som analyserar data och information för att förbättra
affärsresultat och stödja beslutsfattande på alla organisatoriska nivåer, såväl strategiska som
operationella (Davenport & Harris, 2007; Gartner, 2008; Turban et al., 2011). Datan som utgör
grunden för analys kan vara intern, exempelvis finansiell data, tillverkningsdata eller data från
forskning och utveckling. Datan kan emellertid även vara extern, vilket innebär att datan
härstammar från kunder och leverantörer. (Davenport & Harris, 2007)
Trots de många positiva aspekterna som BI kan generera har det visat sig att få organisationer
upplever de förväntade fördelarna som verktyget är tänkt att leverera (Giniat, 2011; Markus
2004). Förutsättningarna för att en organisation ska kunna tillgodogöra sig de fördelar som ett
BI-system erbjuder är att det används effektivt samt att det genomsyrar hela organisationen
(Deng & Chi, 2012). Organisationen måste således överkomma de problem som är associerade
till användandet för att kunna tillgodogöra sig möjligheterna verktyget erbjuder. Först då uppstår
en komplett integration av verktyget i organisationen (Ibid).
Det traditionella synsättet är att det främsta hindret för ett utbrett användande av BI är brister i
datan (Lavalle et al., 2011). Nutida forskning har emellertid pekat på att begränsningar i
användande sällan har kopplingar till brister i tekniken, utan istället beror på organisationen och
de individer som arbetar med verktyget (Lavalle et al., 2011; Lindvall, 2009; O’Donnell et al.,
2012; Simon, 2003). Lavalle et al. (2011) genomförde en studie där 3000 användare spridda
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över 30 industrier och 100 länder deltog. I studien var de främsta hindren för att arbeta analytiskt
en brist på förståelse för hur analytiska verktyg kan användas för att åstadkomma
konkurrensfördelar. Därefter följde brist på ledarskap som ett resultat av konkurrerande
prioriteringar, vilket åtföljdes av brist på intern kompetens. Svårigheter att anskaffa rätt data kom
först på fjärde plats över hinder för effektivt användande. Detta stöds även av en undersökning
gjord av O’Donnell et al. (2012), där användare av SAP Business Objects, ett specifikt BIverktyg, deltog. De problem som var associerande till användandet var inte heller i denna studie
direkt relaterade till tekniska aspekter eller till leverantören. De största problemen var istället
associerade till styrning, ledarskap och organisatoriska standarder (Ibid).
Med anledning av de organisatoriska aspekter som forskning har pekat på som hinder för
användande är det således av intresse att se hur BI används inom organisationer. Enligt Gartner
(2014) är avancerad analys idag en av de högsta prioriteringarna för organisationer, vilket drivs
av behovet att öka insikten i verksamheten och genom detta åtnjuta konkurrensfördelar. Detta
reflekteras i det faktum att BI får en allt mer betydande roll i organisationer (Arnott & Pervan,
2014). Ett utbrett användande kan möjliggöra att organisationer ökar sin analytiska kapacitet,
från att reflektera över vad som har hänt, till att istället reflektera över varför det hände, vad som
kan hända i framtiden samt hur de kan hantera de eventuella risker och möjligheter som kan
uppstå (Gartner, 2014).
Tidigare forskning har påvisat att organisatorisk utformning kan ha påverkan på hur
organisationer använder IT-system (Dedrick et al., 2003; Lindvall, 2009; Simon, 2003).
Resultaten från studierna gjorda av O’Donnell et al. (2012) samt Lavalle et al. (2011) talar för att
den organisatoriska utformningen även skulle kunna ha inverkan på användandet av BI-verktyg.
Vidare har Arnott och Pervan (2008) genom en studie av 1093 artiklar som behandlar beslutsstöd
konstaterat att den övervägande majoriteten av dessa är av teoretisk karaktär, varför fler
fallstudier efterfrågats.
Med anledning av detta har följande frågeställning formulerats:
-

Hur påverkar den organisatoriska utformningen användandet av Business Intelligence?
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Studien ämnar besvara forskningsfrågan genom att undersöka hur BI-verktyget QlikView
används inom organisationer. QlikView är ett väletablerat BI-verktyg som genom sin
användarvänlighet används i större utsträckning för verksamhetsanalys än andra BI-verktyg
(Gartner, 2015). Genom att basera studien på ett bevisat användarvänligt verktyg är
förhoppningen att i större utsträckning kunna utesluta tekniska aspekter relaterade till
användandet och istället fokusera på de organisatoriska faktorernas påverkan.
Syftet med studien är att utveckla förståelsen för hur den organisatoriska utformningen kan
påverka användandet av BI. Genom att undersöka hur den organisatoriska utformningen relaterar
till användandet av BI-verktyget QlikView ämnar studien att öka kunskapen kring detta
samband. Studien ämnar även bidra till att möta efterfrågan på fler fallstudier kring användning
av beslutsstöd, vilket gör att den kan vara av intresse för såväl teoretiker som praktiker.

1.1 Avgränsning
Studien ämnar undersöka användandet av BI i organisationer där verktyget är implementerat,
varför användandet vid implementeringsfasen inte kommer beröras inom ramen för studien.
Detta motiveras av att användandet under implementering och eventuella problem associerat till
denna fas kan skilja sig gentemot användandet i en organisation där verktyget är implementerat.
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2. Litteraturgenomgång
2.1 Möjligheter med Business Intelligence
När det kommer till BI’s definition så finns ingen universell sådan, begreppet har olika betydelse
för olika användare (Turban et al., 2011). En definition beskriver BI som en process med två
primära aktiviteter; att insamla samt extrahera data (Wixom et al., 2006). En annan definition
beskriver BI som ett informationsdrivet beslutsstöd som kombinerar insamling och förvaring av
data, med kunskap och analys för att erbjuda en grund för beslutsfattande (Negash & Gray,
2008). För en utförlig genomgång av BI-verktygets arkitektur och beståndsdelar hänvisas läsaren
till Bilaga 1.
Inom en organisation fattas beslut av varierande betydelse varje dag. Eckerson (2007)
presenterar tre nivåer där detta genomförs; den operativa, taktiska samt den strategiska nivån. På
den operativa nivån fattas beslut oftast av anställda. Denna typ av beslut tas mer frekvent och har
en lägre grad av påverkan på organisationens övergripande strategier och mål. På den taktiska
nivån fattas beslut istället om resursfördelning under den närmaste tiden, eller hur en kampanj
ska utformas. Dessa beslut har högre strategisk betydelse och förekommer mer sällan än beslut
på den operationella nivån. På den strategiska beslutsnivån fattas beslut med påverkan på
framtida mål och inriktning. Sådana beslut kan innefatta utveckling av nya produkter eller hur
organisationen ska positionera sig gentemot sina konkurrenter.
Forskning har visat att beslut fattade på data som är systematiskt insamlad och analyserad
tenderar att vara mer korrekta än beslut baserade på intuition (Bonabeau, 2003; Davenport &
Harris, 2007; Pfeffer & Sutton, 2006). Att utgå från data möjliggör en “gemensam sanning”1 vid
beslutsfattande vilket kan sättas i kontrast till beslut fattade på intuition (Watson & Wixom,
2007). IT leder således till ökad transparens genom att skapa ökade förutsättningar för viktiga
insikter om organisationen (Lindvall, 2009). Det har emellertid visat sig att IT i sig inte utgör ett
konkurrensmedel då organisationer i samma bransch ofta har liknande teknisk miljö samt
standardiserade IT-system (Carr, 2003). Det som då kan särskilja organisationer från varandra
kan vara deras sätt att utvinna och utnyttja information för beslutsfattande (Davenport & Harris,
2007). Enligt Turban et al. (2011) kan BI stödja beslutsfattande på alla nivåer i organisationen,

1

På engelska “single version of the truth”
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såväl operativa, taktiska som strategiska. BI bör därför stödja organisationers beslut genom att
presentera information som är värdefull för den enskilde användaren (Borking et al., 2009).
Vid användning av BI förekommer det olika nivåer av analys med varierande betydelse för
organisationen (Davenport & Harris, 2007). Vid analys bearbetas datan (Turban et al, 2011) för
att den ska kunna utgöra ett stöd för beslutsfattande (Laursen & Thorlund, 2010). Det
förekommer flertalet olika analysformer, både enklare och mer komplexa. De enklare formerna
av analys omfattar bland annat standard och ad hoc-rapporter samt drill down analyser, där
svaren ofta finns på den operationella nivån. De mer komplexa formerna av analys inkluderar
istället statistisk analys, prognostisering, förutsägbar modellering samt optimering. (Davenport &
Harris, 2007; Negash & Gray, 2008) De komplexa formerna av analys karaktäriseras av en högre
grad av intelligens och ger således högre konkurrensfördelar jämfört med de enklare formerna av
analys (Davenport & Harris, 2007).

Figur 1: Visualisering av kopplingen mellan de olika graderna av analys och ökade

konkurrensmöjligheter (SAS, citerad i Davenport & Harris, 2007, s.8).

En högre grad av analys kan leda till bättre beslut, förbättrade affärsprocesser samt utgöra en
grund för att uppfylla strategiska affärsmål (Watson & Wixom, 2007). Det möjliggör även att
arbeta mer proaktivt (Eckerson, 2007). Detta är emellertid inget som ska vara begränsat till
exempelvis en IT-avdelning utan är något som både ledningen och resten av organisationen
5

måste anamma för att möjliggöra en ökning av företagets konkurrenskraft (Deng & Chi, 2012;
Laursen & Thorlund, 2010).

2.2 Organisationers förväntningar på IT-stöd
Det finns tre vanligt förekommande synsätt kring relationen mellan IT och organisationer; det
deterministiska, voluntaristiska samt det framväxande synsättet (Markus & Robey, 1988). Det
deterministiska synsättet, även känt som “silver bullet thinking”, har traditionellt sett varit det
mest dominanta och kan delvis förklara förväntningar som fortfarande finns på IT. Enligt detta
synsätt ses IT som den oberoende variabeln medan organisationen och individerna ses som de
beroende variablerna. Det deterministiska synsättet bygger således på idén om att organisationen
förändras av IT (Iveroth, 2010).
Det voluntaristiska synsättet ser istället IT som den beroende variabeln och organisatoriska
influenser som de oberoende variablerna (Bijker et al., 1987). Organisationens medlemmar kan
enligt detta synsätt välja huruvida de vill använda IT för att tillfredsställa organisationens behov
av information. Det är således ett synsätt där individer driver förändringen och där IT:s roll har
mindre betydelse. Det tredje och sista synsättet, ibland kallat det framväxande synsättet2, har
blivit allt mer accepterat, om än under flertalet olika namn, som exempelvis technochange
(Markus, 2004) samt affordance (Zammuto et al., 2007). Trots de olika namnen är emellertid
synen på IT densamma; det både möjliggör och begränsar individers beteende i relation till
användning, kontext och situation (Iveroth, 2010). De ser varken IT eller organisationens
medlemmar som de oberoende variablerna, dessa två variabler ses istället som samverkande. IT
ses som integrerat i den sociala strukturen och förändring växer fram genom en ömsesidig
interaktion mellan IT-systemet och organisationens medlemmar. (Ibid)
Enligt det deterministiska synsättet förväntas, som ovan nämnt, högre effektivitet då IT
implementeras i organisationer. Fenomenet produktivitetsparadoxen, utvecklad av Robert Solow,
motsäger emellertid det faktum att IT per automatik förändrar organisationer (Acemoglu, 2014).
Införandet av IT kan istället leda till stagnation av produktiviteten inom organisationer
(Brynjolfsson, 1993). Den ovan nämnda stagnationen kan förklaras av inkorrekt mätning mellan
2

På engelska the

emerging view
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input och output, misskötsel av information och teknik, omfördelning och avledning av vinster
samt fördröjningar på grund av inlärning då medlemmarna initialt inte har den kunskap som
krävs för att effektivt kunna nyttja IT-systemet (Ibid).
Idén om att organisationen och dess medlemmar är viktiga faktorer för IT-användande
(Brynjolfsson, 1993) har blivit allt mer accepterad (Iveroth, 2010). I takt med att IT blir en
viktigare del av organisationer blir det således omöjligt att se organisationer och IT som separata
enheter (Iveroth, 2010; Zammuto et al., 2007). De bör istället ses som en helhet där ingen av
faktorerna kan isoleras (Volkoff et al., 2007; Zammuto et al., 2007). För att IT:s möjligheter ska
infrias krävs därför att organisationen och individerna utvecklas tillsammans med tekniken
(Dedrick et al., 2003; Lindvall, 2009; Zammuto et al, 2007). Nobelpristagaren Herbert Simon
beskriver situationen på följande vis;
“Information is not longer the limiting contraint on our communication; the limit is our inability
to absorb, even attend to, more than a trickle of the flood of incoming information. The design of
the organizations, and the role of computers in organizations must be shaped specifically to cope
with the plethora of information relative to the scarcity of human (and computer) attention to
deal with it” (Simon, 2003, s. 408)
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2.3 Den organisatoriska utformningens betydelse för IT-användande
Som Simon (2003) beskriver måste organisationers design och IT:s roll i organisationen formas
för att organisationens medlemmar ska kunna hantera den informationsrikedom som IT medför.
Detta överensstämmer även med Gartner (2008) som menar att organisationen måste utvecklas
för att BI ska användas ändamålsenligt. Bristande organisatorisk anpassning är en av de mest
framträdande anledningarna till varför svårigheter associerade till användandet av BI uppstår
(Ibid). Forskning har tidigare identifierat ett antal organisatoriska faktorer som kan anses ha
betydelse för IT-användande. Denna studie fokuserar på tre av dessa; roller, rutiner och regler.

2.3.1 Roller
Det har visat sig existera ett behov av att utveckla nya organisatoriska roller i samband med
många

IT-drivna

organisationsförändringar

(Lamb

&

Kling,

2003).

Roller

hjälper

organisationens medlemmar att hantera de problem och beslut som de ställs inför (Simon, 1991).
I dagens forskning har rollteorin kommit att få mer uppmärksamhet (Lindvall, 2009). Detta beror
på att informationstekniken blivit allt mer rollbaserad och därmed ligger fokus på att
organisationer måste lära sig hantera den informationsrikedom som IT skapar (Simpson &
Carroll, 2008).
En roll skiljer sig från individens identitet, den är till karaktären ytligare samt att den medvetet
kan ”spelas” för att vinna fördelar, exempelvis på arbetsplatsen (Lindvall, 2009). Individer kan
således med medvetenhet iträda olika roller i olika situationer, samt att de kan skapa distans till
de olika rollerna för att studera och förändra dessa, vilket kan ha stor betydelse för individens
yrkesmässiga utveckling (Strauss, 1997). Individer har olika typer av ansvar samt förväntningar
på deras prestation beroende på den roll de besitter (Ibid). Skapandet av roller kan ske genom
tryck och förväntningar från övriga aktörer inom organisationen, som arbetskamrater. De övriga
aktörerna har förväntningar på att rollinnehavaren ska agera på ett visst sätt, samtidigt som de är
beredda att inta deras respektive roller. (Biddle et al., 1985)
Till skillnad från roller är individens identitet både mer svårutvecklad och svårföränderlig, den är
djupare integrerad i individen och på så vis tar den längre tid att forma. Identitetsskapande sker i
sociala processer där individens utbildningsgång är ett viktigt inslag då individen i viss grad
8

identifierar sig själv med sitt yrke. Beroende på hur stark individens yrkesidentitet är löper en
risk att hinder mot nödvändig förändring kan uppstå. (Lindvall, 2009)

2.3.2 Rutiner
Rutiner och vanor har stor betydelse för mänskligt agerande (Ibid). På den individuella nivån kan
rutiner ses som specifika målinriktade uppgifter som följer ett mönster, vilket ofta grundar sig i
en koppling till organisatoriska eller gruppspecifika rutiner (Polites & Karahanna, 2013). Rutiner
skapar en stödjande struktur för individens agerande, vilket innebär att det inte är nödvändigt för
individen att ta ställning och fatta beslut i varje situation. Utvecklingen av rutiner sker ofta
genom att individen skapar dessa vanor själv eller ärver dem från någon annan individ i
organisationen, vilket ofta sker genom socialisering med andra medlemmar. Det är mindre
vanligt att rutiner och vanor är ett resultat av en genomtänkt analys. (Lindvall, 2009) Cohen
(2007) poängterar dock att en rutin inte nödvändigtvis behöver vara oreflekterad, det finns
möjligheter för reflektion inom ramen för rutinernas utförande.
I takt med att IT får en större roll i organisationer blir standardiserade arbetssätt såväl möjliga
som nödvändiga för att organisationer ska kunna dra nytta av de fördelar som IT erbjuder
(Lindvall, 2009). Rutiner kan skapa såväl mentala som ekonomiska fördelar, både för
organisationen som för individen (Ibid). De vanor som har utvecklats med existerande rutiner
kan emellertid även utgöra hinder för användande av ett nytt IT-system (Polites & Karahanna,
2013). Med anledning av de potentiella hinder som rutiner och vanor kan utgöra för användning
kan således handlingar som bryter dessa vanor och rutiner vara en viktig del i en framgångsrik
användande av ett IT-system (Ibid).

9

2.3.3 Regler
Regler är en annan faktor som kan vara av betydelse för IT-användningen. Detta beror på att den
informationsrikedom som organisationer upplever tack vare IT riskerar att leda till bristande
organisatorisk uppmärksamhet. Utan organisatorisk uppmärksamhet kan information som är
viktig för företagets konkurrenskraft och fortsatta överlevnad riskera att försvinna i den stora
mängd information som organisationer innehar, exempelvis i sina IT-system. (Lindvall, 2009)
Detta relaterar till det faktum att organisationens medlemmar utvecklar sitt eget
uppmärksamhetsområde, vilket kan grunda sig i utbildning men tenderar oftast att härledas till
praktiska erfarenheter. Individens uppmärksamhetsområde styr vilka frågor individen blir
engagerad av och vad denne väljer att notera. (Ibid) Detta är något som kan ge upphov till att
individen tolkar situationer utifrån vad individen själv har erfarenhet eller nytta av, vilket kan
rikta tolkningarna mot att enbart uppmärksamma vad som känns igen (Taleb, 2007)
Inom styrlitteraturen är det även vanligt att tala om funktionell fixering (Lindvall, 2009), vilket
innebär att individer på grund av tidigare erfarenheter uppmärksammar händelser på ett visst sätt
och tenderar att vara oförmögna att uppmärksamma alternativa möjligheter (Ijiri et al., 1966).
Även fenomenet “Self-serving bias”, vilket innebär att individer tolkar situationer till sin egen
fördel (Robbins et al., 2010) är ett uppmärksammat fenomen. För att motverka dessa
snedvridningar som relaterar till individuella uppmärksamhetsområden blir strävan efter en
gemensam uppmärksamhet viktig (Lindvall, 2009). Genom regler kan en organisation rikta
organisationens uppmärksamhet genom att kollektivt styra vad, när och hur individer ska
reagera. Dessa regler, vilka kan vara såväl formella som informella, utgör principer för
handlande, interaktion och tolkning. Reglerna består av en uppsättning normer, värderingar och
incitament, ofta implicita, som utgör en grund för tolkning av vad som är ett ändamålsenligt
beteende. De verkar således som guider och begränsningar vid beslutsfattande. (Ocasio, 1997)
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2.4 Analysmodell
Utifrån studiens litteraturgenomgång har en analysmodell utformats, vilken illustrerar de
teoretiska förväntningar som ligger till grund för kommande analys. Sambanden mellan de
teoretiska komponenterna presenteras nedan i punktform.
1: Förväntningarna på BI påverkar hur organisationen anpassar och utformar roller, rutiner och
regler till BI-systemet.
2: Resultatet av utformningen ger effekter på vilka organisatoriska nivåer BI används inom samt
vilka former av analys som utförs.

Figur 2: Analysmodell. Visualisering av studiens teoretiska förväntningar.
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3. Metod
3.1 Forskningsansats
En begränsad mängd forskning har ägnats åt att undersöka hur BI används samt vilka svårigheter
som kan uppstå i samband med användandet. I hopp om att skapa klarhet samt förtroende till
forskningsfrågan är det således viktigt att tydligt presentera författarnas tillvägagångssätt.
Studien har en explorativ karaktär i syftet att få reda på hur organisatorisk utformning, med fokus
på roller, rutiner och regler, förhåller sig till användandet av BI (Ruane & Nilsson, 2006).
Respondenterna som valdes ut studerades i deras naturliga miljö och det är således ur deras
perspektiv som studien utgår från (Bryman, 2011). Med hjälp av en inledande litteraturstudie
redogörs för hur forskningsdisciplinerna förhåller sig till varandra samtidigt som en visuell
analysmodell finns till hands för att underlätta det abstrakta (se Figur 2).

3.2 Val av litteratur
Inom ramen för litteratursökningen har flertalet olika källor använts. Litteraturen som utgör
grunden för det teoretiska ramverket har såväl organisatoriska som informationstekniska
perspektiv. Viss litteratur är grundad på fallstudier medan annan har rent teoretisk karaktär. Att
kombinera dessa olika perspektiv samt de olika forskningsansatserna sågs som en nödvändighet
för att identifiera de olika dimensionerna av IT och organisation, samt kopplingen mellan dessa
begrepp. Variationen av forskningsreferenser med olika perspektiv har möjliggjort ett kritiskt
förhållningssätt till litteraturen men har även krävt en medvetenhet kring hur dessa förhåller sig
till varandra. Vidare har originalkällor använts i största möjliga mån för att skapa en
tillförlitlighet (Saunders et al., 2012) och minska risken för personliga tolkningar.

3.3 Val av studieobjekt
För att genomföra studien söktes ett företag som levererar BI-lösningar. Då studien avser att
undersöka

användningen,

och

de

organisatoriska

hinder

för

användande

efter

implementeringsfasen, var således tekniska problem associerade till IT-systemet inte av intresse
att undersöka inom ramen för denna studie. Genom att undersöka ett bevisat användarvänligt BI-
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verktyg, där chansen för eventuella tekniska problem är mindre, skapades således mer utrymme
för att undersöka BI-användningen ur ett organisatoriskt perspektiv.
Ett av de företag som uppfyllde studiens samtliga kriterier var Qlik tillsammans med sin produkt
QlikView. Detta är ett verktyg som enligt Gartners (2015) senaste rapport ”Magic quadrant for
business intelligence and analytics platforms” har haft stark genomslagskraft på marknaden.
Anledningen till företagets framgång är det användarvänliga förhållningssätt som QlikView
erbjuder. Deras vision om att förenkla beslutsfattande för alla över hela världen har bidragit till
att systemet används i större utsträckning för BI och verksamhetsanalys (Ibid).
Qlik är ett företag som funnits på marknaden sedan 1993. De är verksamma inom 100 olika
länder och har cirka 34000 kunder (Qlik, 2015a), vilket gör företaget marknadsledande inom BI
tillsammans med Tablue (Gartner, 2015). Genom att översätta multipla samt komplexa
datakällor till ett lättförståeligt visuellt samband underlättar de beslutsfattande. (Qlik, 2015a)

3.4 Val av respondenter
Informationsinnehållet ökar genom att studien använder sig av intervjuobjekt som på goda
grunder kan anses ha omfattande kunskap om de företeelser som ska studeras (Holme &
Solvang, 1997). Med anledning av detta ämnade studien att intervjua individer med expertis av
BI i allmänhet och QlikView i synnerhet. Det som karaktäriserar en expert är erfarenhet av
varierande situationer, vilket skapar en intuitiv förståelse och en mer precis urskiljningsförmåga i
jämförelse med noviser (Dreyfus, 2004). Expertis utvecklas gradvis och uppnås efter ca 10 års
praktiserande (Ericsson, 2008). Studier har emellertid visat att expertis inte utvecklas automatiskt
av en långtgående erfarenhet utan istället ställer krav på att individen besitter en komplexitet i sin
förmåga till planering, analys och genomförande av olika situationer (Ibid). Med hänsyn till det
faktum att antal års erfarenhet inte nödvändigtvis korrelerar med expertis har det således inte
varit den avgörande faktorn för valet av respondenter. Urvalet präglades istället av att
respondenterna genom sin yrkesroll tillgodogjort sig omfattande kunskap av QlikView i
varierande organisatoriska miljöer. BI är ett komplext system varför studien valde att använda
sig av respondenter som förstår vilka möjligheter verktyget erbjuder, vilka delar som nyttjas,
samt besitter en omfattande förståelse för de problem som är associerade till användandet. Detta
minskar risken för kunskapsluckor samt möjliggör att skapa en helhetsbild av hur organisationer
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använder BI, vilket kan sättas i kontrast till om intervjuer istället hade genomförts med enskilda
användare där det finns en risk att de endast har en begränsad bild av BI-verktyget.

Urvalet av respondenter gjordes med ett så kallat snöbollsurval (Saunders et al., 2012) där initial
kontakt etablerades med en befattningshavare på ett väletablerat konsultbolag som arbetar med
QlikView. Denna person förmedlade därefter kontakter till möjliga respondenter med
långtgående erfarenhet av QlikView. Metoden möjliggjorde kontakt med individer som besitter
omfattande kunskaper och erfarenheter, vilket således förväntas bidra till mer kvalitativ data
(Holme & Solvang, 1997). I tabellen nedan presenteras studiens respondenter. En utförligare
beskrivning av respondenterna och deras erfarenheter av BI och QlikView återfinns i Bilaga 2.

Tabell 1. Information om studiens respondenter och samtliga intervjuer.
Att använda sig av experter som respondenter är en aspekt där försiktighet har iakttagits. Detta
har sin grund i ett länge känt dilemma att människor är villiga att okritiskt acceptera en
auktoritetspersons uppfattning samt dennes definition om verkligheten (Ruane & Nilsson, 2006).
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Det finns emellertid en medvetenhet hos författarna om denna potentiella risk, varför dessa
respondenter ändå anses utgöra värdefulla resurser för att uppnå studiens syfte (Holme &
Solvang, 1997). En annan begränsning kan kopplas till det faktum att flertalet av respondenterna
i studien arbetar som konsulter. Detta skulle kunna resultera i att de undviker att tala om känsliga
ämnen, eller väljer att utelämna information som kan anses känslig med hänsyn till deras
kundrelationer. Att erbjuda möjligheten till anonymitet var således ett sätt att minska risken för
denna begränsning. Det finns dock en kritik mot anonymitet på grund av att det kan fungera som
ett alibi för forskaren, vilket kan möjliggöra tolkning av respondenternas uttalanden utan att bli
motsagd (Parker, 2005). Ingen av respondenterna valde emellertid att vara anonym i studien.

3.5 Datainsamling
För att initialt utveckla en bakgrundsförståelse för Qlik och dess övergripande mål nyttjades
information från företagets hemsida. Vidare gjordes även ett besök på en konsultfirma med lång
erfarenhet av att leverera QlikView, vilket skapade en ökad kunskap om verktyget.
Då studien ämnade undersöka händelser, delvis bakåt i tiden men även i nutid, bedömdes
intervjuer utgöra ett lämpligt medel för datainsamling. En typ av intervju som ansågs passa
särskilt bra var den semistrukturerade då den fångar in material både genom öppna och specifika
frågor, vilket tillåter diskussioner att uppstå (Saunders et at., 2012). Denna intervjumetod tillåter
även att bygga vidare på respondenternas svar samt möjliggör att ställa följdfrågor, vilket gör att
de kan ge förklaringar och således utöka sina svar (Ibid). Detta ansågs värdefullt för att
möjliggöra en ökad förståelse för de svårigheter som är associerade till BI-användandet.
Merparten av intervjuerna genomfördes via telefon då studiens respondenter befann sig i olika
delar av landet. Då det vid en telefonintervju inte finns möjlighet att kontrollera den miljö
respondenten befinner sig i, exempelvis med hänsyn till distraktioner från personer eller
aktiviteter i dennes närhet, kan det således ha inverkan på de svar som framkommer (Ruane,
2006). För att undvika detta planerades telefonintervjuerna i god tid vilket möjliggjorde för
respondenterna att uppsöka en lugn miljö inför intervjutillfället. En annan svaghet med denna
metod är att interaktionen mellan respondent och intervjuare kan påverkas då det finns en
svårighet i att skapa personlig kontakt (Ibid). Detta motverkades genom att inleda intervjun med
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en presentation av studien samt författarna, vilket åtföljdes av att respondenten fick presentera
sig själv. Trots de ovan nämnda utmaningar som är associerade till telefonintervjuer ansågs
denna metod ändå nödvändig för att insamla kvalitativ data till studien.
I intervjuns inledande skede förklarade författarna vad studien ämnar undersöka och vilken roll
samt betydelse respondenten har för undersökningen. Därefter ställdes frågor relaterat till
respondentens erfarenhet samt koppling till QlikView. Detta har ingen koppling till befintlig
analysmodell men möjliggjorde att få en bild av respondenten, samt etablerade en relation med
intervjuaren. Därefter följde frågor relaterade till organisationers förväntningar på IT, frågor
kring de olika komponenterna i analysmodellen samt kopplingen emellan dessa komponenter.
Initialt ställdes öppna frågor vilket gav spontana och rika beskrivningar då respondenten återgav
vad den upplevde var de viktigaste aspekterna av det undersökta fenomenet. Detta skapade en
bra grund för det undersökta ämnet samt en förståelse för vilka begrepp som var mer centrala för
respondenten. Beroende på hur denne valde att svara på de öppna frågorna ställdes därefter
specifika följdfrågor. För att vidare skapa ett djup i intervjun ställdes projektiva frågor där de
fick besvara hur de trodde att användandet kunde påverkas av roller, rutiner och regler utifrån
dennes egen erfarenhet. De frågor tillät respondenten att visa en egen inställning som kanske inte
annars kommit fram (Kvale och Brinkmann, 2009). Dessa kompletterades med direkta frågor vid
de tillfällen respondentens svar inte gick att tyda i klartext.
Insamling av data genom intervjuer kompletterades med rapporter från oberoende aktörer, samt
så kallade white papers3 som publicerats på Qliks hemsida. White papers återger en detaljerad
beskrivning, innehållande åsikter från experter, av de processer och förfaringssätt som angår
produkten (Stelzner, 2007). Användandet av dessa möjliggjorde således en djupare förståelse för
studien då det bidrog till datainsamling av varierande karaktär. Försiktighetsåtgärder har
emellertid vidtagits i urvalet av white papers då de potentiellt kan vara av marknadsförande slag
(Ibid).

3

Sammanfattande rapport från organisationen
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3.6 Operationalisering
Intervjuunderlaget delades in i fem olika områden; inledande frågor, organisation och BI,
förväntningar, organisatorisk anpassning samt användande av BI.

Intervjufrågorna har

konstruerats utifrån de olika komponenterna i analysmodellen samt hur dessa komponenter
förväntas förhålla sig till varandra. Innan intervjufrågorna sammanställdes i det nuvarande
intervjuformuläret genomfördes ett möte med en systemförvaltare med långvarig erfarenhet av
QlikView om hur det används i olika verksamheter. En öppen diskussion hölls kring
användandet av QlikView och de svårigheter som uppstått, vilket således ökade kunskapen om
den praktiska tillämpningen. Detta ledde till vissa befintliga intervjufrågor reviderades samt
möjliggjorde utvecklandet av nya frågor. De reviderade intervjufrågorna är korta och enkla i
enighet med Kvale och Brinkmann (2009) och återfinns i Bilaga 3. Frågorna som förekommer i
intervjuunderlaget bör emellertid enbart ses som vägledande. Detta beror på att frågorna i
intervjuunderlaget kompletterades med följdfrågor med hänsyn till hur den aktuella respondenten
valde att besvara frågorna. I operationaliseringstabellen nedan följer en sammanställning av
syftet med intervjufrågorna och deras koppling till litteraturgenomgången. I tabellen återfinns
även exempel på intervjufrågor.

Tabell 2: Operationaliseringtabell.

17

3.7 Analys av data
För att undvika bortfall av information samt förhindra eventuella feltolkningar spelades
intervjuerna in och transkriberades. Därefter gick båda författarna igenom det transkriberade
materialet självständigt vilket åtföljdes av en gemensam diskussion för att öka reliabiliteten till
den insamlade datan (Cuadra, 2012). Efter diskussionen jämfördes det transkriberade materialet
med de inspelade intervjuerna för att säkerställa att svaren uppfattats korrekt. När denna kontroll
var genomförd ansågs det transkriberade materialet kunna användas som råmaterial till analysen
(Dalen, 2008). Den insamlade datan genomgick därefter en kategorisering där det insamlade
datamaterialet kodades utifrån komponenterna i studiens analysmodell (Figur 2). Detta
möjliggjorde att strukturera och reducera materialet (Fejes & Thornberg, 2015).
För att skapa validitet i det analyserade materialet skickades slutligen underlaget till
respondenterna som deltagit i studien, där dessa gavs möjlighet att godkänna materialet samt
bistå med kompletterande kommentarer. Detta för att säkerställa att den givna informationen
tolkats korrekt.
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4. Den organisatoriska utformningens betydelse för användandet av QlikView
4.1 Förväntningar på Business Intelligence
Den traditionella synen på IT som en silver bullet har börjat förändras (Parbäck, 2015). Det har
blivit vanligare att se BI-verktyget som ett medel för att facilitera den potential och de
möjligheter som finns inom organisationer (Bergdahl, 2015; Miklaheim, 2015). Trots att
förändringen är påbörjad finns det emellertid fortfarande en relativt vanlig idé inom många
organisationer om att driva BI-lösningarna som IT-projekt (Gustafsson, 2015; Ripgården, 2015)
vilket resulterar i ett fortsatt teknikfokus (Ripgården, 2015). Enligt Qlik (2015b) är
medlemmarnas förväntningar avgörande för hur organisationen anpassar sig till IT, vilket i sin
tur påverkar hur väl BI används. Detta är något som även samtliga respondenterna är eniga om.
Organisationers förväntningar på användandet av BI beskrivs som relativt låga (Banffy, 2015;
Parbäck, 2015). Detta beror ofta på organisationens BI-mognad (Banffy, 2015; Bergdahl, 2015),
vilket relaterar till den erfarenhet, kunskap samt analytiska förmåga som organisationer besitter
(Banffy, 2014). Organisationer som använder sig av BI-verktyget är ofta nöjda med den
information som kan utvinnas ur enklare analyser, exempelvis följa försäljningen på olika nivåer
(Ibid), eller automatisera manuellt arbete (Ripgården, 2015). Samtidigt upplevs förväntningarna
vara tämligen spridda beroende på typen av organisation (Banffy, 2015). Förväntningarna kan
även skilja sig inom organisationer (Gustafsson, 2015).
Något som kännertecknar många organisationer är emellertid en önskan om att med hjälp av BIverktyget skapa transparens (Bergdahl, 2015; Miklaheim, 2015) samt skapa insikt för
beslutsfattare (Gustafsson, 2015; Parbäck, 2015). Att utgå från samma data skapar en gemensam
sanning (Bergdahl, 2015; Parbäck, 2015). En gemensam sanning utgör en grund för
beslutsfattande men möjliggör även att föra ut förståelsen för beslutsfattandet längre ut i
användarledet (Bergdahl, 2015; Miklaheim, 2015).
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4.2 Användandet av Business Intelligence
Organisationer har sällan tillräckligt med kunskap om BI-verktyget, vilket kan resultera i att de
inte kravställer användandet (Ripgården, 2015). Många organisationer arbetar fortfarande i
huvudsak reaktivt med BI (Banffy, 2015), vilket innebär att det finns en inneboende potential
som många organisationer inte utnyttjar (Bergdahl, 2015). Att kunna göra prognoser ses
fortfarande av många organisationer som ”the holy grail”, även om det är något som många vill
uppnå (Parbäck, 2015). De vanligaste analyserna är fortfarande vertikala analyser, exempelvis
standardrapporter och drill down-analyser, vilket är i enighet med resultaten från ”The BI survey
14” (BARC, 2014). Samtidigt är det vanligt att endast ett mindre antal individer inom
organisationen besitter kunskaper för att kunna utföra komplex analys (Banffy, 2014). Att
kombinera horisontell och vertikal analys möjliggör emellertid att se korrelationer mellan olika
faktorer och dra slutsatser från det, vilket bidrar till en ökad förståelse jämfört med att enbart
använda sig av vertikal analys (Ibid).
Inom organisationer är det fortfarande vanligt att användandet av BI är begränsat till ett fåtal
medlemmar i organisationen (Ripgården; 2015). Detta är i enighet med resultaten från ”The BI
survey 14” som visar att QlikView används av 14 % av de anställda bland de företag som
deltagit i enkäten (BARC, 2014). Traditionellt sett har BI-verktygen haft karaktären av
expertsystem som varit för svåra för gemene man att använda (Ripgården, 2015). Nya,
användarvänliga system som QlikView gör dock att det är möjligt att sprida användandet inom
organisationen på ett annat sätt än förr (Ibid). I praktiken är användandet emellertid ofta
begränsat vilket är ett problem (Parbäck, 2015) eftersom BI bör finnas tillgängligt för alla som
behöver fatta beslut (Banffy, 2015; Parbäck, 2015) för att undvika att beslutsfattandet sker på
magkänsla (Bergdahl, 2015).
”Om man har ett ansvarsområde så måste man kunna titta och ställa frågor på sin data för att
förstå och kunna ta proaktiva beslut” (Banffy, 2015)
Nyckeln till en lyckad spridning av användandet är att ta vad som initialt byggdes för ledningen
och sedan fördela detta på användarna så att de får tillräckligt relevant och omfattande
information för att kunna se samma bild som ledningen (Parbäck, 2015). Detta gör att
användarna får samma bild av verkligheten, vilket skapar tilltro till datan (Ibid). Banffy (2015)
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menar dock att det är vanligt förekommande inom organisationer att sprida information i
standardiserade rapporter, snarare än att uttryckligen fråga användarna vilken data de behöver för
att kunna utföra sitt arbete. Det råder även en viss försiktighet när det gäller informationsdelning
inom organisationer (Bergdahl 2015; Gustafsson, 2015; Miklaheim 2015). Detta kan ha sin
grund i att alla användare inte har samma förståelse och resonemang, vilket gör att det finns en
farhåga att de kan dra felaktiga slutsatser (Bergdahl 2015; Miklaheim 2015).

4.3 Organisatorisk utformning
Det är vanligt att det inte görs några större organisatoriska anpassningar i förhållande till BIverktyget (Ripgården, 2015). Ofta ersätter BI ett tidigare IT-system, varför BI i många fall
istället tenderar att fasas in i organisationen (Ibid). För att BI ska nyttjas är en viktig aspekt att
organisationens medlemmar upplever behovet av att använda verktyget (Parbäck, 2015). Att inte
ställa krav på användandet kan leda till att organisationens medlemmar väljer att inte nyttja
verktyget vid rapportering varför ledningens engagemang således utgör en viktig komponent för
att sprida användandet (Ripgården, 2015). Det är därför viktigt att ledningen uppfattat den
potential som BI-verktyget besitter samt att de kravställer användandet (Ibid). Den interna
marknadsföringen av BI-verktygets potential och användningsområde är dock en utmaning
(Bergdahl, 2015). Utbildning är således viktigt för att skapa en förståelse till vad verktyget ska
användas till (Ibid).

4.3.1 Roller
Utvecklingen av nya och befintliga roller är väsentlig för BI-användandet. Hur roller utvecklas
och förändras kan dock variera. Dels kan de utvecklas i takt med användandet men de kan även
vara så att nya roller skapas då organisationen börjar använda systemet. En roll som tenderar att
förändras i takt med BI-användandet är rollen som controller, den har utvecklats från att vara en
rapportgenerator till att bli mer analytisk och proaktiv (Miklaheim, 2015; Ripgården, 2015). En
roll som istället kan skapas är rollen som ”QlikView manager” eller ”BI-manager”, vars uppgift
är att samla in önskemål och realisera dessa (Gustafsson, 2015). Dessa roller förekommer
emellertid ofta i större organisationer (Ibid).
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Andra roller som vanligtvis utvecklas är expertanvändare, individer som anammar systemet i en
hög utsträckning (Banffy, 2015; Miklaheim, 2015). Dessa har betydelse för att utveckla
standardrollen inom organisationen (Miklaheim, 2015). En annan roll som kan utvecklas är så
kallade “standardiseringsgurus”, vilka är duktiga på att översätta önskemål från organisationens
medlemmar till ett BI-språk (Ibid). Genom att översätta önskemålen till ett BI-språk blir de
representerade i verktyget, vilket gör att de blir uppföljningsbara (Bergdahl, 2015). Förutom
enskilda roller så förekommer det att organisationer bildar BI-råd bestående av flertalet individer
från organisationen, vars uppgift är att stötta, skapa kontroll samt ta vara på idéer som kan
utveckla BI-verktyget (Banffy, 2015; Parbäck 2015). BI-rådet diskuterar bland annat om när och
hur olika lösningar ska utvecklas samt om rätt data existerar för att kunna genomföra det aktuella
projektet (Banffy, 2015; Parbäck 2015).
Det är dock inte alltid som roller utvecklas. Anledningen till detta kan vara att organisationer inte
kommit särskilt långt i deras förståelse för vad BI kräver för förvaltning (Ripgården, 2015).
Ripgården (2015) menar att någon måste äga BI och det är först då som nya roller kan skapas.
Det handlar om att öka de enskilda användarnas ansvarsområden genom att de blir ägare till en
egen process. (Ibid). På dagens marknad finns dessutom ett tydligt behov av roller med
kompetens inom matematik och statistik (Parbäck, 2015). Denna kompetens är idag begränsad
vilket innebär en ansenlig tid istället ägnas åt att försöka tyda datan och eventuella avvikelser.
Att ta hjälp av individer med den sortens kompetens kan således frigöra tid. (Ibid)

4.3.2 Rutiner
Respondenterna är överens om att rutiner kan ge effekter på användandet. BI ändrar ofta
förutsättningarna i organisationer, varför nya rutiner är viktiga att skapa för att inte hämma
användandet eller leda till en felaktig användning (Ripgården, 2015). Rutiner kan genom sin
struktur tydliggöra när BI ska användas vilket säkerställer att rätt saker genomförs. Det
motverkar att verktyget blir en ”bra att ha-grej” (Ibid) och möjliggör att utvinna det värde som
QlikView är tänkt att skapa (Banffy, 2015). Det är emellertid viktigt att rutinerna relaterar till
den specifika målgruppen och dess behov (Ripgården, 2015). Att exempelvis lägga in
verksamhetsstyrning, verksamhetsplanering samt verksamhetsuppföjning i BI-verktyget leder till
att cheferna får något att ”bocka av” (Miklaheim, 2015) vilket gör det mer angeläget (Bergdahl,

22

2015). Många organisationer tar sig dock inte tid att målgruppsanpassa lösningen vilket leder till
svårigheter att sprida användandet (Ripgården, 2015). Detta relaterar till att man tidigare i hög
grad har drivit det som IT-projekt (Ibid). Att istället utveckla lösningar tillsammans med
individuella avdelningschefer leder till att dessa lösningar blir klara väsentligt mycket snabbare
än om dessa lösningar arbetas fram med IT (Parbäck, 2015).
Det finns dock en trygghet i gamla rutiner varför det kan vara av vikt att utgå från dessa vid
förändring av arbetssätt (Bergdahl 2015; Miklaheim 2015) för att förhindra att användarna
känner sig överväldigade (Banffy, 2015). Enligt Gustafsson (2015) genomlyser organisationer
tidigare processer vid utveckling av rutiner. En agil4 och iterativ5 utveckling gör således att
användarna får tid att anpassa sig (Banffy, 2015; Gustafsson, 2015). Gamla rutiner kan
emellertid även utgöra hinder för att nyttja BI-verktyget, eller leda till en felaktig användning
(Ripgården, 2015). Rutiner kan bidra till att organisationer designar QlikView applikationerna
utifrån gamla arbetssätt, vilket gör att de inte drar nytta av de nya möjligheterna som verktyget
erbjuder (Ibid). Det kan även leda till att organisationer exempelvis fortsätter att arbeta med
standardiserade rapporter trots att det inte finns ett behov efter införandet av QlikView (Banffy,
2015).
Gustafsson (2015) menar att även själva BI-verktyget i sig kan leda till utveckling av nya rutiner.
Rutiner kan även utvecklas i samspelet mellan kollegor (Parbäck, 2015). Om en kollega ser att
en annan kollega kan skapa nytta och spara tid genom att använda sig av systemet kan det skapa
ett intresse att anamma det arbetssättet (Ibid). Användandet tenderar således att sprida sig som
ringar på vattnet (Gustafsson, 2015).

4.3.3 Regler
Det uppstår ofta behov av att skapa styrning i takt med användandet (Banffy, 2015; Bergdahl,
2015; Gustafsson, 2015; Miklaheim, 2015; Parbäck, 2015) Styrningen kan exempelvis ge sig
uttryck i regelverk, användarprivilegier (Gustafsson, 2015) eller att ledningen lyfter upp ett antal
KPI:s som de anser vara viktiga (Banffy, 2014). Parbäck (2015) menar att ett regelverk,
4
5

Ett agilt arbete innebär att man anpassar sig till förändrade krav under projektets gång
Ett iterativt arbete innebär att man arbetar i cykler tills önskat resultat uppnås
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exempelvis definitioner över vilka vägar användarna ska ta till källdatan, är viktigt för att kunna
göra jämförelser, exempelvis mellan olika enheter. Vidare har organisationer ofta flera BIverktyg varför standardisering kan vara av vikt för att säkerställa så att alla arbetar på samma
sätt, vilket kan minska friktionen internt (Ibid). Regler kan emellertid även vara begränsande för
användningen (Banffy, 2015; Ripgården, 2015).
”Som en liknelse är när jag själv flyger. Att ständigt ha koll på alla instrument hela tiden är inte
möjligt, utan jag håller koll på de 4-5 viktigaste. Om dessa är okej, behöver jag inte leta mer.
Men om någon av dessa avviker måste jag ha möjligheten att fråga varför?”
(Banffy, 2015)
Banffy (2015) menar att det inte går att fördefiniera hur användningen bör se ut, det kan variera
från dag till dag. Då en avvikelse upptäcks måste användaren kunna ringa in problemet genom
att ställa frågor (Ibid). Denna syn delar även Ripgården (2015) som säger: ”Det heter ju
QlikView för att man ska klicka sig fram”. Han menar att organisationen endast måste säkerställa
att datan alltid är rätt. Enligt Ripgården (2015) bör applikationerna istället utformas efter
målgruppens behov och därefter ska användarna kunna tillgå ett stort mått av frihet. Att styra
användningen genom att bygga in regler i systemet kan istället kortsluta den vardagliga
funktionaliteten (Ibid). Detta beror på att ledningen inte vet om vilka frågor målgruppen behöver
ställa samt vilken information de behöver för att fatta beslut (Banffy, 2015; Ripgården, 2015)
Vidare menar Ripgården (2015) att BI är ett discovery-verktyg där tanken är att upptäcka saker i
samband med data, vilket bygger på att kraften sätts i händerna på användarna istället för att
begränsa dem med regler.
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5. Analys
5.1 Förväntningars påverkan på den organisatoriska utformningen
Det faktum att BI till viss del fortsatt ses som ett IT-projekt inom organisationer är i enighet med
det deterministiska synsättet, vilket bygger på den klassiska idén om att IT likt en silver bullet
per automatik ska förändrar organisationen (Iveroth, 2010). Dessa förväntningar om IT har i
studien visat sig påverka hur organisationen utformas. Att se på BI som ett IT-projekt och driva
det tillsammans med IT-avdelningen har i studien visat sig vara mindre produktivt än att utveckla
ett målgruppsanpassat användande tillsammans med enskilda avdelningar. Detta är i enighet med
tidigare forskning som framhållit att BI inte ska vara begränsat till en IT-avdelning utan istället
bör anammas av såväl ledning som resten av organisation för att uppnå de förväntade fördelarna
(Deng & Chi, 2012; Laursen & Thorlund, 2010). Synen på BI som ett IT-projekt kan istället
skapa effekter som kan liknas vid produktivitets-paradoxen (Brynjolfsson, 1993), vilket innebär
att produktiviteten inte nödvändigtvis ökar som ett resultat av att använda ett IT-system.
Utbildning kan således utgöra en viktig faktor för att skapa en förståelse till BI-verktygets
användningsområde och i förlängningen sprida användningen inom organisationen.
Resultatet från den empiriska undersökningen visar att organisationen bör anpassas och
utvecklas tillsammans med BI-verktyget, vilket även framhålls av tidigare forskning (Dedrick et
al., 2003; Lindvall, 2009; Simon, 2003; Zammuto et al, 2007). Vidare har det framkommit att det
framväxande synsättet börjar vinna mark inom organisationer, vilket har skapat en större
förståelse för vikten av organisatorisk anpassning. Inom ramen för studien framkom det även att
anpassning ofta tenderar att ske agilt och iterativt i takt med användningen. Detta stödjer således
de teoretiska förväntningarna i det framväxande synsättet, där IT och organisationen ses som två
samverkande variabler med ömsesidig påverkan på varandra (Iveroth, 2010).
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5.2 Den organisatoriska utformningens betydelse för användandet
5.2.1 Roller
Det finns enligt Lamb & Kling (2003) ett behov av att utveckla nya roller vid många IT-drivna
organisationsförändringar. Studiens empiriska resultat har påvisat att rollutveckling även är
betydelsefull vid användning av BI. Rollutveckling kan antingen ske i takt med användandet
eller skapas för att möta den utmaning som BI-verktygets informationsrikedom bidrar till. Att
upprätta formella roller som exempelvis en BI-manager eller QlikView-manager kan möjliggöra
realisering av de önskemål och idéer som existerar, vilket således kan bidra till en
homogenisering av användandet inom organisationen. BI-rådet är också betydelsefullt av
liknande anledningar, exempelvis genom att hållas ansvarig för att kontrollera om rätt data
existerar för olika projekt. Dessa roller fyller således funktionen att hantera den
informationsrikedom BI-verktyget medför, vilket är i enighet med vad Simpson & Carrol (2008)
tidigare framhållit gällande IT-system. Andra roller som tenderar att växa fram i takt med
användandet, som expertanvändare eller standardiseringsgurus, har liknande betydelse som de
tidigare nämnda rollerna. Dessa roller sprider användandet i organisationen genom
kunskapsspridning samt genom att facilitera möjligheterna systemet erbjuder. Gemensamt för
alla de ovan nämnda rollerna är att de i enighet med Strauss (1997) skapar ett ansvar för de
berörda individerna. Detta exemplifieras ytterligare av det behov som Ripgården (2015) påtalade
om att skapa roller i form av ägare till olika processer, vilket således skapar ett ansvar hos
individerna.
Vidare påtalade Banffy (2015) det faktum att de individer inom organisationer som innehar
kompetens att utföra komplex analys ofta är begränsade till antalet. Detta förstärks av Parbäck
(2015) som påpekar att det finns ett behov av statistisk och matematisk kompetens inom
organisationer. En utveckling av sådana roller skulle således kunna bidra till mer komplex analys
och ett mer omfattande användande genom den potentiella tid som skulle kunna frigöras. De
skulle även kunna sprida förståelsen för datan, vilket i längden skulle kunna bidra till en bättre
grund för beslutsfattande. Detta eftersom antalet beslut fattade på magkänsla troligtvis skulle
minska, vilket således borde kunna leda till en högre andel korrekta beslut (Bonabeau, 2003;
Davenport & Harris, 2007; Pfeffer & Sutton, 2006).
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5.2.2 Rutiner
Studiens empiriska undersökning har påvisat att BI tenderar att ändra förutsättningarna i
organisationer, varför nya rutiner är av vikt för att styra mot ett ändamålsenligt användande av
BI-verktyget. Detta stödjer således tidigare teori kring IT-användning som påtalat att IT:s ökade
betydelse inom organisationer ställer krav på utvecklandet av nya rutiner (Lindvall, 2009). Likt
tidigare forskning visat kan rutiner utgöra en stödjande struktur för hur BI-verktyget ska
användas.

Att

exempelvis

lägga

in

verksamhetsstyrning,

verksamhetsplanering

samt

verksamhetsuppföljning i BI-verktyget skapar en struktur för hur individerna ska agera. Det är
dock av vikt att nya rutiner är anpassade efter den specifika målgruppens användande, annars
finns det en risk för att användningen inte sprids. Många organisationer tar sig inte tid att
målgruppsanpassa rutinerna, vilket stödjer tidigare forskning som påvisat att det sällan ligger en
genomtänkt analys bakom utvecklandet av nya rutiner (Lindvall, 2009). Det faktum att
utvecklingen av nya rutiner kan uppstå i takt med användningen av BI-verktyget, eller i
samspelet mellan kollegor förstärker detta ytterligare. Att medarbetare ibland tar efter rutiner
som de upptäckt att kollegor lyckats spara tid eller skapat nytta genom stärker emellertid Cohens
(2007) argument att rutiner utan en genomtänkt analys bakom inte nödvändigtvis behöver vara
oreflekterade.
Likt tidigare forskning kring IT-system pekat på (Polites & Karahanna, 2013) så kan rutiner
emellertid även utgöra hinder för användande av BI. Gamla rutiner kan medföra att
organisationer forsätter arbeta på ett sätt trots att det inte längre finns behov av det, exempelvis
genom att konstruera standardiserade rapporter istället för använda QlikView på ett
ändamålsenligt sätt. De kan också påverka designen av QlikView applikationerna, vilket leder
till att användarna i hög utsträckning fortsätter arbeta som förut. I enighet med de teoretiska
förväntningarna (Polites & Karahanna, 2013) har det således visat sig finnas ett behov av att
bryta gamla vanor och rutiner. Studien påvisar dock att gamla rutiner skapar trygghet. Att
utveckla nya rutiner utifrån redan existerande rutiner kan förhindra att användarna känner sig
överväldigade av BI-verktyget, vilket kan kopplas till den stödjande struktur som rutiner utgör
för individers agerande (Lindvall, 2009).

27

5.2.3 Regler
Studien påvisar att det kan uppstå ett behov av styrning i relation till användandet av BI. Ett
regelverk för handlande eller en uppsättning användarprivilegier skapar en gemensam grund för
utförande av arbetsuppgifterna, vilket exempelvis är viktigt för att kunna göra jämförelser mellan
enheter. Genom att skapa en grund för handlande, exempelvis gällande vilket BI-verktyg som
ska användas i de fall då det förekommer flera stycken inom samma organisation, kan
organisationen rikta uppmärksamheten (Lindvall, 2009) och således styra mot ett ändamålsenligt
beteende (Ocasio, 1997). Detta kan vara av vikt om organisationen har flera BI-verktyg. Att
genom regler styra vilket system som ska användas vid specifika tillfällen minskar friktionen
mellan medlemmarna.
Det har emellertid framkommit att regler även kan utgöra hinder för ett ändamålsenligt
användande. I enighet med vad Ocasio (1997) har uttryckt så kan regler verka som begränsningar
vid BI-användning. Då reglerna utgör principer för handlande, interaktion och tolkning (Ibid)
kan de verka begränsande i de fall som det uppstår en avvikelse. När en sådan situation uppstår
är det av vikt att organisationens medlemmar kan nyttja QlikView till fullo för att kunna göra en
analys och spåra anledningen till avvikelsen. En reglering av användandet kan således ha effekter
på möjligheten att gå till roten med problemet. Att stifta regler kan motverka syftet med
systemet, vilket är att alla individer oavsett nivå ska kunna använda sig av data för att fatta
välgrundade beslut. Att exempelvis designa systemet med inbyggda begränsningar kortsluter
funktionaliteten och kan förhindra att användaren får tillgång till rätt data. Detta eftersom
ledningen enbart till viss del kan förutspå vilken typ av information användarna kan vara i behov
av.
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6. Slutsats
Syftet med studien var att bidra till en ökad kunskap om användandet av BI genom att undersöka
hur organisationer använder QlikView, samt synliggöra hur den organisatoriska utformningen
påverkar användandet. Detta gjordes genom att kombinera tidigare forskning kring IT och
organisation. Utifrån det teoretiska ramverket formades en analysmodell med två stycken
teoretiska förväntningar. Den första teoretiska förväntningen inom ramen för analysmodellen
belyser att förväntningar på relationen mellan BI och organisationen har effekt på den
organisatoriska utformningen. Resultatet av studien visar att synen på IT som den oberoende
variabeln leder till att organisationer tenderar att driva BI som ett IT-projekt, vilket leder till att
den organisatoriska utformningen med hänsyn till roller, rutiner och regler tenderar att förbli
oförändrad. Att istället likt det framväxande synsättet se dessa två variabler som samverkande
gör att organisationer i högre utsträckning anpassar den organisatoriska utformningen genom
utveckling av roller, rutiner och regler.
Den andra teoretiska förväntningen var att den organisatoriska utformningen ger effekter på
användandet, både på vilken form av analys som utförs samt på vilka nivåer inom organisationen
som BI-verktyget används för beslutsstöd. Resultatet av studien bekräftar att utvecklingen av nya
roller, rutiner och regler visar sig vara av betydelse för huruvida BI-användningen kommer att
spridas i organisationen. I en organisation som har lyckats sprida användningen återfinns detta på
såväl den strategiska som den operationella nivån. Studien visar att användandet allt oftare börjar
på den strategiska nivån och därefter sprider sig likt ringar på vatten. Utveckling av roller som
BI-managers kan således utgöra ett medel för att sprida användningen nedåt i organisationen. Att
upprätta regler och rutiner kan rikta uppmärksamheten, skapa en kontext och i förlängningen
bidra till att en angelägenhet kring användandet uppstår. Det visade sig emellertid finnas två
kontrasterande synsätt på hur regler kan påverka användandet. Resultatet från denna studie visar
att regler både kan främja och förhindra användandet av BI.
En begränsad utveckling av roller, rutiner och regler kan dock leda till ett användande av BI där
möjligheterna inte utnyttjas. Detta kan resultera i att organisationer tenderar att i huvudsak utföra
enklare analyser. Komplex analys har visat sig förekomma mer sällan med anledning av att
enbart ett fåtal medlemmar i organisationer besitter kunskapen att utföra detta. Att skapa roller
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som utgör en matematisk och statistisk resurs skulle således kunna minska det kunskapsglapp
som relaterar till en brist av förståelse för datan. Vidare kan en utebliven utveckling av rutiner
och regler göra att organisationens medlemmar fortsätter att utföra sina arbetsuppgifter likt förut,
vilket kan göra att systemet inte utnyttjas ändamålsenligt. Att använda BI-verktyget
ändamålsenligt samt sprida användandet är emellertid nödvändigt för att kunna uppfylla de
förväntningar om ökad transparens och förbättrad grund för beslutsfattande som många
organisationer önskar av BI-verktyget. Genom att genomföra de organisatoriska anpassningar
som visat sig ha betydelse för användningen kan bättre förutsättningar skapas för användandet
inom organisationen, vilket i sin tur kan skapa en grund för att kunna ta mer korrekta beslut.

6.1 Förslag på vidare forskning
Forskningen kring sambandet mellan den organisatoriska utformningen och användandet av BI
är baserad på ett tämligen begränsat empiriskt material varför resultaten inte kan sägas vara
representativa för hela populationen. För att kunna stärka resultaten i denna studie efterfrågas
således en mer omfattande forskning i ämnet. Vidare utgår studien från ett expertperspektiv
vilket motiverats av den intuitiva förståelsen som experter har över BI-användningen, samt den
omfattande erfarenhet de har av olika organisationer. Detta resulterar i att studien utgår från ett
organisatoriskt perspektiv. Fallstudier av enskilda organisationer med empiriskt material från
olika delar och nivåer i organisationer skulle emellertid kunna erbjuda ett användarperspektiv.
Detta skulle kunna öka förståelsen för hur den organisatoriska anpassningen påverkar
organisationens medlemmar och deras användande av BI-verktyget.
Inom ramen för studien har inte någon storleksdistinktion gjorts med hänsyn till organisationers
BI-användande. Det har emellertid framkommit att rollutveckling, som skapandet av BI-råd eller
BI-managers, kan skilja beroende på organisationers storlek. Det kan således vara av intresse att
undersöka huruvida den organisatoriska utformningen skiljer sig beroende på organisationens
storlek. Ett annat område som kan vara av intresse för framtida forskning är ledarskapets
betydelse för användandet av BI. Tidigare forskning (Lavalle et al., 2011; O’Donnell et al.,
2012) har påvisat att ledarskap kan ge effekter på användandet, vilket även har framkommit i
studiens empiriska material. Då detta inte legat inom ramen för studien har inte en djupare analys
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gjorts kring detta samband. Forskning inom detta område skulle emellertid kunna bidra till en
ökad förståelse för hur ledarskap påverkar användandet av BI.
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8. Bilagor
Bilaga 1: Business intelligence-systemets arkitektur
Ett business intelligence system består av fyra komponenter; Data warehouse, business
analytics, business performance management samt user interface. Ordet business intelligence
översätts inte till svenska i denna studie då det engelska uttrycket blivit ett vedertaget begrepp.
En översättning skulle innebära en förlust av ordet intelligence som betyder ”inhämtning av
affärsinformation”. (Borking et al., 2009; Pagels-Fick, 1999) Med anledning av att studien ämnar
vara konsekvent görs således inga översättningar av de olika komponenterna.
Data warehouse innehåller data från såväl extern som interna källor (Davenport & Harris, 2007,
s.166), ofta strukturerad och tillgänglig i en form som innebär att den är redo för analys.
Historisk data har använts förr men idag är realtidsdata allt vanligare, beslut fattas således idag
med hjälp av mer aktuell data. (Turban et al., 2011, s.30) Ett fenomen som vuxit fram på senare
år är “Big Data”. Detta inkluderar bland annat meddelanden, uppdateringar i sociala nätverk
samt GPS-signaler från mobiltelefoner som tillhandahåller oerhört stora mängder data bundet till
personer, aktiviteter och platser (McAfee & Brynjolfsson, 2012). Enligt Gartner (2013) skapar
Big Data nya möjligheter men även mer komplexa tekniska processer. För att kunna tolka
informationen från data warehouse i relation till organisationens strategier och mål (Negash &
Gray, 2008) används Business Analytics. Det är ett samlingsord för de verktyg och tekniker som
används för att bearbeta och ge mening till datan som lagrats i data warehouse. Laursen och
Thorlund (2010) definierar business analytics på följande sätt; ”delivering the right decision
support to the right people at the right time”. Exempel på analysverktyg som används är
kalkylblad som microsoft excel, online analytic processing (OLAP), data mining samt statistiska
och kvantitativa algoritmer (Davenport & Harris, 2007).
Till skillnad från Business Analytics så hjälper Business performance management
organisationen att definiera strategiska mål samt mäta och kontrollera mot dessa (Whiting,
citeras i Frolick & Ariyachandra 2006, p. 41). Operationella och analytiska processer skapar
strategiska mål genom att föreskriva nyckeltal som är värdefulla för organisationen. Vidare
stöttar även systemet efterföljande hanteringen mot uppfyllandet av dessa mål. (Iervolino, citeras
i Frolick & Ariyachandra 2006, p. 41) För att kunna åskådliggöra informationen som utvunnits
vid analysen samt hur organisationen presterar används User interface. Detta är en samling
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verktyg som visualiserar organisationens nyckeltal, trender och eventuella avvikelser genom
statistik. Både till ledning och övriga medlemmar av organisationen tar del av informationen
genom dashboards. (Turban et al., 2011) Genom visualisering av viktiga nyckeltal kan ledningen
mäta, övervaka samt identifiera eventuella avvikelser. Genom de insikter som erbjuds kan
ledningen förbättra beslutsfattandet, utveckla processer och planer, samt arbeta proaktivt.
(Eckerson, 2011)
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Bilaga 2. Presentation av studiens respondenter
Fredrik Banffy
Fredrik Banffy har erfarenhet av QlikView både som användare och konsult. Erfarenheten som
användare kommer från tidigare arbete inom retailbranschen där han har erfarenhet sedan 2002.
År 2008 började Fredrik arbeta på Qlik och har idag rollen som Nordic Partner Enablement
Manager.
Fredrik Miklaheim
Fredrik Miklaheim arbetar sedan 2,5 år tillbaka på Uppsala kommun som controller för IT-staben
samt HR-staben. Han är även ekonomichef för miljöförvaltningen. Han har tidigare arbetat i
näringslivet varav cirka 20 år i flygbranschen. Erfarenhet av BI som beslutsstöd sträcker sig till
1999. Detta var emellertid innan BI-begreppet existerade och man talade då om data mining.
Vidare är Miklaheim nyligen avlöst som systemägare för QlikView i Uppsala kommun. Han är
även ägare till ett antal BI-appar i Qlik.
Johan Ripgården
Johan har arbetat fokuserat med BI sedan 5 år tillbaka, huvudsakligen med QlikView som
konsultchef på Framsteg. Detta föregicks av 12 år med implementering av affärssystem (ERP).
Johan har nyligen tagit ett steg bort från chefsrollen och arbetar idag som konsult inom BIstrategi på Enfo (som köpte upp Framsteg 2014). Vidare ägnar han sig åt affärsutveckling, vilket
bl a innebär paketering av BI tjänster för organisations- och strateginära BI.
Niklas Parbäck
Niklas Parbäck har arbetat på Qlik i 7 år. Han har tidigare arbetat med internutbildning, dels för
nyanställda men också för nykontrakterade återförsäljare världen över över hur man kan använda
QlikView. Hans nuvarande tjänst är av mer HR-karaktär men han jobbar fortfarande med
internutbildningar relaterade till ledarutveckling av Qliks chefer.

38

Lars Gustafsson
Lars

Gustafsson

är

ursprungligen

programmerare

med

omfattande

erfarenhet

från

tidningsvärlden. Han har arbetat med QlikView sedan 2007, då han arbetade på PAR. Därefter
har han varit på två konsultbolag innan han började på Bisnode. Idag Jag arbetar han som
teamleader för utvecklingsteamet för Qlik på Bisnode.
Olle Bergdahl
Olle arbetar som E-strateg på Uppsala kommun sedan december 2014. Tidigare har han arbetat
som konsult med affärsutveckling både mot privat och offentlig sektor, innan dess som IT-strateg
inom Uppsala kommun. Han dessförinnan erfarenheter från att ha arbetat i industrin med ITrelaterade projekt och cirka 6 års erfarenhet av QlikView.
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Bilaga 3: Intervjuunderlag
1. Hur länge har du arbetat med QlikView?
2. Vad har du för position och huvudsaklig a uppgifter?
3. Hur tenderar man att se på relationen mellan organisationen och BI?
4. Vad har organisationer för förväntningar på BI-systemet?
5. Vad vill de uppnå med BI-systemet?
6. Hur utnyttjas de möjligheter som BI-verktyget tillhandahåller?
7. På vilken organisationsnivå används BI? (Strategisk, taktisk, operationell)
8. Vilken typ av analys utförs? (enklare ex: drill down, ad-hoc eller mer komplex: what if
analysis, prognostisering)
9. Hur redovisas resultatet och till vem i organisationen?
10. Hur anpassas vanligtvis organisationen till BI?
11. Hur påverkar yrkesidentitet användandet av BI?
12. Hur påverkar samspelet mellan kollegor hur BI används?
13. Är det vanligt förekommande att utveckla nya organisatoriska roller/tjänster? (Vad kan
detta ha för betydelse?)
14. Vad har rutiner för betydelse för BI användandet?
15. Hur anpassar organisationen individers rutiner till BI? Svårigheter?
16. Hur påverkar existerande, gamla rutiner användningen av BI verktyget?
17. Skapas nya rutiner? Skapas dessa på gruppnivå eller individnivå? Vad har detta för
betydelse?
18. Hur ser processen ut vid utvecklande av nya rutiner. Vad är målet? Finns det en
genomtänkt analys bakom?
19. Hur ser organisationen på behovet av regler vid användande av BI?
20. Utvecklas ett ramverk för användandet?
21. Vilka typer av regler är vanligt förekommande i relation till BI-systemet vid
användandet? (Informella/formella)
22. Hur ser processen ut för att förändra gamla regler?
23. Skapas nya regler efter hand i takt med användningen?
24. Om ja, tenderar dessa att vara individuella eller generella? Vad har detta för betydelse?
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