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Sammanfattning 
I alla typer av organisationer måste beslut fattas och att kunna fatta korrekta beslut är en 

avgörande faktor för om en organisation ska bli framgångsrik eller ej. En stark tradition bland 

ekonomer är att beslut bör fattas utifrån den så kallade rationella beslutsmodellen, där 

beslutsfattare antas ha tillgång till den nödvändiga informationen för att kunna fatta väl 

underbyggda beslut i enlighet med de övergripande organisatoriska målen. Denna uppfattning 

har emellertid kritiserats för att vara otillräcklig när verkliga beslut i verkliga organisationer 

ska fattas, och att rationaliteten är begränsad. Dock finns en uppfattning att datorbaserade 

beslutsstöd ska kunna minska dessa begränsningar för att mer rationella beslut ska kunna 

fattas, då dessa exempelvis ska kunna bistå beslutsfattare med adekvat information för snabba 

och korrekta beslut. Ett sådant beslutsstöd som blivit alltmer populärt under det senaste 

decenniet är business intelligence-system (BI-system). Vi vill i denna uppsats undersöka 

vilken inverkan BI-system har på beslutsfattares möjligheter att fatta rationella beslut, men 

även hur dessa BI-system är uppbyggda. Problemfrågorna blir därför:  

 Hur kan företags BI-system vara uppbyggda?  

 Vilken inverkan kan BI-system ha på beslutsfattares möjlighet att fatta rationella 

beslut?  

 

Syftet med denna magisteruppsats blir således att beskriva företags BI-systems möjliga 

uppbyggnad, samt analysera deras inverkan på beslutfattares möjlighet att fatta rationella 

beslut. 

 

De centrala delarna i denna uppsats teorikapitel utgörs av rationellt beslutsfattande samt 

allmän teori kring BI-system och dess komponenter. Dessa båda delar vigs sedan samman i en 

modell vilken vi sedan kommer att använda för att genomföra studien som ligger till grund för 

uppsatsen och sedan vid analysen av nämnda studie. Metoden som använts för insamlingen av 

empiriskt material är besöksintervjuer hos två företag (SNA Europe och KG Knutsson AB), 

och de som intervjuats är personer som använder BI-system i sitt dagliga arbete som ett stöd i 

deras beslutsfattande. Vi har även intervjuat personer från respektive företags IT-avdelningar 

för att få en inblick i hur BI-systemet är uppbyggt och fungerar rent tekniskt.  

 

De slutsatser vi kommit fram till gällande BI-systemens uppbyggnad är att de varierar i 

ganska stor utsträckning, beroende på hur företagets övriga IT-infrastruktur ser ut. Dock 

medför detta inte några nämnvärda skillnader i hur företagen sedan använder sina respektive 

BI-system, då besluten som fattas och de data som utgör grunden för dessa är av samma typ 

oavsett företag. Vidare har vi kunnat se att lättare det är att få fram information relevant för 

sammanhanget, desto mer används BI-systemen vid beslutsfattande. Ytterligare en slutsats är 

att det företag som har flera legacy-system på plats tenderar att ha en mer traditionellt 

uppbyggt BI-system. Gällande BI-systems inverkan på möjligheten att fatta rationella beslut 

kan vi dra slutsatsen att BI-system framförallt bidrar till att öka rationaliteten när besluten 

grundas i kvantifierbara data som är enkla att mäta. Dessa enklare beslut kan vi konstatera är i 

det närmaste rationella. Vi har vidare sett att när beslutsförutsättningarna blir mer 

komplicerade så bidrar i alla fall BI-systemen till att öka rationaliteten. Detta framförallt då 

de, i många fall, kan förse beslutsfattare med informationen som behövs för att kunna fatta 

mer objektiva beslut baserade på adekvat information och på så sätt minska begränsningarna i 

rationaliteten. 



Abstract 
In all kinds of organizations decisions have to be made and if an organization is to succeed, 

the ability to make the right decisions is of uttermost importance. When it comes to decision-

making the so called rational decision model, in which decision-makers are assumed to 

possess the necessary information in order to make the correct decisions in accordance with 

the organizations overall objectives, has been one of the most popular among economists. 

However, this view has been criticized and said to be inadequate when real decisions in real 

organizations are to be made, and that the rationality is bounded. There are, however, those 

who are of the opinion that these limitations can be overcome by computer-based decision-

support systems in order to make rational decisions, and, in addition, that these systems can 

provide the information necessary for making quick and accurate decisions. One such 

decision-support that has gained popularity during the last decade is the business intelligence 

system (BI system). In this thesis we want to investigate what impact BI systems may have on 

rational decision-making, and, in addition, how these BI systems may be composed. Hence, 

our research questions are:  

 How may companies’ BI systems be composed?  

 What impact do BI systems have on decision-makers ability to make rational 

decisions? 

 

Hence, the purpose of this master thesis is to describe how companies’ BI systems are 

composed and analyze the impact BI systems have on decision-makers ability to make 

rational decisions. 

 

The focus in this thesis’s framework of ideas is on rational decision-making and general ideas 

concerning BI systems and their components. These sections are then merged into a research 

model which is used in order to analyze the results of the study that constitute the foundation 

of this thesis. The method used in this study is interviews at two companies (SNA Europe and 

KG Knutsson AB), and the interviewees are persons that use BI systems in their everyday 

work as a support in their decision-making. We have also interviewed persons from each of 

the companies’ IT departments in order to understand the structure and technical functionality 

of each of the companies’ BI system. 

 

When it comes to the composition of the BI systems we have been able to come to the 

conclusion that they vary quite a bit, depending on the overall IT infrastructure of the 

company. This does not induce any differences worth mentioning regarding the two 

companies’ use of their BI systems, since the decisions supported and the data used in order to 

make these decisions are practically the same regardless of company. We have also noted that 

the easier it is to access information the more the BI system is used. Another conclusion is 

that company IT infrastructures including several legacy-systems tend to have a more 

traditionally composed BI system. Regarding the impact on rational decision-making we have 

been able to come to the conclusion that BI systems improves the rationality concerning 

decisions based on quantifiable data that are easily measured. These more simple decisions 

have turned out to be, if not completely rational, at least very close to being rational. We have 

also seen that when the conditions in which decisions are being made are more complicated, 

the BI systems at least have some positive effect on the rationality of the decisions. Above all, 

the BI systems can provide the decision-makers with the information necessary to make more 

objective, informed decisions and by doing so reduce the limitations of the rationality. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till denna magisteruppsats problemområde, därefter 

följer själva problemdiskussionen och efter denna följer en precisering av magisteruppsatsens 

syfte.    

1.1 Bakgrund 
I alla typer av organisationer måste beslut fattas. Beslut fattas i alla delar av en organisation, 

och berör en mängd olika frågor. Det kan röra sig om frågor som prisstrategi, inköp av ny 

teknik, var organisationens enheter ska placeras eller ifall omstruktureringar ska göras. 

(Hatch, 2002) Att fatta ett beslut kanske inte ter sig som så komplicerat, men svårare blir det 

att avgöra om ett beslut som fattas är korrekt eller ej. I dagsläget finns till exempel inga 

riktlinjer som kan hjälpa en chefsperson att avgöra om det denne vill göra, med andra ord 

besluta, verkligen är den rätta åtgärden (när det kommer till managementfrågor) (Rausch, 

2007). Ändå finns det indikationer att förmågan att kunna fatta korrekta beslut är en 

avgörande fråga för företag som vill bli framgångsrika. Detta tas bland annat upp av Rogers & 

Blenko (2006) som menar att det just är förmågan att kunna fatta bra beslut som skiljer de 

företag som gång på gång överträffar sig själva från dem som inte räcker hela vägen fram. De 

högpresterande företagen klarar att fatta de viktiga besluten, och de klarar dessutom av att 

realisera dem snabbt och konsekvent. Gemensamt för så gott som alla dessa framgångsrika 

företag är att de är så kallade beslutsdrivna företag, som är byggda från grunden för effektivt 

beslutsfattande och implementering av de åtgärder som följer besluten. (ibid.) 

 

På 1960-talet började ett intresse uppstå för datorer och möjligheten att kunna använda dessa 

för att fatta adekvata beslut i företag. Tekniken hade blivit så pass sofistikerad att det gick att 

genomföra enklare kvantitativa modelleringar. 1967 lades den första doktorsavhandlingen i 

ämnet fram, vid Harvard University, där ett modellbaserat beslutsstödssystem testades. Två år 

senare genomfördes den första dokumenterade studien av ett datorbaserat beslutssystem. 

Under 1970-talet började olika affärstidsskrifter att publicera artiklar i ämnet, och uttrycket 

”decision support system” myntades i en artikel i Sloan Management Review 1971. De första 

beslutsstödsapplikationerna dök upp på 1980-talet och under 1990-talet började Internet-

baserad beslutsstödssystem komma fram. Ett beslutsstödssystem kan definieras som ett 

interaktivt datorbaserat system eller subsystem vars funktion är att hjälpa beslutsfattare att 

använda kommunikationsteknik, data, kunskap och modeller för att identifiera och lösa 

problem, genomföra beslutsprocessrelaterade arbetsuppgifter och fatta beslut. Ur dessa 

beslutsstödssystem har sedan än mer sofistikerade sådana vuxit fram, det som vi idag kallar 

business intelligence-system (BI-system). (Hedgebeth, 2007)   

 

En stark tradition bland ekonomer när det kommer till beslutsfattande är att följa den så 

kallade rationella modellen, för att således fatta informerade och korrekta beslut (Hatch, 

2002). Den rationella modellen bygger på att en beslutsfattare identifierar ett problem, 

identifierar och utvärderar de alternativa beslut som kan fattas och vilka konsekvenser dessa 

kan få, varpå det mest passande (och måluppfyllande) alternativet väljs ut och implementeras. 

Denna modell har genom åren kritiserats för att vara orealistisk, och att verkligheten sällan är 

så tillrättalagd att en beslutsfattare kan fatta korrekta och helt rationella beslut. (Holmblad 

Brunsson, 2002) Rationella beslut enligt denna ordning innebär att beslutsfattare antas ha 

tillgång till den information som krävs för att kunna fatta ett objektivt beslut i enlighet med 

organisationens övergripande mål (Heracleous, 1994; Hatch, 2002). 
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1.2 Problemdiskussion 
Någon som har kritiserat detta rationella synsätt, och vars kritik ursprungligen presenterades i 

boken Organizations från 1958, är Herbert Simon (Cyert & March, 1963). Enligt Simon har 

beslutsfattare oftast inte all den nödvändiga informationen tillgänglig för att fatta helt 

rationella beslut och förespråkar istället att beslutsfattare söker efter alternativ som tillgodoser 

ändamålet istället för att hitta det optimala alternativet. Detta kallade han för begränsad 

rationalitet, och pekar på olika faktorer som begränsar beslutsfattares möjlighet att fatta 

rationella beslut (även om de eftersträvar detta). (Cyert & March, 1963; Simon, 1979). Mellor 

(1976) menar dock att framsteg i tekniken, särskilt datorteknik, gör att gränserna inom Simons 

teori om begränsad rationalitet kan tänjas i och med förbättrad hantering och analys av data. 

Datorbaserade beslutsstöd har även i dagsläget kommit att bli den mest intressanta tekniken 

för företag. Enligt rådgivnings- och undersökningsföretaget Gartner toppar beslutsstöd teknik-

prioriteringar i företag, framför affärssystem och kundvård. Detta beror på att företag ser stora 

möjligheter att effektivisera sin verksamhet genom att förbättra sitt beslutsfattande, samt att 

det även ses som ett sätt att lösa företagens ekonomiska problem i den pågående 

lågkonjunkturen. Enligt Gartners, i skrivande stund, senaste ranking av IT-chefers 

prioriteringar, sätter många företag nu effektivisering framför tillväxt då ekonomisk 

överlevnad är viktigast. Något som företag i stor utsträckning satsar på för att kunna uppnå 

denna beslutseffektivisering är Business Intelligence (BI). (Wallström, 2009) BI är ett begrepp 

som omfattar en rad olika mjukvaror och lösningar för att samla in, sammanställa, analysera 

och ge tillgång till information för att chefer ska kunna fatta informerade, snabba och 

adekvata affärsbeslut. (Ranjan, 2008; Turban et al., 2008) I dagens konkurrensutsatta 

marknader kan ett företag som använder sig av BI-system ge beslutsfattare bättre möjligheter 

att fatta kloka beslut som till exempel kan resultera i ökade inkomster och 

kostnadsreduceringar. (Chou et al., 2005) Organisationer tvingas att fånga, förstå och utnyttja 

data för att stödja beslutsfattande och på sätt kunna förbättra affärsoperationer. Å ena sidan 

drivs detta på av regelverk som finns på plats och som gör det tvunget för företag att 

dokumentera allt som händer i verksamheten, och dessa data måste både ledning och andra 

intressenter kunna lita på. Å andra sidan är affärscyklerna mycket kortare än tidigare, vilket 

gör att snabba, bättre underbyggda och helt enkelt bättre beslut är en avgörande faktor för 

många organisationers konkurrenskraft. Organisationer behöver agera på ett intelligent sätt, 

och beslutsfattare behöver ha rätt information vid rätt tillfälle. Sålunda är det inte så konstigt 

att allt fler företag väljer att investera i BI-system. (Turban et al., 2008) 

 

Med utgångspunkt i bakgrunden och problemdiskussionen ovan kan det sägas att besluts-

fattande är en viktig aspekt i organisationer, och att förmågan att kunna fatta beslut utifrån 

adekvat information är av stor vikt. Dock pekar forskare på att det inte går att fatta beslut som 

är helt rationella, eftersom dessa begränsas av olika faktorer (exempelvis tillgången på 

nödvändig information). Men det finns förhoppningar om att informationstekniken ska kunna 

hjälpa organisationer att gå mot en mindre begränsad rationalitet. Förespråkarna för BI-

applikationer menar att just dessa applikationer ska kunna hjälpa beslutsfattare i 

organisationer att fatta snabbare, mer informerade och korrekta affärsbeslut. Från litteratur om 

BI-system har vi även fått uppfattningen att det finns en generell bild över hur systemen är 

uppbyggda (se till exempel Turban et al., 2008), avseende vilka komponenter som ingår. 

Detta fick oss att undra hur BI-system hos företag verksamma i Sverige, som anammat detta 

beslutsstöd, ser ut.   
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Med ovanstående som utgångspunkt ställer vi oss följande frågor: 

 

 Hur kan företags BI-system vara uppbyggda?  

 Vilken inverkan kan BI-system ha på beslutsfattares möjlighet att fatta rationella 

beslut? 

 

Med den frågeställningen som grund bygger denna magisteruppsats och studie på följande 

syfte: 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva företags BI-systems möjliga uppbyggnad samt 

analysera deras inverkan på beslutsfattares möjlighet att fatta rationella beslut.  
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2. Rationellt beslutsfattande och BI-system 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för den empiriska 

undersökningen i denna magisteruppsats, samt analysen av nämnda empiriska undersökning 

resultat. Kapitlet behandlar inledningsvis rationellt beslutsfattande för att sedan gå över till 

att behandla business intelligence-system i allmänhet. Avslutningsvis sammanförs dessa båda 

teoretiska områden i en av oss skapad analysmodell. 

2.1 Allmänt om beslutsfattande 
Något av det svåraste och mest komplexa som finns i ett företag är att fatta korrekta beslut 

och, när beslutet väl är fattat, allokera lämpliga resurser (Nooraie, 2008). Till problematiken 

hör också att det inte finns någon formel för korrekt beslutsfattande som passar in på alla 

situationer som kan uppstå (Harrison, 1993; Tarter, 1998). Dock har rekommendationen varit 

att försöka vara så rationell som möjligt när beslut ska fattas (Brunsson, 1985; Nooraie, 2008). 

Nooraie (2008) menar att rationellt beslutsfattande kan vara en bidragande orsak till 

förbättrade beslutsprocesser, eftersom det innebär att det optimala handlingsalternativet av-

seende organisatoriska mål eftersträvas. Därför, menar Nooraie (2008), bör organisationer 

uppmuntra till ett rationellt beslutsfattande, särskilt om besluten kan få en stor inverkan på 

organisationens olika delar eller om beslutet är av strategisk vikt.   

2.2 Rationellt beslutsfattande 
En rationell beslutsfattandeprocess lyfts i regel fram som något 

slags guide för hur ett beslut ska kunna fattas, alltså hur 

beslutsfattaren ska kunna komma fram till ett beslut (Heracleous, 

1994). Rationella beslut ska baseras på en grund av mätbara fakta 

som ska vara systematiskt ordnade. Vidare kan rationellt besluts-

fattande i vissa sammanhang kallas för till exempel systemanalys, 

systematisk problemlösning, och det tillämpas även i situationer 

som är mer förknippade med företagsledningar så som analys av 

kostnadsfördelar och effektivitet. (Gabor, 1976)  

 

Rationellt beslutsfattande förutsätter att en rad villkor uppfylls. 

Heracleous (1994) till exempel (se Figur 1) menar att dessa utgörs 

av följande: Beslutsfattaren har en klar och otvetydig förståelse för 

problemets natur, vilket beslutet står i relation till. Dessutom råder 

inget tvivel om vilket mål som ska uppfyllas genom att beslutet i 

fråga fattas. En omfattande jakt efter olika handlingsalternativ 

följer. Därefter utvärderas dessa handlingsalternativs troliga 

konsekvenser samt hur sannolikt det är att de går att genomföra. 

Varje alternativ blir sedan objektivt utvärderat med hänsyn till hur 

troligt det är att de kan hjälpa till att uppnå de definierade målen. 

Det alternativ som bedöms vara mest lämpligt väljs och 

implementeras sedan. När detta väl har skett övervakas 

konsekvenserna av implementeringen på ett objektivt sätt för att 

avgöra om valet av handling var korrekt och uppfyller de mål som 

det är menat. Om så inte är fallet görs hela den rationella 

beslutsprocessen om från början.  

 

Rice (1980) tar i princip upp samma aspekter gällande rationellt beslutsfattande, men pekar 

också på att de olika elementen i modellen ibland är väldefinierade och ibland mindre 

Figur 1. Den rationella 

beslutsmodellen (Heracleous, 

1994). 
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väldefinierade; ibland starka/tydliga och ibland mindre starka/otydligare. Dessutom kommer 

besluten att skilja sig i en större eller mindre utsträckning beroende på vem det är som fattar 

besluten. Detta då målen kan skilja sig från person till person, en beslutsfattare identifierar en 

annan uppsättning möjliga alternativ för att lösa problemet i fråga, samt att olika beslutsfattare 

kan använda olika tekniker för att väga alternativen mot varandra. (ibid.) 

2.2.1 Kritik mot den rationella modellen 

Modellen för rationellt beslutsfattande har genom åren stött på mycket kritik. Modellen 

kretsar kring att identifiera mål, alternativa handlingar samt olika tekniker för att utvärdering. 

Dock är det inte alltid en beslutsfattare har tillgång till tydlig information gällande alla de 

aspekter av beslutsprocessen som behövs enligt den rationella modellen, det är ofta svårt att 

kunna vara helt säker på dessa. Bara i de delar av en organisation där beslutsprocesser kan 

sägas vara åtskiljda från resten av organisationen skulle en rationell beslutsmodell kunna 

fungera optimalt i praktiken. (Rice, 1980) Heracleous (1994) pekar också på att problem som 

måste lösas (och där beslut således måste fattas) inte alltid passar in i denna modell. Detta gör 

att det är svårt att kunna identifiera de handlingsalternativ som finns, och än svårare att 

förutse vilka konsekvenser de olika alternativen kan få (ibid.).  

 

Heracleous (1994) lyfter också fram aspekter som är viktiga för att kunna fatta mer effektiva 

beslut. Dessa innefattar exempelvis debatt kring vad som är det ”korrekta” beslutet att fatta, 

och att ledningen inte ska uttrycka sin ställning i en fråga utan låta beslutet växa fram snarare 

än att det blir påtvingat från ledningens sida. Vidare bör alternativa scenarion övervägas så att 

beslutsprocesser kan vara mer informerade och att ledning kan reagera snabbt om det behövs. 

Passande informationssystem kan bidra till att organisationens miljö/omgivning hela tiden står 

under uppsikt. Sedan är det upp till ledningen att göra det bästa av den information som dessa 

informationssystem bidrar med. Det är också fördelaktigt om viljan att lära ligger i 

organisationens kultur, och att ledningen vill att organisationen ska vara en lärande sådan. Det 

handlar om systematisk problemlösning, experimentering med nya angreppssätt, lära av egna 

erfarenheter och andras best practice, samt att överföra kunskap snabbt och effektivt över hela 

organisationen. (ibid.)  

 

I följande avsnitt kommer den så kallade begränsade rationaliteten, som Simon ursprungligen 

presenterade i boken Organizations från 1958, att redogöras för (Cyert & March, 1963). 

Denna teori har alltså utgångspunkt i det rationella tänket men ser också till dess brister och 

begränsningar. 

2.2.2 Begränsad rationalitet    

Utifrån den rationella beslutsteorin har många empiriska bevis visat att det finns en mer 

korrekt bild av hur beslut fattas i företag till skillnad från uppfattningarna som förutsätter 

perfekt rationalitet. Den rationella modellen kräver kunskap om alla möjliga alternativ och om 

de konsekvenser som varje alternativ för med sig. Det krävs även säkerhet i beslutsfattarens 

nuvarande och framtida utvärdering av dessa konsekvenser samt förmåga att jämföra 

konsekvenser av olika alternativ (Simon, 1979). Simon (1979) menar dock att beslutsfattare, 

för det mesta, inte har all den informationen tillgänglig för att göra dessa antaganden och 

därmed inte kunna fatta helt rationella beslut. Den rationella beslutsteorin behandlar heller 

inte problematiken att alla personer som arbetar mot liknande mål inte heller bedömer saker 

på samma sätt, utan ofta enligt sina egna preferenser eller värderingar (Pranha et al., 2007). 
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Det finns flera tillvägagångssätt att omvandla svåra beslut för att göra dem enklare att hantera. 

En metod är att leta efter godtagbara alternativ i stället för att försöka hitta det mest optimala 

alternativet. Ett annat tillvägagångssätt är att ersätta abstrakta, globala mål med konkreta 

delmål vars resultat kan observeras och mätas. Den tredje metoden som Simon (1979) nämner 

är att dela upp uppgifter inom beslutsprocessen bland flera specialister för att samordna 

arbetet med hjälp av en struktur. Dessa tre metoder är exempel på vad som innefattas av 

Simons (1979) begrepp begränsad rationalitet. Cyert & March (1963) nämner även behovet av 

lokal rationalitet i organisationer. Företag antas ha ett antal olika mål angående vinst, 

marknadsandel och produktion. Det föreligger dock en risk för att olika målsättningar 

motverkar varandra. Därför föreslår Cyert & March (1963) att organisationer delar upp sina 

mål, vilket förenklar och sprider ut ansvaret mellan olika enheter i företaget till endast ett mål 

som ska uppfyllas per enhet.  

 

Enligt Simon (1979) finns det två centrala begrepp inom begränsad rationalitet: search och 

satisficing. Själva sökandet handlar om att när alternativ för valet av beslut inte är givet från 

början till beslutsfattare, måste personen söka efter olika alternativ. Det andra begreppet, 

satisficing, handlar om att beslutsfattare kan ha en önskan om hur bra ett alternativ ska vara, 

men bör istället välja det alternativ som är tillräckligt bra och som tillgodoser ändamålet. 

(ibid.) Satisficing innebär alltså att beslutsfattare överväger fördelarna med att få ut mer 

information om olika alternativ mot den ytterligare kostnaden och ansträngningen av att 

fortsätta sökandet. Den rationella beslutsteorin förutsätter att beslutsfattaren överväger alla 

potentiella alternativ innan den optimala lösningen fastställs. Dock skulle en sådan 

omfattande analys kräva mycket tid och utgifter.  Det gör att sannolikheten att hitta ytterligare 

information som är av värde måste kompensera kostnaden och ansträngningen för den 

fortsatta sökningen. (Pranha et al., 2007) Cyert & March (1963) menar att när en organisation 

misslyckas att uppfylla ett eller flera mål uppstår problem. Problemen löses genom att 

antingen upptäcka ett alternativ som tillgodoser målet eller genom att omarbeta målet så att 

möjliga alternativ blir acceptabla (ibid.). Rationaliteten begränsas när det inte finns tillräckligt 

med information. Denna kan till exempel innebära att beslutsfattaren inte är införstådd med 

alla alternativ och är därför oförmögen att beräkna konsekvenserna. (Simon, 1979) 

 

Hatch (2002) sammanfattar de faktorer som begränsar rationellt beslutsfattande, alltså den 

begränsade rationaliteten. Dessa är som följer: 

 

 Informationen som finns tillhands är ofullständig och felaktig. 

 Problemen i fråga är för komplexa. 

 Förmågan att bearbeta information är hos människan begränsad. 

 Tiden som beslutsfattaren har på sig för att fatta ett beslut räcker inte till. 

 De preferenser en beslutsfattare har kan strida mot organisationens mål. (ibid.)  

 

Mellor (1976) menar dock att framsteg i tekniken, särskilt datorteknik, gör att 

begränsningarna inom Simons ursprungliga teori om begränsad rationalitet från 1958 kan 

utökas. Utvecklingen av sofistikerade datortekniker har givit möjlighet till mer effektiv 

lagring och inhämtning av relevant information än vad äldre manuella system klarade av. 

Detta möjliggör även processer så som filtrering, insamling, indexering och klassificering av 

data. Vissa attribut kan göra information mer värdefull för en beslutsfattare än annan 

information. Dessa egenskaper innefattar bland annat kvalitet, kvantitet, aktualitet och 

relevans. Ju mer värdefull information är desto större inverkan har den på reduceringen av 

osäkerhet i beslutsfattandet. Det finns emellertid en fara i att enbart förlita sig på stora mänger 
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data i och med att värdet av lagrad information förändras med tiden. Detta gör att besluts-

fattare ofta har ett överflöd av irrelevant information vilket gör att informationen istället kan 

försämra beslutsfattandet. (ibid.) Enligt Mellor (1976) bör personer som hanterar information 

aldrig ersättas av datorbaserade system eftersom alla beslut inte kan eller borde rationaliseras. 

Dock kan alla beslut på ett eller annat sätt stödjas av den förbättrade tillgången av värdefull 

information (ibid.). Även i den andra upplagan av March & Simons bok Organizations (1993) 

menar de att eftersom de mänskliga begränsningarna av hantering av information och förmåga 

att utföra beräkningar är grundförutsättningar för den begränsade rationaliteten, kan IT-

utvecklingen möjligtvis minska relevansen av denna. Dessa nya verktyg har kommit att ha en 

betydande inverkan på många olika beslut (ibid.). 

2.3 Business Intelligence-system (BI-system) 
Business Intelligence-system (BI-system) är ett begrepp som omfattar en rad olika typer av 

mjukvara och lösningar för att kunna samla in, sammanställa, analysera och ge tillgång till 

information för att chefer ska kunna fatta bättre affärsbeslut. Nyckeln till ett framgångsrikt 

BI-system är att kunna sammanfoga data från många olika informationssystem till ett data 

warehouse. (Ranjan, 2008) Detta har lett till att allt fler organisationer börjar använda BI-

system för att göra data som samlats in från affärssystem, CRM-system och andra 

dataintensiva applikationer meningsfull. I dagens konkurrensutsatta marknader kan ett företag 

som använder sig av BI-system erhålla fördelar gentemot sina konkurrenter. Om ett företag 

har god kännedom om sina kunder, leverantörer, partners och marknaden har beslutsfattare 

större möjligheter att kunna fatta kloka beslut som kan resultera i ökade inkomster och 

kostnadsreduceringar. (Chou et al., 2005) Målet med BI-system är att automatisera och 

integrera så många steg och funktioner som möjligt och att tillhandahålla data för analys 

(Ranjan, 2008). Till skillnad från konventionella rapportverktyg ger verktygen i BI-system ett 

visuellt gränssnitt och möjlighet att navigera genom multidimensionella datakällor. Detta 

betyder att beslutsfattare och analytiker har lättare och snabbare tillgång till frekvent 

uppdaterad information som stödjer snabbare och bättre beslutsfattande. (Chou et al., 2005) 

 

Genom att koppla ett BI-system till företagsdata får beslutsfattare större möjlighet att lära av 

tidigare affärer och händelser (Ranjan, 2008). Det finns två huvudsakliga skäl som gör BI-

system till en nödvändighet. Företagsmiljön är i ständig förändring och försäljningsmönster 

skiftar från plats till plats och från tidpunkt till tidpunkt och kunder blir mer kunniga och mer 

krävande. Genom att använda ett BI-system kan beslutsfattare på ett nytt sätt bemöta dessa 

problem genom att i realtid ha inblick i verksamheten. (Azvine et al., 2005) 

 

Karakteristiska egenskaper av BI-verktyg innefattar (Azvine et al., 2005): 

 Rapportering och visualisering 

 Trendanalys (historisk och uppkommande) 

 Kundbeteendeanalys 

 Möjlighet att förutspå framtidsscenarion 

 

Enligt Azvine et al. (2005) innefattar BI-system tre huvudsakliga typer av teknik: data 

warehouses, analysverktyg och rapporteringsverktyg. Data warehouses samlar data från olika 

källor till exempel databaser och integrerar dem för vidare analys. Analysverktyg används för 

att analysera data och erhålla ny kunskap. Visualiserings och rapportverktyg producerar 

resultat och presenterar detta utformat för vanliga användare och inte endast analytiker. 

(Azvine et al., 2005) Turban et al. (2008) menar däremot att BI-system består av fyra viktiga 

komponenter. Förutom de tidigare nämnda, data warehouses, analysverktyg och 
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rapporteringsverktyg så innehåller BI-system även business performance management (BPM) 

för att övervaka organisationens tillstånd. Figur 2 (se nedan) visar att ett dataflöde från 

operativa system till exempel CRM-system eller affärssystem går till ett data warehouse. 

Vidare används data från ett data warehouse för att utföra analyser. För att kunna utföra dessa 

analyser krävs det emellertid interaktiv mjukvara, ett så kallat middleware, för att få tillgång 

till data från ett data warehouse. Användare kan sedan ansluta sig till systemet via ett 

användargränssnitt, exempelvis en webbläsare, och chefer kan använda BPM-komponenten 

för att få uppdaterad information om hur organisationens olika delar presterar. (Turban et al., 

2008) I de följande avsnitten presenteras mer ingående om data warehouse, analysverktyg, 

rapportverktyg och BPM. 

 

 

Figur 2. En konceptuell illustration över hur ett BI-system kan vara uppbyggt (Turban et al., 2008). 

2.3.1 Data warehouse 

Ett data warehouse kan definieras som ett enda, komplett och konsekvent lager med data. 

Dessa data hämtas från en mängd olika källor för att sedan kunna göras tillgänglig för 

slutanvändare som ska kunna använda dessa i en affärskontext. Ett data warehouse kan också 

förklaras som något mycket snarlikt en vanlig databas som: är organiserad som ett neutralt 

lager för data; används som grund vid data mining (se avsnitt nedan) och andra applikationer; 

uppfyller ett antal specifika affärskrav; använder data som uppfyller ett visst antal specifika 

affärskriterier. Företag använder data warehousing som ett led i att kunna sprida information 

över hela organisationen. (Ma et al., 2000)  

 

Atkinson (2001) försöker peka på vad det är som skiljer ett data warehouse från en ”vanlig” 

databas, och att en databas inte kan klassas som ett data warehouse om den inte uppfyller 

följande krav: i) ett data warehouse ska samla information från en mängd skilda källor och 

sedan tjäna som den plats där denna åtskilda information kan hämtas av BI-systemanvändare, 

ii) data ska placeras i ett warehouse med avsikten att samma data ska kunna användas av flera 

olika applikationer och till olika ändamål.   

 

Vidare listar Atkinson (2001) ett antal tekniska villkor som åtskiljer ett data warehouse från 

”vanliga” databaser i ett företagssammanhang. Bland annat ska ett data warehouse vara 
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separerat från det/de operativsystem som företaget i fråga använder sig av, vara fullt 

tillgängligt så att affärsanvändare ska kunna använda de data som finns lagrad, data ska vara 

”tidsmärkt” och associerad med en viss tidsperiod (exempelvis räkenskapsår), vara 

subjektorienterad (vanligtvis efter kund), data ska inte kunna uppdateras på individuell basis 

(ibid.). Ett data warehouse lagrar alla data som ska ligga till grund för beslutsfattande i ett 

företag på ett och samma ställe. Vidare förhindrar ett data warehouse att data utan förvarning 

manipuleras, och garanterar därmed att alla beslutsfattare utgår från samma data. (ibid.)  

2.3.2 Data mining 

Data mining handlar om att söka efter meningsfull information och hitta trender i ett stort 

informationsflöde, så att beslutsfattare ska kunna dra så stor nytta som möjligt av sina 

informationstillgångar (Gargano & Raggad, 1999; Lee & Siau, 2001; Wang & Wang, 2008). 

Framförallt anses data mining vara användbart när problemet i fråga är väl definierat (Wang 

& Wang, 2008).  

2.3.3 OLAP 

Begreppet online analytical processing (OLAP) innefattar en rad olika aktiviteter som 

vanligtvis utförs av slutanvändare. Det finns ingen universell överenskommelse om vilka 

aktiviteter som anses vara OLAP, men vanligtvis innefattas aktiviteter som att generera 

queries, utföra analyser samt skapa rapporter och grafer som utmynnar i visuella 

presentationer. OLAP-verktyg möjliggör även hantering av stora mängder data, antingen med 

hjälp av en databashanterare eller med ett data warehouse. (Turban et al., 2008; Ranjan, 2008) 

Det huvudsakliga skälet till att använda OLAP i företag är för att analysera insamlad data. 

Fördelen med OLAP-verktyg är att de hjälper till att samla in distribuerad data och arbetar 

med den som en enda informationskälla. OLAP-verktyg hjälper även beslutsfattaren att skapa 

analysmodeller genom att definiera samband mellan olika typer av data. (Ranjan, 2008) 

 

Alla dessa verktyg bidrar till att användaren av BI-systemet kan hålla koll på vad som händer 

i organisationen, med produkter, kunder och så vidare. Exempel på sådana ”övervaknings-

verktyg” följer nedan. 

2.3.4 Business Performance Management (BPM) 

Business Performance Management (BPM) är baserad på samma metodologi som det så 

kallade balanserade styrkortet. BPM är ett ramverk för att definiera, implementera och hantera 

ett företags strategi genom att koppla mål till vidtagande av olika åtgärder. Det kan till 

exempel handla om att länka samman information som en ekonomichef tagit fram till högsta 

ledningen med tidigare prestationer, hela vägen ner till en plockorder. BPM använder BI-

analysrapporter och –queries. Målet med BPM är att optimera hela organisationens 

övergripande prestationer. Normalt sett så innehåller BPM en ”instrumentpanel” (dashboard), 

vilken tillhandhåller användaren en övergripande bild över hur organisationen presterar via 

grafiska presentationer (ungefär som på en bils instrumentpanel).  

2.3.5 Rapportering 

Det finns i regel två typer av rapporter: rutinrapporter och ad hoc-rapporter (Turban et al., 

2008; Fisher & Rowley, 1994). Rutinrapporter genereras automatiskt och distribueras 

periodvis till personer på en prenumerationslista. Det kan till exempel handla om veckovisa 

försäljningsrapporter, hur många enheter som produceras under en dag eller en vecka eller hur 

många timmar som arbetats under en månad. (Turban et al., 2008) Queries (ung. 

förfrågningar) mot systemen görs ofta rutinmässigt. Dock är det inte ovanligt att queries 
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utförs utan att vara bestämda redan i förväg (såsom rutinmässiga queries), och dessa kallas för 

ad hoc-queries (Turban et al., 2008; Yu & Bailey, 2007). 

2.4 Rationella beslut och BI-system 
I det här avsnittet ämnar vi viga samman den tidigare i kapitlet beskrivna rationella 

beslutsmodellen med det som tagits upp kring BI-system. Detta då vår avsikt är att i denna 

uppsats (vilket även tas upp i metodkapitlet) 

undersöka vilken inverkan BI-system faktiskt 

har på beslutsfattares möjligheter att fatta 

rationella beslut, såsom de beskrivits i avsnitt 

2.1 ovan.  

 

Turban et al. (2008) menar att BI-system-

användare följer en cyklisk process när 

information skapas och används (se Figur 3). 

Cykeln följer en uppsättning steg där en 

användare utgår från vissa förutsättningar 

(Requirement/Feedback), för att sedan gå vid-

are till ett planeringsstadium (Planning/ 

Tasking). Efter detta påbörjas insamlingen av 

data (Collection), för att sedan processas 

(Processing/Exploitation). Därefter vidtar den 

viktigaste delen, nämligen analysen av inform-

ationen i fråga, vilket sedan leder till någon 

form av slutprodukt (Production) (exempelvis 

ett beslut) vilken sedan sprids över organisationen (Dissemination). Slutprodukten av detta 

arbete utvärderas sedan, vilket kan leda till att planeringen och/eller insamlingen av data. 

(Turban et al., 2008)  

 

Vi menar att det finns tydliga likheter mellan det så kallade rationella beslutsfattandet (se 

avsnitt 2.2 Rationellt beslutsfattande) och denna cykliska modell för användandet av BI-

system. Tillvägagångssätten är snarlika där båda modellerna tar sin start i att en individ har ett 

problem som ska lösas, varpå en identifiering av alternativ tar vid (planning/tasking, 

collection och processing/exploitation i BI-cykeln). Efter detta följer i den rationella 

beslutsmodellen en utvärdering av de identifierade alternativen, för att sedan välja det mest 

fördelaktiga alternativet. Detta motsvaras i den cykliska modellen av analysen (analysis) och 

slutprodukten (production). På samma sätt som det implementerade alternativet utvärderas i 

den rationella beslutsmodellen, utvärderas också slutprodukten i BI-cykeln. Med detta i 

åtanke ser vi det som möjligt att integrera BI-system i den rationella beslutsmodellen, då det 

verkar som att användningen av BI-system i mångt och mycket har samma tillvägagångssätt 

som den rationella beslutsmodellen förespråkar. Med hänvisning till tidigare diskussioner 

skulle BI-system kunna fungera som ett hjälpmedel för beslutsfattare att fatta sina beslut 

utifrån adekvata underlag. Vi har påvisat i den teoretiska referensramen att människans 

begränsningar att till exempel hantera stora mängder information bidrar till att helt rationella 

beslut inte går att fatta. Dock, tycker vi, finns det anledning att anta att BI-systemen med sina 

beslutsstödjande funktioner kan bidra till att minska dessa begränsningar i rationaliteten (se 

avsnitt 2.2.2 Begränsad rationalitet) och tillåta beslutsfattare att i större utsträckning 

eftersträva de optimala handlingsalternativen. Med andra ord, BI-system skulle potentiellt 

kunna bringa mer relevans till den rationella beslutsmodellen. Av dessa anledningar menar vi 

Figur 3. Skapande och användande av information 

(Turban et al., 2008). 
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att det finns ett relevant samband mellan rationellt beslutsfattande och användandet av BI-

system, som därför är värt att studera.    

  

Analysmodellen i figur 2.4 nedan är uppbyggd på så sätt att en översatt och omarbetad variant 

av den modellversion som Heracleous (1994) lyfter fram (se avsnitt 2.2 Rationellt 

beslutsfattande) 

återfinns i den vänstra delen av analysmodellen, med de delar av modellen som vi anser vara 

relevanta i sammanhanget presenterade. Rektangeln markerad ”Business Intelligence-system” 

är menad att påvisa att BI-system påverkar varje del i denna beslutsmodell. Vilken påverkan 

som faktiskt finns, avser denna studie beskriva och analysera. Området till höger i modellen 

syftar till att presentera hur ett typiskt BI-system kan vara uppbyggt, och tjänar med andra ord 

som en förebild för organisationerna hos vilka vi ska genomföra vår undersökning kan tänkas 

ha byggt upp sina respektive BI-system. Meningen är alltså att i resultatavsnittet, med 

utgångspunkt i BI-delen av modellen ovan, påvisa hur organisationernas BI-system är 

uppbyggda. Nedan följer en förklaring till den senast beskrivna biten av analysmodellen. 

 

Figur 4. Analysmodell. Egen bearbetning efter Heracleous (1994), Turban et al. (2008) och Chou et al. 

(2005). 
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Data samlas in från diverse källor (exempelvis affärssystem, diverse informationssystem och 

så vidare). Dessa data integreras sedan med varandra, för att efter detta lagras i till exempel ett 

data warehouse eller data mart. Härifrån hämtas sedan data med hjälp av till exempel data 

mining, OLAP eller rapportverktyg. Den information som framkommer ur denna process kan 

sedan användas i BPM-processen eller på annat sätt för att stödja beslutsfattande (beroende på 

vem det är som jobbar i BI-verktyget i fråga). (Turban et al., 2008; Chou et al., 2005) 

 

Den presenterade analysmodellen (figur 4) kommer i denna studie användas som ett verktyg 

för att i analyskapitlet tydliggöra hur BI-system kommer till användning och påverkar 

beslutsfattandet i företag. En bild över det aktuella företagets BI-system kommer alltså att 

ersätta den utifrån BI-systemsteorin skapade schematiska bilden i figur 4. Respondenterna 

kommer alltså stå för beskrivningen av användningen i varje steg i beslutsmodellen. 
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3. Metod 
I detta kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga i detta magisteruppsatsarbete och 

motiverar de metodval vi gjort under arbetets gång.  

3.1 Metodansats 
I denna uppsats utgår vi från befintlig forskning inom områdena beslutsfattande i 

organisationer, samt BI-system och dess uppbyggnad. Denna teoretiska grund har vi byggt 

utifrån artiklar och böcker vi hittat i databaser och bibliotekskataloger. Den empiriska 

undersökningen, som tillsammans med teorikapitlet ligger till grund för analys och slutsatser i 

denna uppsats, har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Valet av kvalitativ data 

anser vi vara nödvändigt för att kunna genomföra och att svara på vår problemställning då det 

krävs mer djupgående förståelse för varje respondents arbetssätt. Kvantitativa intervjuer ger 

sällan utrymme för detaljer som kan förklara mer ingående hur rutiner fungerar (Svenning, 

2000). Därför anser vi att besöksintervjuer ger möjlighet till mer personlig kontakt med 

respondenten samt chans att ställa följdfrågor. Svenning (2000) menar att om flera intervjuer 

från samma arbetsplats ska utföras ska detta ske med så litet mellanrum som möjligt eftersom 

risken finns att respondenterna påverkar varandra när de diskuterar intervjuerna. För att 

undvika detta problem har besöksintervjuerna för respektive företag bokats in på samma dag.  

 

I följande avsnitt redogör vi för hur vi gått tillväga när vi identifierat och tagit kontakt med, 

för studien, relevanta företag samt respondenter på dessa företag. 

3.1.1 Företagsurval 

Grundpremissen för detta uppsatsarbete är, som sagts, att studera den inverkan som BI-system 

har på beslutsfattanden i företag. Detta förutsätter att de företag vi kommer i kontakt med, och 

sedermera intervjuar, faktiskt använder någon form av BI-verktyg. Vi började vårt sökande på 

webbplatsen för BI-systemet QlikView (www.qlikview.com) och letade efter lämpliga företag 

att studera i en förteckning över kunder som fått QlikView implementerat. Detta då denna BI-

lösning blivit alltmer populär under de senaste åren. (ibid.) De organisationer som verkade 

intressanta för vår studie tog vi fram kontaktuppgifter till, och på detta sätt lyckades vi boka in 

ett företag för intervjuer, nämligen KG Knutsson AB (KGK). Utöver dessa QlikView-

organisationer hade vi en ingång via en anställd i ett större tillverkande företag, SNA Europe, 

som använder en BI-lösning från Cognos, och har den vägen bokat in ett antal intervjuer till 

studien. Vi har prioriterat att få tag på företag som över huvud taget använder sig av BI-

system i sin verksamhet. Vilket BI-system det sedan handlar om har i våra ögon spelat mindre 

roll. Detta då vi anser vår problemfrågor vara så pass generella och att dessa avser BI-system i 

allmänhet, vilket innebär att exakt vilket BI-system som används i ett företag inte har någon 

betydelse i studien som utförts till denna magisteruppsats.  

3.1.2 Urval respondenter 

Sökandet efter intervjurespondenter skedde relativt förutsättningslöst. Det enda kravet var att 

personerna i fråga skulle använda någon typ av BI-system som stöd för beslutsfattandet i sitt 

dagliga arbete. Utöver detta ville vi också intervjua personer från IT-sidan med förståelse för 

hur företagets BI-system var uppbyggt och fungerade. Vanligast vid just kvalitativa studier är 

att personer som forskargruppen anser vara intressanta för studien i fråga och som kan, i och 

med sin position i företaget, bidra med intressanta iakttagelser är de som sedan också 

intervjuas (Denscombe, 2009), vilket givetvis varit vårt mål när vi har försökt hitta lämpliga 

respondenter. Detta kan även kallas ickesannolikhetsurval. Det kan också vara så att urvalet 
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snarare blir slumpmässigt, vilket är vanligare vid mer kvantitativa studier. (Svenning, 2000) 

Att kunna komma i kontakt med rätt personer på de företag som vi kontaktade var ett problem 

som vi var tvungna att lösa på något sätt. I KGK:s fall ringde vi till deras telefonväxel och 

kom på så sätt till slut i kontakt med deras ekonomichef som sedermera, efter att vi förklarat 

vårt ärende, hjälpte oss med att boka in lämpliga personer för intervjuer. I SNA Europes fall 

hade vi en ingång i företaget genom en av deras anställda och på så vis kom vi i kontakt med 

en person på deras IT-avdelning som hjälpte oss med bokning av intervjuer. 

 

Med andra ord var det ett delvis slumpmässigt urval för vår del, då det var andra personer som 

identifierade och bokade in personer för våra intervjuer. Samtidigt kan det sägas vara ett 

sådant ickesannolikhetsurval som beskrivits ovan då vi gav en ganska utförlig beskrivning av 

vilka personer som var intressanta för studien. Ytterligare en slumpmässig faktor som spelade 

in var att två av BI-användarrespondenterna tog med sig ytterligare en person till intervjun. 

Detta då de kände att dessa personers kunskaper om användandet av BI-systemet kunde vara 

oss till hjälp. Nedan följer en förteckning över de personer som vi intervjuade i studien till 

denna magisteruppsats. 

 

SNA Europe: 

 Joacim Einvall, Market Area Director. 

 Karin Johnsson, Systemarkitekt. 

 Ulf Pettersson, Systemutvecklare. 

 Martin Wrege, Key Account Manager. 

 

KGK: 

 Hanna Andersson, Försäljningsassistent. 

 Jan Eriksson, Affärsenhetschef. 

 Lars Frank, Försäljningschef. 

 Christer Nyberg, Produktspecialist. 

 Stefan Norberg, Systemspecialist. 

 Catarina Thyberg, Business controller. 

 

Intervjuerna hade en snittid på cirka 40 minuter. Respondenterna Karin Johnsson och Ulf 

Pettersson; Hanna Andersson och Lars Frank; Jan Eriksson och Christer Nyberg, intervjuades 

tillsammans.  

3.2 Datainsamling 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi gått till väga vid insamlandet av data till detta 

uppsatsarbete. Avsnittet är indelat i två delavsnitt, ett för insamlandet av primärdata genom 

intervjuer och ett för insamlandet av sekundärdata genom sökningar i databaser och 

bibliotekskataloger. 

3.2.1 Genomförandet av intervjuer 

Vi inledde varje intervju med att berätta vilka vi var och presentera vad vårt uppsatsarbete 

handlar om. Sedan följde några korta frågor om vem respondenten var, vilka arbetsuppgifter 

denne hade, till vad denne använde BI-systemet och så vidare. Vid intervjuerna med personer 

från företagens respektive IT-avdelningar gällde frågorna dock hur respondenten i fråga var 

involverad i företagets BI-system, samt hur systemet var uppbyggt. 
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Samtliga intervjuer spelades in efter att vi frågat om respondenten hade något emot detta, 

vilket det inte var någon som hade. Anledningen till att vi ville spela in intervjuerna var att 

detta tillät oss att helt och hållet fokusera på respondenten snarare än att hinna med att 

anteckna allt som sades. Med andra ord ville vi minimera risken att missa något som 

respondenten sade. Svenning (2000) menar att det är just möjligheten att fokusera på 

respondenterna istället för anteckningar som den stora fördelen med att spela in intervjuer. En 

annan aspekt, annat än dokumenteringstekniken som diskuterats ovan, av intervjuer som 

insamlingsmetod är anonymiseringsfrågan. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) menar att 

en svaghet med intervjuer är att respondenten inte kan vara helt anonym vid intervjutillfället, 

vilket alltså kan ha en negativ effekt på resultatet av intervjun även om respondenten 

anonymiseras i själva rapporten. Även Grønmo (2006) lyfter fram vikten av anonymisering i 

samband med intervjuer i forskningsstudier. I just detta fall har detta i våra ögon inte inneburit 

några egentliga problem. Ingen av respondenterna uttryckte en önskan att anonymiseras i 

denna uppsats. Utöver detta anser vi att våra frågor är av sådan natur att det respondenterna 

inte behöver oroa sig för att ”trampa på några tår”. Detta då frågorna helt och hållet fokuserar 

på respondenternas användande av BI-systemet och hur detta påverkar dennes beslutsfattande. 

Eller som i fallet för respondenterna från IT-avdelningarna då frågorna uteslutande, som sagt, 

handlar om dessas inblandning i BI-systemet samt hur detta är uppbyggt och fungerar, något 

som heller inte bör vara känsligt eller integritetskränkande. 

3.2.2 Skapandet av analysmodellen 

I detta avsnitt presenteras hur vi har gått tillväga för att samla in teori för skapandet av vår 

analysmodell som sedan legat till grund för våra intervjufrågor. Därefter följer kritik av dessa 

källor.  

3.2.2.1 Litteratursökning 

Den tidigare forskning som använts i uppsatsen har inhämtas från högskolebiblioteket i form 

av litteratur samt artiklar från olika databaser. Böckerna vi har använt oss av har till stor del 

behandlat själva beslutsfattandet, medan vi inhämtat information om BI-system från artiklar i 

olika databaser. Detta för att få uppdaterad information i och med att BI-system snabbt 

förändras. Databaserna som använts är främst Emerald och JSTOR. Sökorden som använts är 

”Business Intelligence”, ”Bounded Rationality” och ”Decision making”. 

3.2.2.2 Kritik av skriftliga källor 

Vi har till den teoretiska grunden uteslutande hämtat artiklar publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter för att säkerställa att de är vetenskapligt granskade. Vi har även inom 

organisationsteorin refererat till erkända och välgranskade modeller och teorier. Dock har en 

betydande del av teorigrunden sitt ursprung i 1960-1970-talet, men vi har med hjälp av nyare 

forskning inom området påvisat att dessa teorier fortfarande i stor utsträckning används och är 

aktuella. 

3.3 Studiens kvalitet 
Som klargjorts bygger den empiriska delen av denna studie på intervjuer med personer som 

på ett eller annat sätt arbetar med BI-system på två i Sverige verksamma företag. Vi är 

medvetna om begränsningarna som detta innebär när slutsatser av studien ska dras och vi har 

heller inte för avsikt att dra slutsatser som kan ses som generella, men som ett exempel på hur 

BI-system kan vara uppbyggda och hur de används. Vi vill poängtera att dessa slutsatser kan 

tjäna som en fingervisning inför mer omfattande studier kring BI-system och deras inverkan 

på beslutsfattande i företag.   
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Nedan diskuteras hur vi använt oss av mätinstrument och agerat för att för att undersökningen 

ska ha en hög tillförlitlighet samt vilka faktorer som kan ha haft en inverkan på 

tillförlitligheten. 

3.3.1 Reliabilitet  

Med reliabilitet menas att resultaten skall vara tillförlitliga. Två undersökningar, med samma 

syfte och metod, ska ge samma resultat förutsatt att ingenting ändras i populationen. 

(Svenning, 2000) För att kunna bibehålla en hög reliabilitet har vi, som nämnts, valt att spela 

in samtliga intervjuer för att undvika att gå miste om viktig information samt att minimera 

risken för misstolkningar. Svenning (2000) menar att en risk med att genomföra personliga 

intervjuer kan vara att intervjuaren själv påverkar svaren med sin närvaro, det vill säga en så 

kallad intervjuareffekt. För att i så stor utsträckning som möjligt undvika en eventuell 

intervjuareffekt har vi utgått från att låta respondenten till stor del själv berätta hur denne utför 

vissa sysslor i sitt vardagliga arbete och sedan har vi försökt lyfta fram och ombett 

respondenten att berätta mer ingående om saker som är relevant för uppsatsen. I några fall har 

vi genomfört intervjuer med två respondenter åt gången istället för enbart en. Detta kan vara 

en fördel i och med att respondenterna kan utveckla varandras idéer och komplettera med 

information, men samtidigt kan deras svar påverkas av den andra respondentens åsikter. Vi 

anser dock inte att svaren, i alla falla inte i någon större utsträckning, bör ha påverkats av den 

andra respondenten vid dessa intervjutillfällen då intervjufrågorna i huvudsak behandlat 

rutiner snarare än personliga åsikter.  

3.3.2 Validitet 

Den inre validiteten avser hur ett projekt läggs upp, samt kopplingen mellan teori och empiri 

(Svenning, 2000). För att uppnå god inre validitet har vi utformat intervjufrågorna utifrån 

uppsatsens teoretiska referensram. Svenning (2000) menar att frågemetoder kan vara känsliga 

och att intervjuaren kan påverka respondenten med egna värderingar eller med luddigt 

formulerade och ställda frågor. För att undvika detta har vi försökt förenkla begrepp och 

tekniska uttryck eftersom vi inte kunde förutsätta att varje respondent på samtliga företag 

arbetar med och är införstådd med alla komponenter i företagets BI-system. Vi har även givit 

respondenterna möjligheten att förbli anonyma i uppsatsen vilket, som nämnts, ingen har 

uttryckt en önskan att få vara. Den yttre validiteten som handlar om möjligheten att 

generalisera konkret från ett urval till en population (Svenning, 2000). För att försöka hålla en 

hög yttre validitet har vi, förutom att identifiera de personer som bäst är lämpade att besvara 

våra intervjufrågor, även valt att intervjua ett flertal personer på varje företag för att på så sätt 

få en mer generell bild över användandet av respektive BI-system. För att även uppnå en god 

innehållsvaliditet, som innebär att alla aspekter av frågeställningen täcks in (Svenning, 2000), 

har utformandet av intervjufrågorna täckt in hela beslutsprocessen för att med den 

utgångspunkten granska vilken inverkan BI-verktyg har. 
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4. Empiri 
I detta kapitel redovisas resultatet av de intervjuer som genomförts i den empiriska 

undersökningen till denna magisteruppsats. Företagen som ingår i den empiriska 

undersökningen presenteras var för sig och varje företagsavsnitt är i sin tur uppdelat. Först 

presenteras företaget kort, därefter följer intervjun med företagets IT-personal och 

avslutningsvis användarna av BI-systemen. Vi vill uppmärksamma läsaren på att när vi i 

detta kapitel, och även i efterföljande kapitel, skriver ”BI-systemet” i SNA Europes fall också 

syftar till Cognos och i KGK:s fall till QlikView. På samma sätt betyder alltså Cognos ”SNA 

Europes BI-system” och QlikView ”KGK:s BI-system”.   

4.1 SNA Europe 
SNA Europe är ett multinationellt företag som tillverkar olika typer verktyg. Dessa verktyg 

säljs sedan vidare via företagets kunder till såväl hemanvändare som proffs. Företaget har sitt 

huvudkontor i Paris, och har säljkontor, fabriker och distributionscentra runt om i hela 

Europa. Det totala antalet anställda är runt 2500 personer. (www.snaeurope.com) Vi har 

besökt ett av säljkontoren som ligger i Enköping. 

4.1.1 Ulf Pettersson, Systemutvecklare; Karin Johnsson, Systemarkitekt 

Ulf Pettersson jobbar som systemutvecklare på SNA Europes IT-avdelning sedan två och ett 

halvt år tillbaka och arbetar i huvudsak med Cognos, vilket är SNA Europes BI-system (se 

Figur 5). Arbetsuppgifterna innefattar bland annat hantering av behörigheter, uppbyggnad av 

nya OLAP-kuber, samt underhåll och ansvar för att systemet fungerar som det ska. Pettersson 

deltar även i nya projekt när helt nya kuber eller rapporter ska tas fram. 

 

Karin Johnsson jobbar som systemarkitekt och 

projektledare på SNA Europes IT-avdelning och har 

jobbat där under de senaste åtta åren. Johnsson 

arbetar med att få data från källsystemen till 

företagets data warehouse. Hon jobbar även delvis 

med Data Warehouse till den grad att hon gör 

mycket av datamodelleringen där när det gäller 

relationer samt hur data och tabeller ska 

struktureras. 

 

SNA Europe använder Cognos, en BI-lösning 

utvecklat av IBM, för att bygga och analysera 

OLAP-kuber och rapporter. Företagets data 

warehouse innehåller två stycken SQL-databaser 

som använder DB2 som databashanterare. Den ena 

databasen är en ”enterprise database” (DB2E), och 

den andra en ”dimensional database” (DB2D). Den 

förstnämnda är normaliserad databas och har som 

syfte att spegla källsystemen i så stor utsträckning 

som möjligt. Den andra databasen är utformad för 

att data ska kunna läsas så snabbt som möjligt för att 

skapa OLAP-kuber och är därför inte normaliserad. 

Skillnaden mellan dessa två databaser är att i en 

normaliserad databas skulle det krävas en ”join-

sats” mellan två tabeller för att hitta rätt data men det kräver å andra sidan mindre 

Figur 5. Egen konceptuell illustration över 

SNA Europes BI-system utifrån empirisk 

beskrivning. 
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lagringsutrymme. Eftersom enterprise-databasen säkerställer att grunddata alltid finns kvar 

behöver den inte vara snabb att läsa ifrån men det är viktigt att den optimerar utnyttjande av 

lagringsutrymme. Den dimensionella databasen, som Cognos hämtar data i från, måste 

däremot ha snabb responstid och läser därför från så få tabeller som möjligt. Källdata som 

skickas till företagets data warehouse kommer framförallt från ett egenutvecklat system som 

kallas NDC (New Distribution Concept) och finns implementerat på en stordator samt 

AS/400-maskiner, vilket är benämningen på en IBM-plattform. När systemet utvecklades var 

kommunikationen inte som den är idag eftersom det fanns lokala säljkontor runt om i olika 

länder som hade sina egna säljsystem. Respondenterna menar att detta har gjort att hela 

arkitekturen är byggd på att vissa äldre system används och att lösningen troligtvis inte skulle 

se likadan ut om den utvecklades idag, men det är inkört och beprövat och det skulle kosta 

mycket pengar att investera i ett nytt. Det finns dock en flaskhals i att källsystemen först ska 

producera data till företagets data warehouse innan data kan analyseras. Respondenterna 

menar att detta leder till att när data snabbt måste tas fram till en rapport måste data hämtas 

direkt från källsystemen. Det finns även en SQL-server som hämtar data från den 

dimensionella databasen, och består ungefär till 95 procent av samma data som i företagets 

data warehouse. Det finns omkring fem sales controllers som använder den och syftet med 

databasen är att ytterligare filtrera data för specifika rapporter. 

 

Utöver Cognos används även andra system för att analysera data. Salmon är ett av dem och 

utvecklades av en person på den norska säljenheten för cirka sex år sedan. Till skillnad från 

Cognos som är uttalad standard gällande BI-system, bygger Salmon-lösningen på att 

programmet används lokalt på varje användares PC istället för att vara uppkopplad mot den 

centrala databasen. Inhämtning av data sker genom att användaren en gång i månaden får en 

fil med som laddas från källsystemet. Fördelen för de som använder programmet är att de kan 

ta med sin bärbara pc och åka ut till kunder, och eftersom data finns lokalt på användarens 

dator kan personen väldigt snabbt få fram kundens uppgifter. I och med att Cognos kräver att 

användaren är uppkopplad mot den centrala databasen gör det att många tycker att Salmon-

lösningen är enklare och smidigare att använda. Det finns även ett äldre statistiksystem som 

fortfarande används i företaget för att hämta data. Användningen av dessa olika system kan 

emellertid skapa problem och förvirring hos användarna då det kan skilja någon siffra mellan 

dem. Därför är Cognos uttalat standard gällande BI-system men eftersom många användare 

känner sig trygga i de äldre systemen vill de ogärna byta. 

 

Cognos används främst av säljarna för att se vilka produkter SNA Europes kunder har köpt 

den senaste tiden men även produktchefer använder det för att se vilka produkter som säljer 

bra respektive dåligt. Cognos används även till viss del av sales controllers för att se hur det 

går för företaget med utgångspunkt i olika nyckeltal. Dessa sammanställs sedan i rapporter 

och skickas vidare till ledningen. Utöver dessa användargrupper kan det även finnas behov av 

att täcka in andra områden men respondenterna menar det tar mycket tid och resurser att få 

ihop ett data warehouse så att det innehåller rätt data och är tillförlitligt. Respondenterna 

menar att tiden det tar att skapa en ny OLAP-kub beror helt på om den liknar någonting som 

gjorts tidigare eller inte. I de fallen där det finns liknande OLAP-kuber kan det ta cirka två till 

tre dagar att utveckla en ny, i jämförelse om det är något helt nytt då det kan ta uppemot två 

veckor. Respondenterna upplever att användarna ibland kan vara lite frustrerade på att det tar 

lång tid men arbetet i företagets data warehouse kan vara väldigt komplicerat och kräver 

mycket analysarbete. Utöver det vet användarna heller inte alltid exakt vad de vill ha i 

rapportväg vilket även det kan komplicera arbetet. Det finns till exempel många olika priser 

på en order och ibland kan det även finnas rabatter på dessa, som måste beräknas korrekt.   
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4.1.2 Martin Wrege, Key account manager 

Martin Wrege jobbar som key account manager och har hand om alla de största kunderna i 

Sverige. Detta innebär att han har hand om kunden i fråga genom hela affärsprocessen. Från 

det att en viss artikel läggs upp, kunden köper denna, artikeln levereras, till att den säljs ut. 

Dessutom ansvarar han för priset som kunden får köpa artikeln för och hur leveransen ska 

ske. Kort sagt allt som har med kunden att göra.  

 

Wrege använder BI-systemet främst för att följa upp försäljning. Det kan röra sig om en kund 

som kommer till SNA Europe och frågar efter det mest säljande sortimentet. Exempelvis kan 

Wrege då gå in BI-systemet och plocka fram de tio bäst säljande produkterna och utifrån detta 

analysera kundens situation. Det kan till exempel visa sig att kunden bara köper in fem av 

dessa tio bäst säljande produkter, och då blir frågan varför kunden inte köper hela det bäst 

säljande sortimentet. De data som finns i BI-systemet uppdateras varje dag. Dock använder 

sig Wrege även av ett äldre beslutsstöd i ganska utsträckning, i vilket data bara uppdateras på 

månadsbasis. Fördelen med det äldre BI-systemet är att det tillåter användaren att komma åt 

data när denne är ute på fältet, medan det nya BI-systemet kräver en Internet-uppkoppling.  

 

Ett typiskt beslut som Wrege fattar i sitt arbete kan till exempel handla om att en 

kundförfrågan gällande vad denne kund kan få för pris på en viss produkt. I BI-systemet kan 

Wrege då se till vilket pris kunden köpt produkten tidigare, om den ingått i någon 

försäljningskampanj, vad övriga kunder har kunder har betalat för produkten, och utifrån detta 

göra en bedömning av vad som kan vara attraktivt för kunden. Vidare undersöks vilka 

volymer som kunden efterfrågar, och visar det sig till exempel att kunden i fråga vill ha 

betydligt större volymer än vad som är normalt för just den aktuella produkten så kan Wrege 

besluta om ett attraktivt pris för kunden, med denna information i åtanke. Självklart måste 

priset också vara rimligt ur en lönsamhetssynpunkt. Även detta görs i BI-systemet där 

kostnader och lönsamhet kan utläsas, och detta medför att det är ganska snabba beslut som 

fattas. Det handlar ofta om ett fåtal knapptryckningar för att få fram den information som 

behövs. Utan stöd i BI-systemet skulle användaren vara mycket mer låst i situationen, då till 

exempel ingen information om volymer kan fås fram: hur mycket som sålts, när det har sålts, 

till vem det har sålts. Med andra ord är Wrege i stor utsträckning beroende av BI-systemet för 

att kunna få den information han behöver för att fatta beslut i affärer med kunder. Många 

säljrelaterade beslut som fattas har sin grund i de säljdata som finns tillgängliga via BI-

systemet. Beslutet om det pris som i slutändan erbjuds kunden fattar Wrege på egen hand. 

Men skulle det vara så att en viss affär är väldigt krånglig så går han till sin chef, som är den 

person som har det sista ordet. Dock har alltså Wrege ett ganska stort eget ansvar för sina 

kunder och det pris han kan erbjuda dem. Det finns givetvis ramar som han måste hålla sig 

inom, lönsamhetsmål som måste uppfyllas och så vidare. Lönsamhetsmål kan det dock göras 

avsteg ifrån, som i exemplet med kunden som ville köpa en viss produkt i volymer mycket 

större än det normala. Detta då det inte har någon inverkan på den övriga försäljningen, 

eftersom det är en helt ny affär. 

 

Även om det som ligger till grund för beslutet om prissättningen är de data som finns 

tillgängliga i BI-systemet, handlar också dessa beslut mycket om magkänsla, exempelvis 

gällande vilket pris en specifik kund kan tänkas acceptera. Här spelar också kundkännedom 

en viktig roll. Wrege menar att han får en uppfattning om kundens lönsamhetskrav, sedan 

måste också SNA Europes lönsamhetskrav vägas in i det hela. Dessutom måste en bedömning 

göras över hur mycket slutkunderna, alltså personer som sedan ska köpa produkten ute i butik, 

är beredda att betala för den. BI-systemet i fråga används i stor utsträckning för 
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uppföljningsarbete, exempelvis hur mycket som säljs in till en kund, trender, hur 

månadsförsäljningar fluktuerar. Vidare kan det användas vid identifiering av problem hos 

kunder, ibland kan det upptäckas sådant som kunden själv inte är medveten om. Det går till 

exempel att se på artikelnivå hur försäljning sjunker eller stiger. Wrege menare vidare att 

SNA Europes BI-system inte alltid kan ses som hundraprocentigt tillförlitligt då det som sagt 

bara visar vad som säljs in till kunden, men inte det som kunden säljer till sina egna kunder. 

Då kan det vara bra om kunden själv har försäljningsdata som denne och SNA Europe kan 

titta på tillsammans för att komma förbi problemet med de differenser mellan kundens och 

SNA Europes data som detta medför. BI-systemet som används idag ger användaren, utöver 

det ovan nämnda om kundernas egna säljdata, tillgång till alla de data som denne kan tänkas 

behöva, åtminstone i Wreges fall. Det innebär inga större bekymmer att komma åt rätt data till 

rätt ändamål. Dessutom upplever Wrege det som att de data som presenteras i det nuvarande 

BI-systemet är tillförlitligt. Det är inte alltid BI-systemet är nödvändigt att använda. Mycket 

av den allra nödvändigaste kundinformationen som adresser, betalnings- och rabattvillkor 

finns i andra informationssystem, vilkas data också BI-systemet hämtar via SNA Europes data 

warehouse. Detta gör att det inte alltid är nödvändigt att gå in i BI-systemet för att få fram 

information. Däremot används BI-systemet för att få fram mer avancerade parametrar som 

ligger till grund för till exempel försäljnings- och sortimentsanalyser. Det finns egentligen 

inga beslut som Wrege fattar som inte involverar BI-systemet (eller något av de enklare 

systemen). Även vid mer strategiska beslut kommer det till användning, då just parametrar 

gällande försäljningen och sortimentet är så pass ofta förekommande på Wreges avdelning. 

Vid mer strategiska beslut används BI-systemet mer i ett jämförande syfte, till exempel 

jämförelser mellan två kunder. Detta för att kunna avgöra vilka kunder som det ska satsas mer 

på, vilka kunder som är lönsamma, vilka som växer eller minskar och vilka kunder som 

behöver hjälp på något sätt. Det är en fördel att BI-systemet inte är begränsat till 

kundstorlekar, utan även små kunder som köper för mindre summor finns med.  

 

Hela säljavdelningen har sina övergripande mål (gällande lönsamhet och så vidare) för vilket 

avdelningschefen ansvarar. Dessa mål är sedan nedbrutna delmål där Wrege ansvarar för dem 

gällande de största kunderna, medan säljare ansvarar för sina delmål gällande de mindre 

kunderna. De här målen sätts upp i budgetarbetet för försäljningen. Säljare kan få reda på hur 

de ligger till i dagsläget, och inför varje år används denna information för måluppsättning för 

varje säljare. Sedan är det upp till var och en att avgöra och fatta beslut om vilka kunder som 

är värda att satsa på för att nå sitt mål, och i slutändan hela avdelningens övergripande mål. I 

första hand brukar det vara de större kunderna som det fokuseras på, medan mindre kunder 

kommer i andra hand. I detta arbete, och till dessa beslut, används BI-systemet i mycket stor 

utsträckning. Uppföljning på försäljning och överblick av kunder kan även ske utanför BI-

systemet, men detta varierar från säljare till säljare. 

4.1.3 Joacim Einvall, Market area director 

Joacim Einvall jobbar som Market Area Director vilket betyder att han är säljansvarig för en 

av de fem regioner som SNA Europe är verksamma i. Dessa är exportmarknader och Einvall 

är ansvarig för SNA Europes säljenheter som arbetar med Östeuropa, Afrika, Mellanöstern 

och Nord- och Sydamerika. Arbetsuppgifterna består bland annat av att stimulera och följa 

försäljningen och att hitta nya sätt att sälja på de olika marknaderna. I detta ingår även 

hantering av personalfrågor, rekrytering, styrning samt rapportering. Avdelningen är utspridd 

över flera länder vilket gör att Einvall på sin avdelning är ensam om att sitta i Sverige. 

 

Einvall använder beslutsstödssystemen främst för konkreta ändamål, till exempel när det 

handlar om artiklar, priser eller marginaler. BI-systemet används även ofta för att följa hur 
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försäljningen för en ny produkt går och för att se till att alla marknader har lanserat produkten. 

Med hjälp av BI-systemet går det även att se på marginalerna om SNA Europe har varit 

aggressiva i lanseringen av produkten eller ej, det vill säga om de har sålt för billigt eller för 

dyrt. Einvall menar att målbilden är väldigt enkel och handlar om försäljning och marginaler 

som följs upp varje vecka. Varje måndagseftermiddag levereras en rapport om hur 

försäljningen såg ut veckan innan. I regel följs marginalerna månadsvis och försäljningen 

veckovis. Einvall menar att dessa är de enkla målen, men sedan finns det mer diffusa mål som 

handlar om affärsutveckling, distribution, personalfrågor etc. där beslutsstödssystemen inte 

används i någon större utsträckning. I de enklare målen gällande marginaler och försäljnings-

siffror är BI-systemet väldigt viktigt för att snabbt kunna uppfatta situationen. Det är väldigt 

många enheter, olika valutor samt system som ska integreras. Einvall menar att det gör att det 

blir väldigt komplext vilket får som följd att det är lätt att tappa bort sig. De senaste åren har 

SNA Europe jobbat med att integrera flera olika system vilket har gjort att det blivit lättare att 

få en bättre helhetsbild över hela affären, men komplexiteten är dock fortfarande väldigt stor. 

Det hela innefattar omkring 20 valutor och ett flertal länder och en distribution som ibland 

kan innehålla flera led, vilket betyder att SNA Europe säljer till ett eget bolag som i sin tur 

säljer vidare till externa parter. Einvall menar att beslutsstödssystemet till stor del reducerat 

komplexiteten i dessa affärer, eftersom de kan ta fram relevanta data vilket tidigare har varit 

mycket komplicerat. 

 

Ett exempel på beslut som Einvall kommer att fatta är om verktygsvagnar. Då kommer han 

först ta reda på vilka artiklar det gäller och sedan gå in i Cognos för att se vilka marknader 

som SNA Europe har sålt just dessa, eller liknande, vagnar på. Einvall menar också att vid 

just denna typ av beslut krävs en del kunskap om artiklarna. I och med att SNA Europe vill 

reducera lagernivån på dessa artiklar kan han granska data i BI-systemet och välja de mest 

lämpliga kunderna eller marknaderna, och sedan höra sig för om de är villiga att köpa ett stör-

re antal än vanligt. Einvall menar att fler anställda kan gå in och göra enklare analyser med 

hjälp av BI-systemet än vad som varit möjligt med tidigare system. Detta har i sin tur gjort det 

lättare för fler att fatta egna beslut. Einvall menar att jämfört med tidigare så har det blivit mer 

demokratiskt och utbrett med analyserandet och beslutstagandet i och med att BI-systemet har 

ett enklare gränssnitt än vad de vanliga query-metoderna för att få fram data har. Det krävs 

dock att personen som använder systemet måsta ha en grundförståelse för hur exempelvis 

valutatransaktioner hanteras internt. Einvall menar att många OLAP-kuber i dagsläget är 

snarlikt rubricerade vilket kan göra det svårt att hitta just den rapporten som krävs för ett visst 

ändamål. Detta leder i sin tur till att användaren kan behöva gå in och titta i flera olika 

rapporter tills personen hittar de data han vill åt. Det handlar även om att vissa rapporter 

endast presenterar data som lägst på landsnivå, det vill säga att det inte går att gå ner på 

exempelvis säljarnivå, vilket betyder att användaren får börja om i en annan rapport. Einvall 

menar det kan ta cirka tio sekunder för att öppna upp en rapport, utöver det tar det även tid för 

att gå ner i varje nivå i rapporterna. Detta tillsammans med att det ibland kan vara långa 

responstider gör att det kan ta lång tid att hitta det användaren letar efter, om denne inte vet 

exakt vad han/hon vill åt och vet var detta finns. 

 

Einvall menar att många beslut inte följs upp överhuvudtaget eftersom det kommer upp nya 

arbetsuppgifter hela tiden och därmed finns det inget utrymme för uppföljning. Regelbundet 

sker dock uppföljning på sådant som påverkar försäljningen av en ny produkt som lanserats, 

och på månadsbasis granskas bland annat artiklar och levererad kvantitet. Exempelvis kan 

uppföljningen ske genom att en prognos jämförs med faktiskt försäljning. Einvall menar att på 

månadsbasis ska rapportering ske mer detaljerat och att det då är obligatoriskt att bifoga 
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resultaträkningen från ekonomisystemet. Någon på ekonomisidan kommer att kommentera 

resultatet, vad som var bra respektive dåligt och helst vilka aktiviteter som måste göras.  

 

Einvall anser att tillförlitligheten i BI-systemet har blivit bättre än tidigare, då det ofta var 

stora problem när data lästes in eftersom SNA Europe hade flera olika system. Einvall menar 

att han ibland tyckte att det som visades på skärmen inte stämde med magkänslan. Då var han 

tvungen att gå ner på detaljnivå i systemet för att hitta felet. Det flesta av dessa problem har 

dock åtgärdats nu och om det finns data som sticker ut från mängden i systemen är det ofta 

något i verkligheten som gått snett. I och med att vissa OLAP-kuber uppdateras varje dag har 

det bidragit till att beslut nästan alltid kan fattas på aktuella data. Undantag är vissa udda-

marknader som inte är fullt integrerade i BI-systemet. Men på en normalmarknad med 

avseende på en normalprodukt så har SNA Europe ett riktigt bra beslutstöd i den bemärkelsen 

att det finns information snabbt tillgänglig och som enligt Einvall är tillförlitlig. Vidare menar 

Einvall att Cognos kan bli ännu bättre om förenklingar görs, responstiden förbättras samt att 

dubbletter och onödiga data tas bort och att bara de data som är relevanta visas. När BI-

systemet används för att få svar på exempelvis hur många artiklar som sålts föregående 

månad, presenteras stora mängder information och den relevanta informationen utgör 

egentligen bara en liten del. Det finns dock alltid en bra förklaring till varför all information 

finns med och denna information är viktig för dem som vill ”borra sig ner” på lägre nivåer. 

Men Einvall tror att det även skrämmer många potentiella användare från att använda Cognos, 

eftersom de kan uppleva det som krångligt och svårt att urskilja vilka data som är viktiga. 

4.2 KG Knutsson AB (KGK) 
KG Knutsson AB (KGK) har i många år varit leverantör till den svenska fordons- och 

marinbranschen. Störst är företaget inom reservdelar till bilar. Antalet anställda är 825 

personer. (www.kgk.se) . Intervjuerna genomfördes på huvudkontoret i Sollentuna.  

4.2.1 Stefan Norberg, Systemspecialist 

Stefan Norberg jobbar på IT-avdelningen och är en av fyra personer som jobbar med KGK:s 

affärssystem Movex. Den här gruppen ger support till hela organisationen gällande användar-

frågor, utvecklar företagets system samt specar inför eventuella modifieringar i systemet. 

Utöver dessa arbetsuppgifter har Norberg KGK:s BI-system, QlikView (se Figur 6), som 

specialområde där han hanterar problem eller önskemål som rör verktyget. Norberg sköter 

även programmering, skapandet av rapporter samt användarbehörigheten i QlikView. 

 

I och med att KGK använder Movex för ekonomihantering och till nästan alla transaktioner 

som görs är det i huvudsak det enda systemet som producerar data som används i BI-systemet 

QlikView. KGK använder sig heller inte av något data warehouse utan hämtar data direkt från 

affärssystemet. Norberg menar att eftersom QlikView hämtar data direkt från Movex-

databasen så behövs inget mellanlager och maskinen som driver servern är så pass kraftig att 

det inte medför någon prestandaförlust. Med hjälp av script i QlikView så går det att koppla 

upp sig mot datakällan och skriva SQL-satser mot tabellerna som finns där. De anställda 

jobbar mot systemet dagtid och servern jobbar under natten, så att den kan ha alla data redo 

inför dagen. Norberg menar att de flesta data i QlikView uppdateras en gång per dygn men att 

det finns några undantag där data hämtas fler gånger per dag när det krävs snabbare 

uppdatering. Norberg menar även att det ibland kan finnas personer som måste få reda på vad 

som hänt de senaste timmarna. Då får han göra ad hoc-rapporter och skriva en query direkt 

mot Movexdatabasen och sedan vidarebefordra informationen i en Excelfil. Mjukvaran bak-

om QlikView finns på en server i Älvsjö som sköts av ett annat företag som även tar backuper 
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och ser till att allt fungerar. Hårdvaran består av en 64-bitarsserver med 8 GB internminne och 

tekniken som tillåter QlikView att snabbt leverera data bygger på att servern lagrar data i 

internminnet. För den första personen som kommer på morgonen tar det lite längre tid att få 

fram data, men efter det ligger data redan i minnet vilket gör att det för nästa person går 

snabbt att få data presenterat.  

 

Norberg menar att de flesta kontorsanställda har tillgång till 

QlikView, det vill säga alla som har ett inloggningsnamn har 

tillgång till systemet, men beroende på vilken avdelning 

användaren jobbar så skiljer sig behörigheten för vilka data 

som användaren i fråga har tillgång till. De som använder 

QlikView är främst personer som har att göra med någon 

form av försäljning. På ekonomiavdelningen styrs behörig-

heten av att användarna endast får se sina egna kostnader 

och löner, undantag gäller dock chefer som har tillgång till 

mer information. Bortsett från ekonomiavdelningen är 

behörigheten beroende av vilken avdelning eller division 

som användaren tillhör. De som jobbar på handelsdivisionen 

ser allt som är sålt på handelsdivisionen, alla inköp och 

orderrader. Av olika skäl är det bara på ekonomiavdelningen 

som det finns särskilda behörigheter. Även ledningen har 

tillgång till och använder QlikView. De har tillgång till vissa 

enstaka summerade värden för att de enklare ska kunna få en 

översikt. Det finns emellertid ingen automatiskt funktion 

som levererar rapporter från systemet, utan det bygger på att 

varje person aktivt går in och använder sig av verktyget. 

Behörighetsmässigt tar programvaran filerna och lägger 

dem i en katalog på QlikView-servern och anger vilka 

användare som har tillgång till filerna. När användare loggar in på QlikView-sidan, som 

kallas QlikWeb, möter de en länk som heter ”Mina dokument”. Där scannar programvaran 

igenom katalogen och listar vilka dokument som den inloggade användaren har behörighet att 

öppna. När en användare klickar på en rapport visas den i ett webbläsarfönster och för att 

detta ska fungera måste ett plugin installeras på varje användar-pc. Användarna måste också 

alltid vara uppkopplade för att komma åt rapporterna, vilket de har möjlighet göra genom att 

ansluta sig via VPN till företagets intranät om de inte är på kontoret. Norberg är ensam 

ansvarig för QlikView och är den som skapar alla rapporter för tillfället. Om någon vill ha en 

ny rapport eller ytterligare data i en existerande rapport måste de gå till Norberg med 

önskemål om det. För att hämta information från Movex så har KGK även byggt Excel-

rapporter som personal kan använda för att hämta grunddata från Movex. 

 

QlikTech, företaget som utvecklat QlikView, var på besök en halv dag och visade systemet 

mot KGK:s egen data. De kopplade upp sig på KGK:s ODBC-datakälla och läste in 

försäljningsstatistiken och kunde direkt visa analyser. Norberg menar att det faktum att de 

kunde demonstrera QlikView med KGK:s egna data och inte bara på exempeldata, var en av 

BI-systemets styrkor. Att det gick så pass snabbt att koppla upp sig mot datakällor och att 

verktyget hade så snabba svarstider var faktorer som gjorde att KGK insåg vilka fördelar 

QlikView hade gentemot andra BI-system. Norberg menar att de inte såg någon annan lever-

antör som kunde visa upp den snabbheten och den flexibiliteten. När KGK började använda 

QlikView hade de ambitionen att alla som skulle använda systemet skulle få en kort 

Figur 6. Egen konceptuell illustration 

över KGK:s BI-system utifrån empirisk 

beskrivning. 
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utbildning i det. Norberg menar dock att under senaste tiden har det varit för lite personal på 

IT-avdelningen för att kunna hinna med utbildningar, men tanken är att det ska återupptas. I 

praktiken får nyanställda lära sig att använda QlikView av andra personer på den egna 

avdelningen. Norberg menar också funktionerna i QlikView inte är särskilt svåra att förstå 

och menar vidare att två dagars utbildning för varje användare troligen inte är nödvändigt. 

Enligt Norberg borde de anställda istället få en utbildning i vilka rapporter de ska leta i, 

eftersom det finns så många rapporter och så mycket information tillgänglig. 

4.2.3 Catarina Thyberg, Business controller 

Catarina Thyberg är business controller på KGK:s ekonomiavdelning och jobbar i huvudsak 

mot handelsdivisionen, som är den största delen i KGK, men även en del med transmissions-

divisionen och på fastighetssidan. Tjänsten består i att följa upp resultat och att titta på 

lönsamhetsfrågor och kostnadsuppföljningar.  

 

Thyberg använder QlikView i många olika situationer, exempelvis vid kostnadsuppföljning 

och vid skapandet av rapporter om lageromsättningshastighet och försäljningsstatistik. Som 

business controller fattar Thyberg inte så många beslut på egen hand utan producerar i stor 

uträckning underlag för att andra ska kunna fatta beslut. I hennes arbete är fördelarna med 

QlikView att hon får en bättre översikt och lättare kan se data i olika nivåer. Tidigare 

granskades omsättningshastigheten enbart för handelsdivisionen men numera går det att bryta 

ner delarna och titta på omsättningshastighet per enhet i handelsdivisionen. Detta gör det 

lättare att upptäcka om produktgrupper har hög omsättningshastighet samtidigt som andra 

produktgrupper kan ha låg omsättningshastighet. Totalt sett kan detta ge ett ganska rimligt 

värde och därför kan dessa skillnader vara svåra att upptäcka om det inte fanns möjlighet att 

granska data på lägre nivåer. Om Thyberg upptäcker något liknande kan hon lägga fram det 

som ett underlag för hur KGK ska hantera den produktgruppen och vilka åtgärder som ska 

vidtas. Om vissa produkter, eller en hel produktgrupp, har låg omsättningshastighet, exem-

pelvis, så bör KGK kanske göra en försäljningskampanj på dem. Thyberg menar att dessa 

problem ofta upptäcks genom att några siffror sticker ut från mängden. I vissa fall kan detta 

bero på till exempel en felkontering men nu har Thyberg större möjlighet att gå ner mer på 

djupet och granska data, vilket KGK inte haft resurser till tidigare. Detta har gjort att personer 

tidigare inte har kunnat veta med säkerhet, utan istället resonerat att ”det här ser väl bra ut”. 

Även om det tidigare varit möjligt att ha en ganska klar uppfattning om att vissa produkter går 

bättre än andra går det med QlikView att vara mer säker på sin sak. Thyberg menar att den 

information som återfinns där oftast är tillförlitlig och tillräcklig och hon behöver sällan an-

vända andra källor för att få reda på det hon behöver. Hon menar dock att hon skulle kunna 

använda QlikView i ännu större utsträckning om hon kunde verktyget ännu bättre.  

 

 I QlikView går det enkelt att sortera efter olika kriterier vilket sparar mycket tid och även om 

det går att få fram i stort sett samma information med affärssystemet så skulle det inte gå lika 

snabbt. Thyberg arbetar även med lönsamhet och försäljningsstatistik, det vill säga den 

täckningsgrad KGK har per kund, per produktgrupp eller per affärsenhet. Det går också att 

fördjupa sig i och granska en viss kund, vilka produkter denne köpt, och med vilken marginal 

KGK har sålt sina produkter. Kunden kan exempelvis ha köpt en viss produkt med väldigt 

högt täckningsbidrag men fått andra artiklar i princip gratis. Då kan Thyberg ta fram underlag 

för en diskussion med exempelvis försäljningschefer eller enhetschefer om tanken är att KGK 

i princip ska skänka bort vissa saker. Ibland kan det vara klokt eftersom det kan betyda 

merförsäljning av någon annan produkt och därmed kan det finnas ett strategiskt inslag i de 

besluten.  
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En gång i månaden gör Thyberg en resultatrapport för handelsdivisionen som hon delar upp i 

olika affärsenheter. I den rapporten lägger hon in nyckeltal som är mål som handelsdivisionen 

har satt upp. Thyberg menar att det även kan vara specifika mål per enhet eftersom det beror 

på vilken produkt som säljs. I dagsläget finns det dock ingen möjlighet att analysera dessa 

nyckeltal i QlikView så detta följs upp på annat sätt, men hon arbetar för att resultatrapporten 

ska komma in per automatik i QlikView. Thyberg menar att det annars finns möjlighet att 

ladda in data från olika källor i QlikView. Detta går att göra från till exempel ett Excel-ark 

med antalet anställda och genom att använda sig av den informationen i QlikView går det att 

få ut omsättning per anställd eller andra nyckeltal. I dagsläget måste hon skicka ett önskemål 

för att få tillgång till detta men i framtiden är det tänkt att hon själv ska kunna bygga det. 

Dessa nyckeltal blir sedan exempel på mål som övriga enheter på KGK arbetar mot. 

Resultatrapporten med nyckeltal skickas ut till berörda personer och Thyberg går igenom den 

med enhetscheferna och andra personer med ett resultatansvar. När de går igenom rapporten 

kan de då markera eller poängtera saker som är sämre än förra månaden, till exempel varför 

företaget förlorar försäljning på vissa produkter. Ibland kan hon själv, genom att titta på data i 

QlikView, få idéer om vad orsakerna till förbättringar eller försämringar är, och ibland så 

krävs det att enhetscheferna återkopplar till henne.  

4.2.2 Jan Eriksson, Affärsenhetschef; Christer Nyberg, Produktspecialist 

Jan Eriksson är affärsenhetschef på affärsenheten Webasto, Multimedia på KGK. Hans 

ansvarsområde innefattar ett resultatansvar och övergripande ansvar för strategisk planering 

och taktisk styrning av Webasto, Multimedias totala verksamhet. Christer Nyberg är produkt-

specialist inom Siemens, VDO/Multimedia på samma affärsenhet. Han arbetar mycket med 

att ta fram underlag för beslut gällande olika artiklar, försäljningsdata och uppföljning av 

dessa.    

 

QlikView används på affärsenheten för att varje månad ta fram data om olika produktgrupper. 

Ett exempel på en sådan grupp kan vara multimedia, som i sin tur är indelad i flera under-

grupper, såsom bilstereo, navigationssystem, backkameror och så vidare. Detta kan sedan tas 

ner på en ännu större detaljnivå sorterat efter tillverkare, exempelvis. Varje månad tas statistik 

för dessa produkter fram för innevarande år och för föregående år. Denna statistik kan sedan 

jämföras avseende aspekter som omsättning, marginal och täckningsgrad för att se hur varje 

produkt ”presterar”. Skulle det visa sig att marginalen inte alls överensstämmer med det 

förväntade kan QlikView användas för att analysera, ända ner på enskilda artiklar och 

orderrader, varför det ligger till på det viset. I detta arbete, alltså att ta reda på varför en 

marginal avviker, är QlikView mycket användbart för att kunna gå till botten med problemet. 

Med QlikView går det att få fram, för en analys nödvändig, data på affärsnätsnivå, produkt-

gruppsnivå, artikelgruppsnivå och artikelnivå. Respondenterna har egentligen inte fått någon 

riktig utbildning i QlikView, snarare blivit informerade om vad som går att göra med 

verktyget. Sedan får de göra en förfrågan till de ansvariga för QlikView om det är någon 

funktion eller data som saknas. Den ene av respondenterna, Christer Nyberg, sitter dessutom 

med i styrgruppen för affärssystemsanvändningen på KGK och i denna grupp kan sådana 

frågor tas upp. Sedan rådrågas IT-avdelningen om det är möjligt att till exempel få fram vissa 

data i QlikView. Ett exempel på en sådan fråga som dykt upp gäller möjligheten att se 

lageromsättningshastigheten på produktgrupps- och artikelgruppsnivå istället för på affärs-

näts- och artikelnivå som det är i dagsläget. Detta skulle underlätta arbetet med att identifiera 

vilka artiklar det är som påverkar lageromsättningshastigheten negativt och på så sätt få ett 

bättre beslutsunderlag. Något annat som det arbetas med är att i QlikView hålla reda på vilka 

artiklar som försätts med foto och informationstext på KGK:s näthandelssida. 
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Ett typexempel på ett beslutsområde där QlikView kommer till användning är när frågan om 

en artikel är fortsatt intressant på marknaden kommer upp. Exempelvis kan det röra sig om att 

en GPS-navigator som håller på att fasas ut från leverantören, kanske helt enkelt inte är 

tillräckligt intressant på marknaden eller att leverantören i fråga kommer att upphöra. Beslutet 

kan då baseras på data i QlikView, som visar att omsättningen på nämnda GPS-navigator gått 

ner kraftigt och ett beslut gällande lagerhållningen av denna artikel måste fattas. Prognosen 

för artikeln är inte uppfylld och med stöd i de data som QlikView tillhandahåller fattas 

beslutet att dra ner på artikelmängden i lager. Detta föranleder en minskning av inköpet till 

det egna lagret, avseende nämnda artikel. Sedan måste beslut fattas om vad som ska göras 

med det lager av artikeln som finns, om detta ska reas ut i en säljkampanj eller ej. Alternativt 

kan artikeln returneras till leverantören om det är möjligt. Sedan måste beslut också fattas om 

artikeln över huvud taget ska tas in i fortsättningen. Någonting som uppskattas med QlikView 

är möjligheten att på ett enkelt sätt sortera alla nödvändiga data gällande artiklar för att kunna 

få en klar bild över situationen.  

 

QlikView-rapporter används i stor utsträckning som beslutsunderlag. Det är i dessa som för-

ändringar i försäljningen först upptäcks, vilket alltså syns på de månadsrapporter som tas 

fram. Dessutom tas rapporter kontinuerligt fram över artiklar som fångat uppmärksamhet. 

Detta i form av en ”topplista” över artiklar som det finns ett behov av att se över. Dessa 

behandlas på avdelningsmöten som hålls en gång i veckan, på vilka artikelförsäljningen under 

en period innevarande år jämförs med samma period föregående år, och sedan också acku-

mulerat innevarande år. Vidare diskuteras trender som upptäckts. Respondenterna känner att 

de data som QlikView presenterar är helt tillförlitliga och att beslut kan fattas med grund i 

dessa data. Dock var det mindre säkert första tiden efter implementeringen, men det har allstå 

förbättrats avsevärt. Det är heller inga problem att hitta ”rätta” data i flödet. Det är enkelt att 

avgränsa sig till de data som är intressanta i det specifika fallet. Framförallt är det faktum att 

det grundurval som görs i början av en query alltid hänger med när en annan aspekt av samma 

data ska granskas, uppskattat, särskilt avseende tidsbesparingar för användaren. Detta var inte 

fallet tidigare utan användaren var då tvungen att gå tillbaka och göra om urvalet igen. 

Oavsett om användaren vill titta på data under olika tidsperioder eller för vissa kunder så 

hänger grundurvalet hela tiden med.  

 

När det kommer till organisatoriska målsättningar så har hela KGK:s handelsdivision 

övergripande mål, vilka sedan bryts ner i avdelningsspecifika mål. Dessa mål handlar 

exempelvis om lageromsättningshastighet. Dessutom finns marknadsplaner som sätts varje år, 

vilka i sin tur bryts ner i mer kortsiktiga mål som följs upp varje månad. Antalsmål finns för 

varje artikel som affärsenheten har i sitt sortiment. Alla dessa mål följs upp med hjälp av 

QlikView, och data som hämtas i QlikView ligger också till grund för måluppsättningen. 

Sedan finns det också andra, mer mjuka, mål där QlikView inte kommer till användning, till 

exempel antalet kundbesök som säljarna ska göra. Vidare finns självklart mål som inte är 

relaterade till specifika artiklar, såsom resultat i förhållande till omsättning, eller avkastning 

på arbetande kapital. Också i dessa sammanhang används QlikView, då de olika affärs-

enheterna förses med månadsrapporter från ekonomiavdelningen. Men QlikView ger också 

möjlighet att gå ner och titta på affärsenhetens särkostnader. Det går att titta på löner, 

marknadsföringskostnader, produktprover, utställningsvaror, reskostnader med mera. I de 

tider som råder (våren 2009) där omsättningen minskar men resultatmålen förblir de samma, 

är det väldigt viktigt att ha koll på alla sina kostnader för att kunna se var det går att göra 

besparingar så att målen kan uppfyllas. 
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När ett problem har identifierats, och ett beslut måste fattas, är det på denna affärsenhet i regel 

fyra personer som fattar besluten, tillsammans med Eriksson som har det övergripande 

ansvaret. Detta görs under de tidigare nämnda veckomötena. Det är på dessa veckomöten 

nästan alla ”tyngre” beslut fattas. Självklart fattas även beslut utanför dessa möten, till 

exempel enklare sortimentsbeslut gällande artiklar. Det kan vara beslut som att en viss artikel 

ska tas in i lager i större eller mindre utsträckning, en artikel ska bort helt och hållet ur 

sortimentet, eller att en artikel inte ska hållas i lager av KGK. Dessa beslut fattas av enskilda 

produktspecialister. Skulle det vara så att en produktspecialist inte klarar att fatta ett beslut på 

egen hand så fattas det i samspråk med Eriksson. Det kan också röra sig om att en säljare gjort 

ett inmatningsfel, vilket exempelvis kan innebära att kunden debiterats mindre än avtalat.  

4.2.4 Lars Frank, Försäljningschef; Hanna Andersson, Försäljningsassistent 

Lars Frank är försäljningschef för bilhandelsenheten på KGK och arbetar även med 

affärsutveckling. Hanna Andersson arbetar som försäljningsassistent inom den så kallade 

handelsgruppen. Hon arbetar mycket med priser, statistik och bonusutbetalningar. QlikView 

använder hon främst för att ta fram statistik över vilka artiklar som sålts, vilka kvantiteter, till 

vilket pris, vilken kund som köpt artikeln och så vidare.  

 

KGK har så klart avtal med alla sina kunder, och all nödvändig information kring detta finns 

tillgänglig i QlikView. Det kan handla om att en kund ska ha ett visst antal procent i 

backbonus på en del av sortimentet, medan kunden på andra delar av sortimentet ska ha en 

annan procentsats. Detta beror då på hur avtalen ser ut samt hur själva affärsprocessen ser ut. 

Då KGK har över 3 000 kunder och cirka 120 000 artiklar i sitt sortiment så finns det väldigt 

många olika kombinationer, alltså hur många procent bonus en viss kund ska ha på en viss del 

av sortimentet, av kunder och artiklar. Det kan också handla om eventuella rabatter för olika 

kunder på olika artiklar. För att kunna hålla reda på allt detta används QlikView. I huvudsak, 

även när det gäller annat än just dessa bonusar, jobbar användaren med färdiga rapporter från 

QlikView. För att sedan kunna bearbeta dessa förs data över till Excel från QlikView. Denna 

bearbetning bestå av att redigera bort delar av rapporter som det inte är meningen att kunden 

ska se. QlikView används alltså mycket till att få fram underlag för att KGK:s kunder ska 

kunna ta del av hur affärer går och statistiken som tas fram från QlikView ligger till grund för 

beslut om hur förnyelser av nya kundavtal ska se ut. Överlag tycker respondenterna att Qlik-

View fungerar väldigt bra, då respondenterna kan komma ner på artikelnivå och få all den 

detaljerade information de behöver i sitt arbete. Just att snabbt kunna få tillgång till rätt 

information vid rätt tillfälle är något som QlikView underlättat i stor utsträckning. Frank 

lyfter fram hur han kan ta fram olika säljdata med bara några knapptryckningar, exempelvis, 

om en kund ringer honom och undrar över en specifik artikel i sortimentet. QlikView är också 

en del i olika marknadsaktiviteter. Vid exempelvis en utvärdering av hur försäljningen till en 

viss kundgrupp går så tas nödvändiga data fram från QlikView för denna analys. Här kan 

beslut till exempel röra sig om huruvida KGK ska fortsätta i samma riktning, eller om 

försäljningen inte är tillfredsställande vidta åtgärder för att få till en ökning. Det kan röra sig 

om kampanjer med annonsering, säljmaterial och prisförändringar. Detta följs sedan upp i 

QlikView och en utvärdering av kampanjen genomförs, där effekterna analyseras. Det kan 

exempelvis handla om varför en viss produkt sålde dåligt i en viss region. 

 

Innan QlikView fanns på plats användes pivottabeller i Excel för att utföra i princip samma 

uppgifter, där data exporterades från Movex till Excel. I nuläget är det framförallt fram-

tagningen av statistik, som sedan används som beslutsunderlag, som förenklats. De data som 

nu går att få fram känns mer tillförlitliga än de data som togs fram tidigare. Frank menar att 
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det för honom underlättat arbetet i stor utsträckning, då han med den ovan nämnda Excel-

lösningen kände sig osäker på hur allt fungerade och var tvungen att fråga andra personer om 

hjälp för att kunna få fram det beslutsunderlag han behövde. Den tidigare lösningen innebar 

också att han emellanåt kunde strunta i att ta fram data han visste skulle underlätta 

beslutsfattandet, eftersom han inte kände sig säker på hur han skulle få fram dessa.   

 

Frank använder QlikView i sitt arbete med affärsutveckling, framförallt för att få en bild över 

hur bra olika produkter säljer. Det handlar alltså mycket om uppföljning. Andersson arbetar 

som sagt mycket med priser och använder då QlikView för att få en överblick över olika 

kunders prissituationer. Det kan till exempel handla om problemidentifiering av typen kund 

som har en rabatt som denne kanske inte borde ha, vilket föranleder en analys av detta. Denna 

analys sker då tillsammans med Frank där de kommer fram till ett beslut, exempelvis att 

rabatten ska tas bort eller att en kund ska få ett bättre pris. I regel så går det att helt och hållet 

agera utifrån de data som QlikView presenterar, de känns helt tillförlitliga. Ytterligare ett 

exempel på sådana beslut kan vara att en viss vara lagerhålls på visst sätt och beslut ska fattas 

om denna lagerhållning kan behöva ändras. En titt på relevanta data i QlikView kan då räcka 

för att se att det är lönsamt och lagerhållningen kan fortsätta på samma sätt. Frank menar att 

det är lätt att fatta sådana beslut, och fatta rätt beslut, när underlaget är så pass bra. Är 

underlaget sämre finns en risk för att beslutsfattaren chansar och går på magkänsla utan att ha 

ett tillräckligt underlag för att fatta beslutet. När det gäller just antal, täckningsbidrag, 

täckningsgrad och så vidare är det enkelt att fatta snabba och korrekta beslut med QlikViews 

data som underlag. 

 

Det finns också beslut där QlikView inte kommer till användning. Sådana beslut kan till 

exempel röra nya produkter som ska lanseras. Då det inte finns några data att hämta i 

QlikView om denna nya produkt, eftersom inga sålts än, används BI-systemet inte alls. Även 

beslut som berör nya strategier för hur försäljningen av en produkt som säljer dåligt över hela 

linjen ska hanteras, är sådana där QlikView inte kommer till någon användning, annat än att 

det är där som den dåliga försäljningen först upptäcks. Givetvis finns också försäljningsmål 

inom avdelningen. Dock har avdelningen satt upp få sådana den senaste tiden och de mål som 

har satts upp har heller inte följts upp ordentligt. Till exempel har säljkampanjer startats, och 

när en sådan har avslutats har en ny inletts utan att den första kampanjens resultat analyserats. 

Målen sätts ofta upp i samband med ett möte med alla säljare, exempelvis inför en kampanj, 

och säljmålet blir summan av säljarnas individuella säljmål.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyserar vi resultatet av den empiriska studien utifrån den teoretiska 

referensramen. Analysen är uppdelad så att respektive företag och deras BI-system först 

analyseras var för sig och sedan följer en mer jämförande så kallad korsfallsanalys. I slutet 

av analysen för varje företag följer en sammanfattning där analysmodellen appliceras på 

företaget ifråga för att visa hur stor inverkan BI-systemet har i varje fas i beslutsprocessen. 

Detta markeras med färger, dvs. ju mörkare nyans desto större inverkan har BI-systemet på 

den aktuella fasen. 

5.1 SNA Europe 
I detta avsnitt genomförs en analys av resultatet från den empiriska undersökningen hos SNA 

Europe. Inledningsvis analyseras deras BI-system, sedan analyseras användandet av detta BI-

system bland beslutsfattare.  

5.1.1 SNA Europes BI-system 

Azvine et al. (2005) framhåller att BI-system består av tre huvudsakliga tekniker: data 

warehouses, analysverktyg och rapporteringsverktyg. Det framgår ganska tydligt att SNA 

Europes BI-system i mångt och mycket är likt denna generella bild av ett traditionellt BI-

system. De har ett data warehouse som grund där alla data från verksamheten samlas, och i 

detta data warehouse finns det dessutom två databaser. Den ena är en normaliserad databas 

som speglar källsystemen, medan den andra är dimensionell databas från vilken data snabbt 

ska kunna läsas och även fungera som ett stöd när analysverktygen, OLAP-kuberna, ska sättas 

ihop. Det är härifrån Cognos sedan hämtar data som sedan kan analyseras vidare i 

användargränssnittet som användaren kommer åt i webbläsaren. Något som ännu inte finns 

tillgängligt, men som det finns planer på att införa, på SNA Europe är en ”cockpit” som 

företagsledningen ska kunna använda för att hålla sig uppdaterad om hur de olika delarna i 

företaget presterar genom diagram som påvisar till exempel trender. Här finns det en tydlig 

koppling till BPM, som Turban et al. (2008) menar är en av de centrala delarna i ett typiskt 

BI-system. De källdata som lagras och sammanfogas i SNA Europes data warehouse kommer 

nästan uteslutande från företagets egenutvecklade informationssystem som ligger på flera 

olika maskiner, varav en är en stordator (NDC-main). Att sammanfoga data från ett flertal 

olika informationssystem på detta sätt är precis det som Ranjan (2008) och Chou et al. (2005) 

menar är nyckeln till ett framgångsrikt BI-system. När data sedan skickats till SNA Europes 

data warehouse, i form av transaktioner eller filer, sker modelleringen för hur data och 

tabeller ska vara strukturerade så att de ska passa för BI-systemet. 

 

SNA Europe använder alltså ett OLAP-verktyg i Cognos för att bygga kuber och rapporter 

vilka sedan tjänar som grund för beslutsfattarnas analyser. Dock är inte Cognos helt enkelt att 

använda för personer som inte har möjlighet att vara uppkopplade hela tiden. Ett krav för att 

kunna arbeta med OLAP är att användaren har tillgång till en Internet-uppkoppling med snabb 

responstid så att analysprocessen kan hållas ostörd (Turban et al., 2008). Det här kan sägas 

motverka fördelarna med OLAP-verktyg, vilka är att dessa verktyg tillåter att samla in 

distribuerade data och sedan kan användaren arbeta med dessa som enda informationskälla 

(Ranjan, 2008). Då SNA Europe utöver Cognos som sagt har flera andra informationssystem 

som hämtar data från källsystemen, blir konsekvensen av det ovan diskuterade problemet med 

OLAP att användarna istället hämtar data med dessa andra informationssystem. Detta gäller 

främst personer som är ute på fältet och jobbar, exempelvis säljare, men även sådana som 

sitter inne på kontoret och arbetar. Detta eftersom Cognos är beroende av att vara uppkopplad 

mot den centrala databasen och de andra systemen kan lagra data lokalt på till exempel en 
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laptop. Följden blir alltså att många användare ser Cognos som en mer omständig och 

långsammare lösning. Ett problem som kan uppstå i och med detta är att fördelen med data 

warehouse, som Atkinson (2001) tar upp, går förlorad. Atkinson (2001) menar att problemet 

med redundans försvinner i och med data warehouse, eftersom alla data finns på bara ett 

ställe. Hos SNA Europe finns dock, i och med de många egenutvecklade informations-

systemen, en risk för redundans och dessutom tar key account managern upp att 95 procent av 

alla data i systemen ska vara identiska, men ändå kan skilja sig beroende på vilket system som 

presenterar dem för användaren. Detta kan skapa en del förvirring, och trots att SNA Europe 

har en uttalad standard gällande BI-verktyg och använder sig av ett data warehouse. 

 

Vad gäller rapporterna som beslutsfattarna ska använda sig av är det i Cognos framförallt 

rutinrapporter som kommer till användning. Rutinrapporter, som distribueras till berörda 

användare periodvis med exempelvis försäljningsstatistik (Turban et al., 2008), finns att tillgå 

i Cognos för de beslutsfattare som har behörighet att ta del av dessa. Det verkar dock finnas 

en flaskhals när det gäller ad hoc-rapporterna, då data warehouse inte kan användas utan data 

måste hämtas direkt ur källsystemen. Det kan också ta ganska lång tid att skapa en ny OLAP-

kub som ligger till grund till nya rapporter, dock går det snabbare om liknande kuber skapats 

tidigare. Detta innebär mycket analysarbete för IT-avdelningen som bygger kuberna och de 

rätta data måste hittas i data warehouse. Det är heller inte alltid som beslutsfattarna vet vad de 

vill ha för rapporter i förväg, vilket ytterligare kan bidra till att komplicera arbetet. 

5.1.2 SNA Europes användning av BI-systemet för rationella beslut 

Det framgår från key account managern att han har stor nytta av BI-systemet, och även andra 

informationssystem som han har tillgång till, i sitt beslutsfattande. Bland annat pekar han på 

mer strategiska beslut som grundar sig i jämförelser mellan kunder, avseende pris och så 

vidare. Detta för att kunna avgöra vilka kunder som är lönsamma, vilka som köper mer och 

vilka som köper mindre. Här syns det tydligt hur BI-systemet kommer till användning för att 

beslutsfattarna ska kunna få tillgång till frekvent uppdaterad information som stöd i 

beslutsfattandet, vilket exempelvis Chou et al. (2005) lyfter fram som en fördel med dessa 

system. Det framkommer också att SNA Europes market area director har stor nytta av BI-

systemet i detta avseende, främst när det gäller konkreta uppgifter om artiklar, priser och 

marginaler. Till exempel kan han använda BI-systemet till att titta på marginalerna för en viss 

produkt och på så sätt se hur produktlanseringar fungerat på olika marknader. Med andra ord 

om produkten har sålts till ett för högt eller lågt pris. För båda ovan diskuterade respondenter 

verkar problemidentifieringen alltså vara något som BI-systemet kan hjälpa till med, där 

tydlig information ligger till grund. Detta kan härledas till hur en beslutsfattare alltid måste ha 

en klar förståelse för problemet som beslutet gäller, för att ha möjligheten att fatta rationella 

beslut (Heracleous, 1994). Det key account managern berättar om hur BI-systemet ger möjlig-

het att även identifiera problem som SNA Europes kunder har, gällande orderingången från 

SNA Europe exempelvis, går även det att knyta an till det Heracleous (1994) pekar på 

gällande kunskap om problemen. Något som market area directorn tar upp som också hjälper 

till vid problemidentifieringen är veckomötena där rapporter, vars underlag är hämtade från 

BI-systemet, granskas.  

 

Att ha organisatoriska mål i åtanke är också en förutsättning för att rationella beslut ska kunna 

fattas (Heracleous, 1994). BI-systemet verkar ha en viktig roll när snabba beslut avseende 

”enklare” mål, såsom marginaler och försäljningssiffror, ska fattas. Dock, sett utifrån vad 

market area directorn berättar, tycks BI-systemet inverka i mindre utsträckning när det 

kommer till mer diffusa mål gällande affärsutveckling, distribution och personalfrågor. 

Gällande uppsättningen av mål verkar det som att BI-systemet har en inverkan, som en del i 
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arbetet med att bryta ned säljavdelningens mål till delmål. Det är sedan denna information 

som ligger till grund för säljmålen för respektive säljare. Key account managern pekar på att 

det sedan är upp till varje säljare att uppfylla sina individuella mål. Detta innefattar exem-

pelvis beslut om vilka kunder som är värda att lägga ned extra tid på, så att hela avdelningens 

övergripande mål kan uppnås. Key account managern använder BI-systemet i detta arbete för 

att kunna få en uppfattning om kunder och försäljningsdata, vilket är av betydelse för att 

kunna hålla sig inom ramarna för vad som är lönsamt för SNA Europe. Här finns en koppling 

till vad Rice (1980) lyfter fram gällande beslutsfattande och mål. Rice (1980), och i viss mån 

även Pranha et al. (2007), menar att beslut och mål alltid kommer att variera beroende på 

person, vilket verkar vara en åsikt som SNA Europe delar. Det övergripande målet för 

avdelningen, och i förlängningen hela företaget, ligger fast, men varje individuell säljare får 

möjlighet att själv besluta om hur denne ska ”dra sitt strå till stacken”. Detta lämnar utrymme 

för ett eget initiativtagande avseende besluten. Key account managern berättar även hur 

”magkänslan” spelar en stor roll i vissa beslutssituationer, i synnerhet när besluten rör kunder 

och kundernas egna kunder. Eftersom SNA Europe inte har tillgång till sina kunders 

försäljningsdata i sitt BI-system får beslutsfattaren då i mångt och mycket agera utifrån sitt 

eget kunnande om och egna erfarenheter av kunden i fråga. 

 

Ett för key account managern typsikt beslut kan vara att bestämma vad en viss kund ska få för 

pris på en viss produkt. För att kunna fatta detta beslut använder key account managern BI-

systemet för att se till vilket pris kunden har köpt produkten tidigare, om den ingått i någon 

försäljningskampanj, samt vad övriga kunder betalat för produkten. Med detta som underlag 

kan sedan ett beslut om priset fattas. Beslutet grundas dock också mycket på key account 

managerns egen uppfattning om kundens situation och lönsamhetskrav och vad som kan 

tänkas vara attraktivt för kunden. Detta är information som inte kan hämtas i BI-systemet. För 

market area directorn kan ett beslut röra kvantiteter av till exempel verktygsvagnar på flera 

olika marknader. Cognos används för att få en överblick av dessa marknader. I fallet med 

verktygsvagnarna ville SNA Europe reducera lagernivå och market area directorn använde 

BI-systemet för att identifiera de marknader och kunder som kunde tänkas vara villiga att 

köpa större volymer verktygsvagnar än vanligt. Det ovan diskuterade kan kopplas till den 

rationella beslutsmodellen i det avseendet att BI-systemen ger beslutsfattarna tillgång till 

objektiva data som de sedan kan agera utifrån. Heracleous (1994) lyfter fram att de olika 

handlingsalternativen en beslutsfattare har ska kunna utvärderas objektivt, och detta med de 

definierade målen i åtanke. Huruvida beslutsfattarna alltid har sina olika mål i åtanke när de 

ska fatta sina beslut är svårt att säga. Dock går det att konstatera att BI-systemet i alla fall ger 

dem en omfattande, objektiv grund att stå på när besluten ska fattas. Att så är fallet ger key 

account managern också intryck av då han säger att han i många av sina beslut lutar sig mot 

de säljdata han får tillgång till i BI-systemet. Det finns givetvis även beslut där BI-systemet 

inte kommer till användning. Till exempel har inte key account managern någon användning 

av BI-systemet när en kund vill köpa större kvantiteter än normalt. Då får istället egna 

preferenser och den egna intuitionen styra besluten.  

 

Båda användarrespondenterna verkar vara tillfreds med möjligheterna att komma åt de data 

som behövs till ett visst beslut i BI-systemet och menar att dessa är tillförlitliga. Key account 

managern menar att det oftast bara behövs ett fåtal knapptryckningar för att komma åt rätt 

data, och market area directorn lyfter fram att rapporternas tillförlitlighet ökat sedan vissa av 

OLAP-kuberna börjat uppdateras varje dag. Undantagen, för market area directorn, är vissa 

uddamarknader som ännu inte är fullt integrerade i BI-systemet. Det ovan diskuterade kan 

härledas till Simons (1979) diskussion om hur rationaliteten i beslut påverkas av möjligheten 

att kunna ta till sig av all information som finns tillgänglig. Möjligheten att kunna analysera 
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all information är liten och framförallt mycket tidskrävande, och det blir svårt för 

beslutsfattaren att avgöra vilka konsekvenser olika handlingsalternativ får. Även Mellors 

(1976) påpekande att det faktum att lagrad information förändras med tiden kan lämna en 

beslutsfattare med ett överflöd av irrelevant information, kan kopplas till ovanstående 

diskussion. Dock verkar det som att respondenterna på SNA Europe i och med BI-systemet, 

och även andra informationssystem (till exempel förlitar sig key account managern på ett 

äldre beslutsstödssystem som inte kräver en direktuppkoppling mot SNA Europes databaser 

när han är ute på fältet), överlag känner att de kan få fram den information de behöver för 

många beslutssituationer. Market area directorn menar emellertid att det finns utrymme för 

förbättringar av BI-systemet. Exempel på detta kan vara förenkling av datahantering, bättre 

responstider och borttagandet av dubbletter och andra onödiga data. Kopplingen till Mellor 

(1976) och Simon (1979) och deras respektive påpekanden om begränsningar i rationaliteten 

är här påtaglig. Om dessa förbättringar kunde genomföras skulle det med andra ord potentiellt 

kunna öka möjligheten för rationella beslut. Dock verkar BI-systemen, som de är i dagsläget, 

som sagt öppna upp för möjligheten till rationella beslut. Market area directorn pekar också på 

att Cognos bidragit till att minska komplexiteten i de flesta beslutssituationer. Detta är 

intressant då Hatch (2002) lyfter fram just beslutssituationers komplexitet som en av de 

faktorer som begränsar möjligheten till rationella beslut.       

 

Gällande uppföljningen av fattade beslut, som enligt Heracleous (1994) är något som ska 

genomföras vid rationellt beslutsfattande, verkar BI-systemet komma till användning i relativt 

många fall. Market area directorn pekar dock på att långt ifrån alla beslut följs upp, då detta 

inte hinns med. BI-systemet kommer enligt market area directorn främst till användning vid 

säljrelaterad uppföljning, exempelvis när en ny produkt lanserats. Uppföljningen utgörs då av 

en jämförelse mellan den prognos som togs fram innan lanseringen och den faktiska 

försäljningen. Dock används, enligt market area directorn, också ekonomisystemet i stor 

utsträckning för att kommentera resultatet och identifiera lämpliga åtgärder som kan vidtas.   

5.1.3 Sammanfattning av SNA Europes BI-systems inverkan på rationella 
beslut 

Vi har delat in BI-systemens påverkandegrad i fyra kategorier som illustreras i figur 7 

respektive 8 (se avsnitt 5.2.3 Sammanfattning av KGK:s BI-systems inverkan på rationella 

beslut) genom att vi med färg har fyllt i de olika faserna i den rationella beslutsmodellen. Den 

mörkaste nyansen innebär stor inverkan medan ej ifylld betyder att det BI-systemet inte har 

någon inverkan i den aktuella fasen. Däremellan finns ytterligare två nyanser där den mörkare 

betyder ”relativt stor inverkan” och den ljusare ”viss inverkan”. 

 

Problemidentifiering: I denna fas spelar BI-systemet oftast en väsentlig roll i beslutsfattandet i 

SNA Europe för respondenterna. Många problem kan upptäckas bland annat genom att 

använda Cognos för att till exempel se trender och hur månadsförsäljningar fluktuerar. 

Problemidentifiering sker ofta utifrån veckorapporter men kan även användas för identifiering 

av problem hos SNA Europes kunder.  

 

Identifiering av mål med avseende på problemet: I denna fas spelar BI-systemet oftast in när 

det handlar om kvantifierbara data, det vill säga enklare mål som är mätbara exempelvis 

marginaler och försäljningssiffror. För de mer diffusa målen som innefattar utveckling av 

företagsaffärer, distribution och personal används beslutsstödssystem inte i någon större ut-

sträckning. 
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Omfattande undersökning av alternativa tillvägagångssätt: BI-systemet används mest som ett 

stöd i denna fas för att få fram data för att beslutsfattaren lättare ska kunna agera utifrån 

situationen. I vissa fall när det dyker upp något som SNA Europe inte gjort tidigare finns det 

heller ingen tidigare data att titta på, vilket gör att verktyget oanvändbart i de situationerna. I 

de flesta fall finns dock tidigare data och dessa kan till viss del hjälpa beslutsfattaren att se 

vilka olika alternativ som finns. 

 

Objektiv utvärdering av alternativ: Eftersom merparten av all SNA Europes företagsdata är 

integrerad i BI-systemet finns det data snabbt tillgängligt och som är tillförlitliga, vilket gör 

att beslut kan fattas på relativt objektiva grunder. BI-systemet har således spelat en viktig roll 

för att kunna reducera komplexiteten och snabbt ta fram relevant information - en process 

som tidigare varit mycket komplicerad. 

 

Val av det alternativ där sanno-

likheten för måluppfyllelse är 

störst: Vid till exempel prissättning 

av en produkt kan BI-systemet 

användas för att se till vilket pris 

kunden köpt produkten tidigare, 

samt vad övriga kunder har betalat 

för produkten. Själva bedömningen 

och utvärderingen av vad som kan 

vara attraktivt för kunden görs i de 

flesta fall av användaren. 

 

Implementering av valt alternativ: I 

denna fas verkar BI-systemet över 

huvud taget inte användas. 

 

Uppföljning av beslut: I huvudsak 

används BI-systemet för att följa 

upp beslut. Vanligt är att upp-

följning sker genom att en prognos 

jämförs med faktiskt försäljning. 

Då används till stor del ekonomi-

systemet som grund för att kom-

mentera resultatet samt vilka aktiviteter som måste göras. För uppföljningsarbete, exempelvis 

hur mycket som säljs in till en kund, trender, hur månadsförsäljningar fluktuerar, är BI-

systemet det huvudsakliga verktyget som används.   

5.2 KGK 
I detta avsnitt genomförs en analys av resultatet från den empiriska undersökningen hos KGK. 

Inledningsvis analyseras deras BI-system, sedan analyseras användandet av detta BI-system 

bland beslutsfattare. 

5.2.1 KGK:s BI-system 

KGK:s BI-systemlösning skiljer sig markant från det generella BI-systemet som återfinns i 

den teoretiska referensramen. En skillnad jämfört med det generella BI-systemet är data-

lagringens uppbyggnad. Turban et al. (2008) och Azvine et al. (2005) lyfter fram data 

Figur 7. Analysmodellen applicerad på SNA Europes BI-system. 
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warehouse som den vanligaste datalagringslösningen för BI-system. Detta innebär i sin tur 

fördelar jämfört med vanliga databaser då de data som finns i ett data warehouse måste 

uppfylla olika kvalitetskrav, gällande exempelvis redundans. Detta har i QlikView lösts på ett 

annorlunda sätt. Istället för att samla alla data i ett data warehouse så kommer QlikView åt 

alla data direkt, utan något mellanlager som till exempel ett data warehouse. Istället finns en 

särskild QlikView-server på plats som plockar fram data ur affärssystemet Movex. Eftersom 

servermaskinen har så pass hög prestanda i och med mängden internminne, innebär denna 

lösning inga egentliga prestandaförluster avseende hur snabbt en QlikView-användare kan 

hämta data. Något som tydligt illustrerar effektiviteten med QlikView just när det kommer till 

upphämtningen av data är det som KGK:s systemspecialist tar upp om hur enkelt det var för 

QlikView-demonstratörerna att komma åt KGK:s egna data vid demonstrationen. Så den stora 

skillnaden mellan ett traditionellt data warehouse och QlikView-lösningen är alltså att i ett 

data warehouse måste alla data samlas på ett ställe först (Atkinson, 2001) och sedan kan de 

kommas åt av BI-applikationer, medan QlikView direkt kan hämta data från av varandra 

oberoende datakällor. 

 

QlikView använder heller inte vare sig data mining eller OLAP-tekniker. Med andra ord 

verkar det, som sagt, som att QlikView skiljer sig i en ganska stor utsträckning från den bild 

av hur BI-system är uppbyggda som vår teoretiska referensram lyfter fram. Det som verkar 

vara det huvudsakliga verktyget i QlikView som används av KGK:s beslutsfattare är 

rapporter. Framförallt rör det sig om det som Turban et al. (2008) kallar för rutinrapporter. 

Dessa rapporter designas och sammanställs av systemspecialisten, men även business 

controllern skapar rapporter med olika nyckeltal som kommer beslutsfattare i företaget till 

nytta. Utifrån det användarrespondenterna berättar verkar det vara möjligheten att ”borra ner 

sig” på flera olika detaljnivåer i dessa rapporter som är det huvudsakliga användningssättet. 

Enligt exempelvis den produktspecialist som intervjuats kan inte data manipuleras direkt i 

QlikView, bara studeras och sorteras efter användarens önskemål. Vill användaren 

manipulera data får detta ske i Excel istället. 

 

Av de fyra karakteristiska egenskaperna som Azvine et al. (2005) listar för BI-system är det 

egentligen punkterna rapportering och visualisering samt trendanalys som används hos KGK. 

Trendanalysen tar affärsenhetschefen upp som en del i sitt arbete, där data för en period 

innevarande år jämförs med data från samma period föregående år. I viss mån kan i och för 

sig QlikView sägas komma till användning även när det gäller kundbeteendeanalyser. Då 

handlar det dock främst om exempelvis hur mycket kunder köper av olika produkter. Den 

fjärde punkten som Azvine et al. (2005) tar upp, möjlighet att förutspå framtidsscenarion, 

motsägs dock av försäljningschefen som intervjuades. Han pekar på att QlikView bara 

kommer till användning för att analysera existerande data, och inte har någon funktion för till 

exempel planeringen av en produktlansering.  

5.2.2 KGK:s användning av BI-systemet för rationella beslut 

QlikView verkar i första hand tjäna som ett rapporteringssystem där produkt- och artikeldata 

kan plockas fram, och styrkan ligger i att kunna titta på alla dessa på relativt hög detaljnivå. 

Det verkar som att det är detta som, enligt respondenterna, är QlikViews stora fördel och det 

som uppskattas med verktyget, att kunna få en inblick i princip allt som händer gällande 

exempelvis en artikel. Produktspecialisten lyfter exempelvis fram att han i sitt arbete med att 

analysera artiklar till beslutsunderlag kan undersöka problem som identifierats på artikelnivå.  

 

För att knyta an till den rationella beslutsmodellen (Heracleous, 1994) som lyfter fram 

problemidentifiering som det initiala i en beslutsprocess, talar mycket för att det är just i den 



      

Magisteruppsats i IT-ekonomi  Slutversion, 2009-06-08 

35 

 

delen av beslutsprocessen som QlikView kommer till användning.  Användarna av QlikView 

använder systemet främst till att hålla reda på hur det går för olika produkter, såväl på 

produktgruppsnivå, artikelgruppsnivå eller hela vägen ner på artikelnivå. Affärsenhetschefen 

och produktspecialisten använder QlikView för att ta fram månadsrapporter på olika 

produktgrupper, vilka de sedan kan bryta ner i detalj. Sedan kan de genomföra en analys av de 

data som presenteras i rapporten och titta på aspekter som täckningsgrad och marginal för 

dessa produkter och jämföra med samma månad föregående år. Här lyfts även sorterings-

funktionerna fram som viktiga. Affärsenhetschefen och produktspecialisten menar att detta är 

en styrka med QlikView då det hjälper användaren att få struktur på sina data. 

Försäljningschefen och försäljningsassistenten pekar på att QlikView också används i 

marknadsrelaterade spörsmål, exempelvis vid analyser av hur produkter säljer. Om en produkt 

säljer dåligt är det genom QlikView som detta kommer till beslutsfattarens kännedom.  

 

Chou et al. (2005) pekar på att poängen med att använda BI-system i ett företag är att det ska 

vara lättare och snabbare att komma åt den information som är nödvändig för beslutsfattande. 

Just detta är någonting som redan Mellor (1976) menade skulle komma att ha en inverkan på 

möjligheterna att fatta rationella beslut, i takt med den informationstekniska utvecklingen. 

Mellor (1976) menar att även om inte alla beslut kan rationaliseras på detta vis, så kan i 

princip alla sorters beslut på något sätt understödjas av datoriserade beslutsstöd. På grund av 

att alla beslut inte kan rationaliseras efter den rationella beslutsmodellens principer, kommer 

det alltid att vara nödvändigt att människor fattar själva besluten (ibid.),. Även March & 

Simon gör i sin andra upplaga av Organizations (1993) avsteg från deras berömda teori om 

begränsad rationalitet, med hänvisning till den tekniska utvecklingen. Det som nämnts här 

ovan kan härledas till QlikView och användningen av detta hos KGK. Just att QlikView 

möjliggör åtkomst till tillförlitliga data och information, vilket alla respondenter lyfter fram, 

tyder på att detta stämmer. Framförallt är de data och den information som framkommer, 

enligt exempelvis affärsenhetschefen och produktspecialisten, nästan till hundra procent 

tillförlitlig och kan ligga till grund för beslut. Även om kanske inte alla beslut som fattas med 

grund i dessa data är rationella så tyder det respondenterna säger kring detta på att 

problemidentifieringen har blivit mer objektiv. Detta motsäger en av Hatch (2002) fem 

rationalitetsbegränsande punkter, nämligen den om att bristen på information begränsar 

möjligheten till rationella beslut. Detta då alla användarrespondenter menar att de oftast har 

tillgång till de data och den information de behöver för att kunna fatta korrekta beslut.  

 

Även Mellors (1976) diskussion kring överflödet av information som beslutsfattare möts av är 

gällande här. Detta överflöd försvårar beslutsfattandet, eftersom att beslutsfattaren inte kan 

komma åt just den information som denne behöver. Gällande QlikView och KGK går det att 

utläsa från det respondenterna säger att detta inte är ett problem. Samtliga respondenter menar 

att detta är något som QlikView gör väldigt enkelt i presentationen av data. Ett exempel är 

återigen det som affärsenhetschefen och produktspecialisten talar om när det gäller möjlig-

heterna att sortera data för att få en bra överblick och dessutom göra avgränsningar i queries. 

Återigen är det som försäljningschefen lyfter fram om möjligheten att ta fram artikelspecifika 

data på stående fot när kunder ringer och undrar något, aktuellt i sammanhanget. I försälj-

ningschefens fall är det tydligt hur QlikView har påverkat hans vardag. Med den tidigare 

lösningen för hämtning av data och information, där en typ av pivottabeller i Excel fylldes 

med data hämtade från affärssystemet Movex, förlitade sig försäljningschefen på att någon 

annan kunde förse honom med de data han behövde. Detta har i och med QlikView 

förändrats. Tidigare kunde det till och med vara så att försäljningschefen, på grund av 

svårigheterna med Excel-lösningen, lät bli att ta fram det beslutsunderlag han egentligen 

skulle ha behövt. Detta kan också hänföras till att rationella beslut begränsas av brist på tid 
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(Hatch, 2002). I det här fallet, med Excel-lösningen, tog det alltså både längre tid och 

beslutsfattare kunde gå miste om viktiga beslutsunderlag.  

 

Enligt den rationella beslutsmodellen ska beslut fattas med fokus på organisatoriska mål 

(Heracleous, 1994). Båda de avdelningar på KGK som vi genomfört intervjuer på har på ett 

eller annat sätt mål som de arbetar mot. På handelsdivisionen, där Webasto, Multimedia är en 

enhet, finns det övergripande mål som sedan bryts ner på affärsenhetsnivå. Dessa utgörs av 

till exempel av mål för lageromsättningshastighet, antalsmål för varje enskild artikel och så 

vidare. Dessa mål följs sedan upp i QlikView och målen sätts från början också upp utifrån 

data som presenteras i QlikView. Det finns även mål som inte är artikelbundna på samma sätt, 

som resultat i förhållande till omsättning, eller avkastning på arbetande kapital, där QlikView 

används främst för uppföljning. När det gäller säljavdelningen sätts målen upp lite mer 

godtyckligt, då det i princip är säljarna som tillsammans med säljledningen sätter upp målen. 

Dock finns här en koppling till Simon (1979) och begränsad rationalitet. Ett problem med den 

rationella beslutsmodellen är den inte tar hänsyn till olika mål (ibid.). Det är svårt att ha 

övergripande mål för hela organisationen som alla ska jobba mot. Dessa mål bör delas upp för 

att undvika interna motsättningar. (Cyert & March, 1963) Denna devis har de studerade 

avdelningarna på KGK i stort följt, där de övergripande målen delas upp i mindre delmål som 

sedan sprids i ut i respektive avdelning.  

 

Något som ter sig ganska tydligt hos KGK är att QlikView i första hand används som 

beslutsunderlag till mer kvantifierbara beslut. På den enhet där affärsenhetschefen och 

produktspecialisten sitter exempelvis, diskuteras identifierade problem på veckomöten där 

fyra personer deltar och fattar mer komplexa beslut. Detta lyfter Heracleous (1994) fram som 

ett steg för att kunna fatta snabba, korrekta beslut. Dock är det QlikViews data som utgör 

underlaget här. Många enklare beslut fattas av till exempel produktspecialisten, men även 

andra produktspecialister. Dessa gäller exempelvis hur stora kvantiteter av en artikel som ska 

lagerhållas eller om en produkt ska tas bort ur sortimentet. Försäljningschefens och 

försäljningsassistentens kommentar gällande vilka beslut som fattas med hjälp av QlikView 

stärker bilden att det ofta handlar om beslut som bygger på kvantifierbara data. Hos dem kan 

besluten röra huruvida en dåligt säljande produkt ska ingå i en säljkampanj eller ej, eller att en 

kundrabatt är för hög. Ytterligare exempel från samma respondenter är lagerhållningen av en 

viss produkt, då en titt i QlikView kan räcka för att se att produkten är lönsam och att 

lagerhållningen är accepterbar, med hänvisning till uppsatta mål. Beslutet blir då enkelt att 

fatta: det bara är att fortsätta som förut. Just detta med beslutsunderlagets relevans är något 

som försäljningschefen framhåller, då han menar att det annars blir lätt att besluten också 

grundas på magkänsla. Dock verkar det som att QlikView är mer begränsat när det gäller mer 

komplexa problem, till exempel det som försäljningschefen tar upp angående nya produkter 

som ska in i sortimentet och där försäljningsdata saknas.  

 

Gällande undersökningen av de handlingsalternativ som finns tillhands för beslutsfattarna är 

det svårare att se hur QlikView egentligen påverkar detta, annat att det återigen är det som 

ligger till grund för eventuella överväganden. När det kommer till de ovan nämnda ”enklare” 

besluten har QlikView en ganska stor inverkan. Enligt modellen för rationellt beslutsfattande 

ska de olika handlingsalternativen övervägas på ett objektivt sätt. Just när det gäller lager-

hållningen, som försäljningschefen tar upp, eller andra mer enkla, kvantifierbara beslut kan 

beslutsfattaren agera direkt utifrån QlikView-data. När det sedan kommer till att 

implementera valda alternativ finns det ingenting i det som respondenterna säger som tyder på 

att QlikView skulle ha någon egentlig inverkan. Det är först när ett taget beslut följs upp som 
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QlikView återigen faktiskt har en inverkan, då det används för att följa upp försäljning och 

annat som påverkas av de beslut som tas. 

 

Utifrån Hatchs (2002) punkter som sammanfattar vilka faktorer som begränsar rationellt 

beslutsfattande har QlikView en klar påverkan när det gäller informationsbristen. Detta då 

beslutsfattarna nästan uteslutande säger sig ha tillgång till rätt information. Å andra sidan är 

det inte alltid de rätta data finns på plats, som i fallet med nya produkter som försäljnings-

chefen tog upp. Gällande problemens komplexitet verkar Hatch (2002) ha en poäng, då 

beslutsfattarna framförallt verkar använda QlikView till att bringa klarhet i hur olika 

produkter och artiklar säljer, hur deras marginaler ser ut samt till att kunna fatta enklare beslut 

(se ovan för exempel). När besluten blir mer komplicerade verkar det som att QlikViews nytta 

minskar och inverkan på rationellt beslutsfattande minskar. Avseende människans begränsade 

möjlighet att hantera information och tidsaspekten av beslutsfattande går det att se en ganska 

tydlig inverkan. Ett antal exempel på hur QlikView underlättar möjligheten att få fram rätt 

information snabbt har nämnts tidigare i analysen och samma sak gäller för möjligheterna att 

hantera stora mängder data. Däremot när det gäller beslutsfattares preferenser och hur dessa 

möjligen kan strida mot organisationens mål är det återigen svårt att se hur QlikView kommer 

in i bilden.    

5.2.3 Sammanfattning av KGK:s BI-systems inverkan på rationella beslut 

Problemidentifiering: Detta  verkar vara en av de delar i beslutsprocessen där QlikViews 

inverkan är störst. Detta tydliggörs då så gott som samtliga respondenter påpekar att det är i 

QlikView-rapporterna som de först upptäcker att något inte är som det ska, till exempel att 

lageromsättningshastigheten inte är vad den borde. Här verkar det till synes handla om att 

QlikView kan bidra med alla de data som beslutsfattare behöver för att kunna se vad som 

händer med de produkter som säljs.  

 

Identifiering av mål med avseende på 

problemet: Utifrån det som respon-

denterna berättar verkar det som att både 

övergripande och mer avdelningsspeci-

fika mål finns inom företaget. Här finns 

en koppling till QlikView, eftersom mål 

kan identifieras utifrån de data som pres-

enteras i rapporterna. Mål kan alltså sättas 

upp, men kanske framför allt följas upp, i 

QlikView. I regel handlar alltså dessa 

mål, och i förlängningen besluten som 

fattas, i ganska stor utsträckning om mål 

som relativt enkelt kan mätas i siffror och 

är kvantifierbara. Det finns med andra ord 

mål där QlikView inte har någon egentlig 

inverkan, och ett exempel på detta är 

antalet kundbesök varje säljare ska göra. 

 

Omfattande undersökning av alternativa 

tillvägagångssätt: QlikViews inverkan är 

liten här, då det egentligen bara talar om 

för användaren hur saker och ting ligger 

till gällande till exempel en viss produkt. 

Figur 8. Analysmodellen applicerad på KGK:s BI-system. 
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Det finns inte så mycket som talar för att QlikView används för att undersöka de alternativa 

tillvägagångssätten som kan finnas när det kommer till att lösa ett specifikt problem. 

Dessutom förekommer situationer där det inte finns några data att hämta fram, till exempel 

om en ny produkt ska lanseras. 

 

Objektiv utvärdering av alternativ: Här verkar QlikView bidra i en viss utsträckning, i och 

med att de data som presenteras i sig är objektiva och kan ligga till grund för beslut. Detta 

verkar gälla, återigen, för enklare beslut såsom lagerhållningsfrågor och så vidare. QlikViews 

inverkan verkar alltså vara att ge korrekta data på flertalet nivåer, såsom artikelnivå och 

produktgruppsnivå, för att beslutsfattarna ska kunna få en helt klar bild över situationen. 

 

Val av alternativ där sannolikheten för måluppfyllelse är störst: I denna del går det egentligen 

bara att hänvisa till ovanstående delar i den rationella beslutsprocessen vad gäller bland annat 

problemidentifiering och utvärderingen av alternativ, och så vidare. När det gäller själva valet 

verkar inte QlikView ha någon inverkan, snarast kan det sägas hjälpa till med grunden för ett 

val av handlingsalternativ. 

 

Implementering av valt alternativ: Här finns det egentligen ingenting som tyder på att 

QlikView påverkar på något sätt. 

 

Uppföljning av beslut: Det är i denna del av den rationella beslutsmodellen, tillsammans med 

problemidentifieringen, som QlikView verkar ha störst inverkan. Det verkar som att cirkeln 

sluts här. I samband med att problem identifieras och diskuteras, till exempel under 

veckomötena medaffärsenhetschefen och produktspecialisten, så följs de beslut som tagits 

tidigare upp. Allt detta i QlikView. Dock pekar försäljningschefen som vi intervjuat på att på 

dennes avdelning har uppföljningen inte fungerat som önskat, trots att QlikView funnits till 

hands.   

5.3 Korsfallsanalys 
I detta avsnitt görs en så kallad korsfallsanalys där SNA Europes och KGK:s BI-system samt 

hur användandet av dessa påverkar beslutsfattandet i respektive företag, jämförs. Detta för att 

visa på skillnader och likheter. 

5.3.1 BI-systemen 

Den kanske största skillnaden mellan de studerade företagens BI-system är att SNA Europe 

använder sig av data warehouse där alla data samlas och kopplingar mellan dessa görs, medan 

KGK:s BI-system hämtar sina data direkt från affärssystemet Movex. SNA Europe har 

dessutom flera källor som data hämtas ifrån, medan KGK bara hämtar data från Movex. Detta 

kan ha att göra med att SNA Europe först på senare tid har börjat standardisera sina olika 

affärs- och informationssystem. Detta har i sin tur gjort att många användare jobbar kvar i 

äldre system som de har vant sig vid, istället för att gå över till en mer standardiserad lösning. 

Detta står i ganska skarp kontrast till KGK, där upplevelsen är att det i princip endast är 

QlikView som används, och att så gott som alla kontorsanställda har tillgång till det. Den 

stora skillnaden är alltså att KGK-anställda, jämfört med SNA Europes anställda, i stort sett 

bara har ett alternativ att välja på när de ska hämta de data de behöver i sitt beslutsfattande, 

medan SNA Europe-anställda har flera alternativ att välja mellan och då tenderar att även 

använda de äldre verktyg som de är vana vid. KGK använde tidigare nästan uteslutande 

pivottabeller i Excel, något som upplevdes som ganska omständigt och som kan ha varit en 

bidragande orsak till att beslutsfattare där har tagit till sig BI-systemet i större utsträckning. 
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En annan intressant aspekt är att i båda fallen så har användarna inte fått någon egentlig 

utbildning i BI-systemen. I det ena fallet är det möjligt att detta bidragit till att BI-systemet 

inte alltid föredras, medan det i andra fallet knappt verkar behövas någon utbildning då 

respondenterna beskriver verktyget som mycket intuitivt och enkelt. Då problem uppstår finns 

det också alltid någon annan på avdelningen att fråga. En annan skillnad är att SNA Europes 

BI-system använder sig av OLAP-kuber när data ska analyseras. KGK å andra sidan använder 

sig mer av standardiserade rapporter, vilka hämtas genom queries och de data som dessa 

innehåller kan sedan studeras på flertalet olika detaljnivåer. En skillnad mellan de olika 

systemen är också hur själva sorteringen av data går till. I QlikView finns det en större 

möjlighet att snabbt sortera data efter olika kriterier. Det verkar som att den mer traditionella 

bilden av BI-systems uppbyggnad med ett data warehouse och OLAP-verktyg, likt SNA 

Europes BI-system, förutsätter att data hämtas från ett flertal olika källor. I SNA Europes fall 

är det från olika legacy-system. Hos KGK är lösningen en helt annan, utan dessa traditionella 

komponenter. Istället hämtas data från en enda källa, affärssystemet Movex, och således 

behöver inte data integreras i ett data warehouse eller liknande. De relativt stora skillnaderna i 

BI-systemens tyder också på att den traditionella bilden av uppbyggnaden inte behöver vara 

den ”enda sanna” bilden av hur ett BI-system ska vara komponerat.   

 

De egentliga likheterna mellan systemen är att de båda tjänar samma syfte, nämligen att vara 

ett stöd till beslutsfattare. Så även om BI-systemen till exempel har olika processer vad gäller 

inhämtning och hantering av data så har de i grund och botten samma uppgift. I följande 

avsnitt kommer en korsfallsanalys avseende hur och i vilken utsträckning de båda BI-

systemen faktiskt påverkar beslutsfattandet.  

5.3.2 En jämförelse av BI-systemens inverkan på beslutsfattande 

I båda fallen bidrar BI-systemen ofta till att beslutsfattare kan identifiera olika problem. Den 

stora fördelen verkar vara tillgången av korrekta data som beslutsfattarna känner att de kan 

lita på och vågar utgå ifrån i sitt agerande. Dock verkar det alltså som att i KGK:s fall så 

baseras beslut i större utsträckning helt och hållet på vad rapporterna i BI-systemet visar, 

medan i SNA Europes fall så används deras BI-system många gånger som ett av flera stöd för 

att fatta beslutet. Beslutsfattaren får en uppfattning om hur situationen ser ut för till exempel 

en kund, och har bara detta som en utgångspunkt i beslutsfattandet, och går sedan efter eget 

huvud och magkänsla baserat på denna utgångspunkt. Dock kan detta mycket väl bottna i 

vilka typer av beslut det handlar om. Inget av företagen använder BI-systemen till alla typer 

av beslut. Det handlar snarare om, som sagt, sådana beslut som i mångt och mycket har att 

göra med försäljningsvolymer, olika nyckeltal, lagerhållning och så vidare.  

 

I båda fallen finns organisatoriska mål och delmål på plats i företagen och på respektive 

avdelning. Gemensamt för båda fallen är att de mål som på något vis påverkas av företagens 

respektive BI-system är sådana som är enkla att mäta: hur mycket som ska säljas av en viss 

produkt, de marginaler som produkter ska ha och så vidare. Något som däremot framkommer 

i KGK:s fall är att det i mångt och mycket är BI-system som mål grundas utifrån, medan det 

hos SNA Europe inte uttalat förhåller sig så annat än vid rena försäljningsmål. Detta kan i sin 

tur ha att göra med att SNA Europe även förlitar sig på andra system, till exempel sitt 

ekonomisystem. Skillnaden mellan fallen här är att KGK till exempel för in nyckeltal i sitt BI-

system, medan det som vi uppfattat det hela inte är fallet hos SNA Europe. Avseende 

undersökningen av de tillgängliga handlingsalternativen, den objektiva utvärderingen av dessa 

samt valet av alternativ så är det i huvudsak objektivitet som BI-systemen i båda fallen kan 

bidra med. Det är svårt att se hur själva valet påverkas i övrigt, annat än att BI-systemen ger 

beslutsfattaren rätt data vid rätt tidpunkt. I övrigt är det många faktorer som spelar in när 
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själva valet ska göras, som BI-systemen inte kan påverka. Exempelvis för SNA Europe 

förhåller sig det på så vis att deras kunder är återförsäljare av de produkter som SNA Europe 

tillverkar. Detta gör att SNA Europe utöver sina egna lönsamhetskrav och –mål måste se till 

sina egna kunders (återförsäljarnas) lönsamhetskrav och vad dessa kan vara beredda att betala 

för produkterna. Dessutom måste även återförsäljarnas kunder (slutkunderna) och deras 

preferenser vägas in i det beslut om priset som fattas. Detta innebär alltså att BI-systemet bara 

kan fungera som ett fullt fungerande stöd för beslut som inte berör flera externa parter.  

 

Gällande uppföljning av beslut verkar BI-systemen ha en betydande roll i båda fallen. Detta 

för att till exempel kunna se trender, och dessutom kan nya problem identifieras i detta steg 

beslutsmodellen. För båda företagen är BI-systemen viktiga i detta arbete eftersom det är ett 

bra verktyg för att kunna få en överblick bland annat över hur försäljningen för nya produkter 

går. Kanske framförallt i KGK:s fall används BI-systemet som underlag för uppföljningen, 

åtminstone hos den ena av de avdelningar vi besökte. I den andra verkar det som att det finns 

en medvetenhet om att BI-systemen kan vara värdefullt i uppföljningen av till exempel 

säljkampanjer, men detta verkar inte vara något som det tas fasta på i nuläget. Detta kommer 

åter i måluppsättningen för kampanjerna där det ofta verkar vara säljarna själva som sätter 

upp egna mål utifrån vad de tror att de kan uppnå. Överlag verkar det dock som att båda fallen 

faktiskt använder BI-systemen för att utvärdera resultaten av de beslut som fattats. Detta då 

det går snabbt och är relativt enkelt att göra och att det sedan kan ligga till grund för nya 

måluppsättningar och möjligheten att identifiera nya problem. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till utifrån analysen av den 

empiriska undersökningens resultat. Kapitlet är uppdelat som så att vi först redogör för de 

slutsatser vi kommit fram till gällande de studerade företagens BI-system och deras 

uppbyggnad, därefter vilken inverkan dessa haft på rationaliteten i beslutsfattandet. 

Avslutningsvis identifierar vi också områden vi funnit intressanta för fortsatt forskning. Vi vill 

än en gång poängtera att slutsatserna som presenteras inte ska ses som generella, utan gäller 

för de två i denna magisteruppsats studerade företagen. 

6.1 BI-systemen 
När det kommer till själva uppbyggnaden av SNA Europes och KGK:s BI-system kan vi 

konstatera att de skiljer sig åt i ganska stor utsträckning. SNA Europes BI-system är mer 

uppbyggt enligt den ”traditionella” modellen som litteraturen ger en bild av, med avseende på 

hur BI-system fungerar och vilka komponenter som ingår. KGK å andra sidan har en mer 

enkel uppbyggnad där flertalet av de komponenter som återfinns i både SNA Europes BI-

system och den bild som återfinns i denna uppsats teoretiska referensram inte finns med. Det 

är tydligt att det kan skilja mycket i vad som händer mellan datakälla och fram till att de 

efterfrågade data når användaren. Detta menar vi kan bero på skillnader i hur företagens 

generella IT-infrastruktur ser ut, vilket i sin tur får en påverkan på hur BI-systemen sedan är 

uppbyggda. BI-systemens uppbyggnad menar vi kan direkt härledas ur hur företagens 

grundförutsättningar ser ut. Skillnaden mellan de båda företagen är ganska påtaglig, där SNA 

Europe har flera äldre informationssystem som fortfarande kan användas parallellt med de 

nyare, däribland BI-systemet. Hos KGK verkar det istället bara finnas ett verktyg för analys 

av data. Detta kan vara en förklaring till varför SNA Europe har en BI-lösning som innefattar 

ett data warehouse, medan KGK inte har det. Eftersom att SNA Europe har ett flertal olika 

system är de i behov av att kunna konsolidera data i ett data warehouse. Detta till skillnad från 

KGK som, när det gäller själva BI-systemet, i huvudsak hämtar data ur en och samma källa, 

det vill säga sitt affärssystem.  

 

Vidare har vi sett skillnader i hur företagens tidigare beslutsstödslösningar har en inverkan på 

hur pass spridd användningen av BI-systemen sedan blir i företagen. Överlag föredrar besluts-

fattarna att använda det som är enklast ur användningssynpunkt. Om det nuvarande BI-

systemet har inneburit att beslutsfattarna lättare kan komma åt de data de vill har också 

genomslagskraften för BI-systemet blivit större bland beslutsfattarna. I och med att BI-

systemen samlar data på samma ställe och presenterar mycket mer information kan det 

innebära att beslutsfattaren i större utsträckning behöver ha större vetskap om exakt vilka data 

som är relevanta för det aktuella beslutet. Detta i kontrast till tidigare, enklare beslutsstöd. 

Samtidigt kan vi konstatera att detta är en av fördelarna med BI-system, att beslutsfattaren har 

tillgång till alla nödvändiga data. Trots alla dessa skillnader kan vi ändå se att BI-systemen i 

slutändan används på ett likartat sätt, till samma ändamål, men i olika stor utsträckning. BI-

systemen kommer till användning vid beslut gällande försäljning till kunder, lagerhantering 

och så vidare. 

 

Slutsatsen av detta blir att BI-system kan, beroende på till exempel IT-infrastrukturen i det 

aktuella företaget, skilja sig åt i ganska stor omfattning när det gäller dess uppbyggnad. Dock 

har detta ingen egentlig påverkan vad gäller själva användandet och ändamålet för detta 

användande. De typer av beslut som fattas och data som används är i stort de samma. Snarare 

är det användargränssnittet och hur pass lättillgängligt detta är för användaren som påverkar i 

vilken utsträckning BI-systemet kommer till användning. En annan slutsats som kan dras är 
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att ett BI-system kan ha en uppbyggnad som skiljer sig markant från den generella bilden som 

återges i denna magisteruppsats teoretiska referensram. Även detta kan härledas till företagens 

IT-infrastruktur. Det tycks vara så att företaget som har flera legacy-system på plats tenderar 

att ha en traditionell uppbyggnad av sitt BI-system med data warehouse och OLAP-verktyg. 

Företaget där legacy-systemen inte finns på plats, å andra sidan, kan välja andra BI-lösningar 

som inte innefattar de traditionella komponenterna. 

6.2 BI-systemen och deras inverkan på rationella beslut 
Stora delar av kritiken mot rationellt beslutsfattande handlar om att beslutsfattare inte har 

tillgång till den information som behövs för att kunna fatta rationella beslut (se till exempel 

Hatch, 2002). Vi kan se att just denna typ av begränsning är en starkt bidragande orsak till att 

BI-system finns på plats i de båda företagen. Vad vi kan se är båda företagen måna om att 

vara så pass informerade i sitt beslutsfattande som möjligt. Oavsett om beslut fattas direkt 

utifrån de data som tas fram i BI-systemen eller om det bara fungerar som ett stöd för att 

beslutsfattare ska få en överblick över en viss situation, så används de på ett eller annat sätt i 

de allra flesta beslut som användarrespondenterna i denna studie fattar. Här kan vi alltså se 

hur BI-systemen bidrar till att öka rationaliteten i de beslut som fattas. Något annat vi ser som 

blir tydligt här, och som också bidrar till att minska begränsningarna i rationaliteten i 

beslutsfattandet, är att möjligheten att bearbeta information ökar kraftigt i och med använd-

ningen av BI-system. Förvisso fanns denna möjlighet i viss mån tidigare men i och med BI-

systemen, åtminstone hos det ena företaget, kan beslutsunderlag tas fram och beslut fattas 

snabbare. Även detta motverkar en begränsning i det rationella beslutsfattandet. Vi tycker oss 

vidare kunna se att de beslut som fattas direkt utifrån de data som presenteras i BI-systemen 

är, om inte helt rationella, så åtminstone i mycket stor utsträckning rationella. Något annat 

som vi kan konstatera är en fördel här, med avseende på rationella beslut, är möjligheten att få 

tag på rätt information. Detta gäller för så gott som alla användarrespondenter, som menar att 

det inte är några egentliga problem att få fram de data som behövs i en viss beslutssituation. 

Det har också visat sig att BI-system kan hjälpa till att minska komplexiteten i 

beslutsfattandet, i den meningen att det blir lättare för beslutsfattarna att kunna ta fram 

relevant information. Detta är något som tidigare varit ganska komplicerat och med hjälp av 

BI-systemen har klarhet kunnat bringas till annars svåra beslutssituationer. Detta förutsätter 

dock givetvis att beslutsfattaren har goda kunskaper om hur BI-systemet i fråga fungerar. 

Självklart måste beslutsfattaren även ha en grundförståelse för vad de data som visas i BI-

systemet, och som utgör beslutsunderlaget, faktiskt representerar och hur dessa hänger ihop. 

 

Med andra ord verkar det som att BI-system kan ha en betydande inverkan på rationaliteten i 

beslutsfattandet i företag. Dock framgår det att BI-systemen i mångt och mycket begränsas till 

beslut som grundas i kvantifierbara, otvetydiga data. Detta knyter an till det Gabor (1976) 

pekar på gällande att rationella beslut förutsätter systematiska, ordnade data för att kunna 

fattas. BI-systemen kan därför sällan vara till användning till beslut som grundar sig i mer 

diffusa underlag, som rör till exempel personalfrågor, affärsutveckling och så vidare. När 

beslut ska tas om sådant det inte finns några tidigare data om, exempelvis produkter som inte 

tidigare har sålts, är BI-systemen i princip helt oanvändbara och har ingen inverkan alls på 

rationaliteten i beslutsfattandet. Desto svårare är det att dra några egentliga slutsatser kring 

hur beslutsfattarnas egna preferenser vägs in i de beslut som fattas och således också om dessa 

på något sätt skulle kunna strida mot organisationernas övergripande preferenser. Det enda vi 

egentligen har kunnat se här är att rationaliteten begränsas när externa aktörer, såsom kunder 

och kunders kunder, och deras preferenser avseende lönsamhet måste tas i beaktande såsom i 

fallet med SNA Europes key account manager. Åtminstone kommer inte BI-systemen till 
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någon egentlig användning, om de inte innefattar nödvändiga data som tillhandahålls av 

kunderna. Om så inte är fallet är det upp till beslutsfattaren själv att lita på sitt eget omdöme 

och hur väl denne känner kunden i fråga, varpå rationaliteten i besluten riskerar bli lidande. 

 

För att åter knyta an till den rationella beslutsmodellen kan vi konstatera att det är i problem-

identifieringen, utvärderingen av handlingsalternativ och uppföljningen av besluten som BI-

systemen kommer in. Dessutom kan vi konstatera att problemidentifieringen och upp-

följningen ofta hänger ihop i den meningen att nya, eller kvarstående, problem upptäcks vid 

uppföljningen. Utvärderingen påverkas i första hand av att objektiva data ligger till grund för 

denna och att beslutsfattaren har en större möjlighet att vara objektiv och således mer rationell 

i sitt beslutsfattande. Något som också framkommit från exempelvis KGK:s business 

controller och även från försäljningschefen på samma företag, är att BI-systemen har haft den 

inverkan att optimala lösningar på problem eftersträvas i större utsträckning. Tidigare var 

beslutsfattare mer begränsade när olika handlingsalternativ skulle undersökas och värderas. 

BI-systemen tycks ha inneburit att beslutsfattare i högre grad faktiskt får tid och möjlighet att 

ta fram all den information som är relevant i den aktuella beslutssituationen. Detta innebär att 

besluten går mot att bli mer rationella snarare än att beslutsfattarna, som tidigare, nöjer sig 

med att utgå från mindre detaljerade beslutsunderlag, med andra ord det som Simon (1979) 

kallar för satisficing. 

 

Slutsatserna vi kan dra av det ovan diskuterade är att många beslut kan rationaliseras i olika 

stor utsträckning. Utifrån det vi sett i studien i denna magisteruppsats är det möjligt att med 

BI-systems hjälp fatta mer rationella beslut när förutsättningarna är enkla och beslutsfattaren 

direkt kan agera på de data som systemet presenterar. Dessa enklare beslut tycker vi kan sägas 

vara, om inte helt rationella, så åtminstone nära på rationella. Vi har vidare sett att när besluts-

förutsättningarna blir mer komplicerade så bidrar i alla fall BI-systemen till att öka 

rationaliteten. Detta framförallt då de, i många fall, kan förse beslutsfattare med informa-

tionen som behövs för att kunna fatta mer objektiva, informerade beslut och på så sätt minska 

begränsningarna i rationaliteten. 

6.3 Förslag på framtida forskning  
Studien som ligger till grund för denna magisteruppsats skulle självfallet kunna vara mer 

omfattande, där flera företag och deras BI-system studeras. Detta för att ge en mer 

mångfacetterad bild och för att kunna dra mer generella slutsatser. Vidare har det, som sagt, 

visat sig att användandet av BI-systemen bland de anställda i studiens båda företag har skiljt 

sig åt, där den största skillnaden kanske går att se i en jämförelse företagen emellan. Vi tycker 

därför att det vore intressant med fortsatta studier kring införandet av ett nytt BI-system i 

företag för att se vad det är som påverkar och är av vikt för att de berörda anställda ska ta 

systemet till sig och faktiskt använda det som den primära informationskällan i deras 

beslutsfattande. Vidare har de två studerade företagens BI-system visat sig vara mycket olika 

varandra i fråga om uppbyggnad. Även detta ser vi som en anledning till att studera ytterligare 

företag än de som finns med i denna studie. Detta för att ur ett större perspektiv se om det 

finns en trend att överge den traditionella strukturen för BI-system, till förmån för en struktur 

där integrering av data tagits ett steg längre än idag. I denna studie har vi inte heller haft 

möjlighet att intervjua personer ur företagsledningarna. Något som vi stött på under arbetet 

med denna magisteruppsats teorikapitel är Business Performance Management (BPM) och 

hur BI-system kan användas för detta ändamål, och att det då kanske framförallt är 

företagsledningen som använder detta för att få en uppfattning om hur företaget gör ifrån sig 

på alla olika nivåer och hur detta påverkar deras beslutsfattande. 
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Bilaga 

Intervjumall 
 

Standardfrågor 

 Vilket ansvar har du? 

o Vilken position i företaget? 

o Arbetsuppgifter? 

o (Till användare) Vid vilka typer av beslut använder du BI-systemet? 

o (Till IT-personer) Vad är din involvering i BI-systemet? 

 

Frågor till IT-personal 

 Vilka system/applikationer är det som producerar de data som används i BI-systemet? 

 Hur integreras dessa data? 

 Hur lagras dessa data (Data warehouse, data mart)? 

 Vilken typ av mjukvara används vid hanteringen av data? (Data mining, OLAP, 

queries, rapportering) 

 Hur presenteras data för systemanvändaren? Vilken typ av gränssnitt används? 

 Vilka är det som använder BI-systemet i företaget? 

o Vilka avdelningar? 

o Använder högsta ledningen BI-systemet? ÖHT, vilka är det som har tillgång 

till systemet? 

o Har alla tillgång till samma data? Eller skiljer sig åtkomsten beroende på 

avdelning eller användarens position i företaget? 

o Vad används BI-systemet till? Varför har ni köpt in det? 

 

Användarfrågor 

 Berätta om ett typiskt beslut du fattar i ditt arbete. (Var tar det sin början, hur kommer 

det sig att du behöver fatta detta beslut över huvud taget? Med andra ord: 

problemidentifieringen.) 

 Hur upplever du att de organisatoriska målen ser ut i företaget? 

o Sätts det upp mål inom avdelningen, har olika delar av avdelningen olika mål 

att uppfylla eller hur fungerar det? 

o Bryts dessa ner i delmål? 

o Vilken roll spelar BI-systemet i detta (att målen/delmålen sätts upp)? 

o Hur fungerade detta tidigare (om respondenten varit med innan nuvarande BI-

system)? 

o Finns det riktlinjer/en policy i själva företaget som du måste följa i ditt 

beslutsfattande?  

 Kan du beskriva tillvägagångssättet (efter att målen är identifierade)? 

o Med andra ord handlingsalternativen som finns; hur tas de fram, är det 

respondenten ensam eller är andra med och tar fram de möjliga 

handlingsalternativen (typ beslutsgrupp). 

o Har BI-systemet någon roll i detta arbete? Används det för att identifiera de 

olika handlingsalternativen på något sätt? I så fall: vilken vikt läggs vid denna 

information? 

 Hur ser processen ut efter att handlingsalternativen är identifierade? 
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o Hur går utvärderingen till? En eller flera personer? Hänsyn till organisationen 

som helhet, eller sätts egna avdelningens resultat först? 

o Vilken roll har BI-systemet i detta arbete? Vilken vikt läggs vid den 

information som hämtats i BI-systemet? 

 Hur ser processen ut när ett handlingsalternativ väljs? 

o Är det en enskild person som gör valet? 

o Om respondenten: vilka aspekter i valet väger tyngst (BI-informationen, 

kanske en betrodd kollega, uttryckta önskemål från högre ort)? 

 Hur förankras det tagna beslutet i organisationen? 

 Hur följs beslutet upp? 

o Tittar de på grad av måluppfyllelse? 

o Används BI-systemet i denna process? Om det gör det, vilka verktyg används? 

o Vad händer om resultatet inte är tillfredsställande? 

o Vilken vikt fästs vid den av BI-systemet genererade informationen? 

 Hur fungerar det om beslutet inte får önskad effekt? 

 Vilken påverkan har BI-systemet haft på ditt arbete? (Tidsmässigt, bättre information, 

etc.) (Fråga till personer som varit med innan BI-systemet implementerades.) 

 Vilken utbildning har du fått i BI-systemet? 

 


