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Problem/frågeställningar:  

När företagsledare runt om i världen ska ta beslut uppgår 40% av dessa beslut till att baseras på 
magkänslan. Ett påstående kring konkurrensfördelar och magkänsla är att ”ett av de största hindren 

för konkurrensfördelar är att agera enbart på magkänsla eller intuition”. Denna uppsats tar fasta på 
det påståendet och granskar hur BI, ett verktyg som stödjer företagsledarna i sina beslut, spelar in. 
Ett synsätt för att studera konkurrensfördelar är det resursbaserade synsättet, där resurser 
följaktligen är grunden i det som skapar konkurrensfördelar. Kombinationen mellan hur BI stödjer 
med information för att underlätta beslut och faktumet att magkänsla eller intuition hindrar 
konkurrensfördelar gör att den här uppsatsen ställer sig frågan ”Hur och varför kan BI ur ett 

resursbaserat synsätt stödja skapandet av konkurrensfördelar på kort samt lång sikt inom stora 

företag?” 

Syfte: Att beskriva samt förklara hur och varför BI ur ett resursbaserat synsätt kan stödja skapandet 
av konkurrensfördelar på kort samt lång sikt inom stora företag. 

Teori/modell och metod: Inom den teoretiska referensramen presenteras och diskuteras först 
definitionen av BI och dess användning. Därefter följer en presentation av det resursbaserade 
synsättet utifrån en modell byggd av Hart, vilken kompletteras med annan forskning inom det 
resursbaserade synsättet. Det genererar sedan en egen modell, som därefter byggs på med en BI-del 
för att utgöra en undersökningsmodell som används vidare i uppsatsen. 

Tillvägagångssätt: För den här uppsatsen har 18 st företag som har någon form av BI på företaget 
intervjuats. Utöver att företagen är bland Sveriges 120 största har inga vidare urval sett, vilket har 
resulterat i respondenter från branscher så som media, teleoperatörer och försäkring. På dessa 
företag har intervjuer skett med den person som ansetts vara BI-ansvarig. Vissa företag har 
Controllers som är de som har övergripande ansvaret för BI, medan det på andra företag är IT-chefer 
eller specifikt BI-ansvariga. Inom metodavsnittet förs även en genomgång kring de intervjufrågor som 
framtagits. 

Huvudsakliga resultat/slutsatser: I slutsatserna fastslås bland annat att BI kan stödja och driva på en 
så kallad patchningsförmåga, vilket innebär att företag är snabba i anpassningen mot marknaden. 
Därutöver konstateras att en av anledningarna till att BI stöttar skapandet av konkurrensfördelar är 
dess förmåga att stödja effektivisering, optimering och processinnovation i olika förmågor som 
senare kan leda till konkurrensfördelar. Dock visar det sig också att BI är sämre på att stödja 
skapandet av konkurrensfördelar på lång sikt, tack vare avsaknaden av stöttandet till faktorer som 
gör resurser svåra att imitera. 
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Problem:  

When business leaders around the world are about to take a decision, 40% of these decisions are 
based on gut rather than any rational information. This, together with the claim that “one of the 

biggest hinders for competitive advantage is acting solely on gut or intuition” leads to the 
combination of the decision support tool Business Intelligence and competitive advantage. 
Competitive advantage can be seen from numerous perspectives; one of these is the resource-based 
view, where the resources are the basic pillar for competitive advantage. From this the thesis study 
question is formulated; “How and why can BI, seen from a resource-based perspective, support the 

creation of competitive advantage, on short and long term, in large companies?” 

Purpose: To explain and describe how and why BI, seen from a resource-based perspective, can 
support the creation of competitive advantage, on short and long term, in large companies. 

Theory: The theoretical foundation is based upon definitions on BI and what BI really is, together 
with a presentation and discussion on the resource-based view. Following the BI and resource-based 
view parts, the research model for this thesis is presented, where a modified resource-based view 
model for competitive advantage, and a definition collection for BI, is combined. 

Method: For this thesis, 18 companies where they have some sort of BI solution implemented, has 
been interviewed. The companies have been selected based from their size, where the 120 largest 
companies first were contacted with an interview proposal. The companies are based in industries 
such as media, telephone communications and insurance. On these companies, the individual that is 
the “BI responsible” has been interviewed, which varies from company to company. BI responsibles 
could be Controllers, IT Managers or specific BI Managers. 

Conclusions: In the conclusions part of this thesis the research question is divided into a how part 
and a why part. One conclusion from the how part, is that BI can both support and drive a so-called 
patching capability, which means that a company can be faster and more agile in their market 
adaption. One of the reasons why BI can support competitive advantages from a resource-based 
view is that it can help to drive efficiency, optimization and process innovation in different 
capabilities that can lead to competitive advantage. Another conclusion is that despite its abilities to 
support what drives competitive advantage through the resource-based view, the term for this is 
mainly short-term, due to the fact that it is not hard to imitate the information, which constitutes the 
basic resources that BI supports. 
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1. Inledning 

När företagsledare runt om i världen ska ta beslut uppgår 40 % av dessa beslut till att baseras på 
magkänslan. Det betyder att rationella beslut som baseras på information inte är närvarande i 40 % 
av alla de situationer dessa företagsledare står i, där beslut behöver fattas. (Wailgum, 2009) 
Magkänslan skulle kunna vara en tillförlitlig källa i besluten, men flera studier talar mot detta faktum 
(Bonabeau, 2003; Mercken, 2005; Jankowicz & Hisrich, 1987). När det kommer till effekterna av att 
lita på magkänslan hävdas att ”ett av de största hindren för konkurrensfördelar är att agera enbart på 

magkänsla eller intuition” (Egen översättning) (Bräutigam, Gerlach, & Miller, 2006, s. 4) 

Ett verktyg för att stödja företagsledarna i sina beslut är ”Business Intelligence” (BI) (Buchanan & 
O'Connell, 2006). BI rankas av svenska CIO:er bland topp-10-investeringarna inom IT under 2010. 
(IDG, 2010) I mars 2009 skrevs det i affärstidskriften BusinessWeek att den globala recessionen 
medförde ett ökat intresse i BI-mjukvara, med syften så som att skära kostnader och hitta nya 
försäljningsmöjligheter.  Artikeln som kommer från BusinessWeek refererar till en undersökning där 
BI låg 1:a vad gäller CIO:ers IT-investeringar i företagen (en undersökning gjord av Gartner bland 
1 500 företag). (King, 2009) Samtidigt som BI visar sig vara en högprioriterad investering och ökar i 
efterfrågan så återfinns en del frågor kvar på agendan. Sett ur potentialen att utvecklas menar 
Mettler & Vimarlund (2009) att BI mestadels används till att förstå möjligheterna inom ett företag, 
men att utvecklingen kan gå mot en processcentrerad position där handlandet och beslutandet 
kommer i ett främre rum. En annan åsikt är att förståelsen kring själva BI inte uppnåtts ännu och att 
det behövs åtgärder för att kunna utvärdera BI och se nyttan med det på ett bättre sätt (Kuo, Lin, 
Shiang, Tsai, & Tsai, 2008). Därutöver så spelar storleken roll; BI är generellt sätt mer formaliserat 
och organiserat i större organisationer (Venter & Tustin, 2009), något som även sägs vara vedertagen 
kunskap att stora företag som agerar på en global marknadsplats satsar mer på BI-aktiviteter 
(Hannula & Pirttimaki, 2003). Med dessa problem som diskuteras kring BI är frågan om det är värt att 
investera i och om det skapar något värde för företaget som investerar i det. 

Ett sätt att se värdet ur investeringen i ett IT-verktyg är om det skapar eller stödjer skapandet av 
konkurrensfördelar. För själva definitionen av en konkurrensfördel finns bland annat detta förslag; 
”en konkurrensfördel kan definieras som en asymmetri eller skillnad i ett företags attribut eller 

faktorer som tillåter detta företag att tjäna sina kunder bättre än företagets konkurrenter, vilket i sin 

tur betyder högre kundvärde och att företaget presterar överlägset sina konkurrenter” (Ma, 1999) 
(egen översättning). Andra IT-verktyg så som elektroniska patentsystem (Debackere, Luwel, & 
Veugelers, 1999), kundinformationssystem (Dawes & Worthington, 1996) och varuflödessystem 
(Fulconis & Paché, 1996) har visat sig kunnat skapa konkurrensfördelar. BI har möjligheten att ”skapa 

konkurrensfördelar genom transformationen av rådata till möjligheter att agera smart genom att 

skapa kunskap i syfte att implementera framgångsrika strategier och leverera information som kan 

bli nyttjad av en hel organisation” (egen översättning) (Bräutigam, Gerlach, & Miller, 2006, s. 4). 
Bräutigam, Gerlach & Miller (2006) är dock inte ensamma om att ha konstaterat sambandet mellan 
konkurrensfördelar och BI, andra studier påvisar också att det finns ett sådant samband (Herring, 
1988; Herschel & Jones, 2005; Chou, Chou, & Tripuramallu, 2005). Av de nämnda studierna är det 
dock ett fåtal som inbegriper ett teoretiskt perspektiv och en förklaring till hur BI kan ha ett samband 
med konkurrensfördelar. Herschel & Jones (2005) utgör ett undantag, där de i grunden använder ett 
teoretiskt perspektiv benämnt som det resursbaserade synsättet.  Det ska dock noteras att studien 
inte enbart granskade BI och konkurrensfördelar, vilket kan väcka frågan om studier som rör enkom 
BI och det resursbaserade synsättet genomförts. Sidahmed (2007) argumenterar i ett 
konferenspapper från 2007 att denne är den fösta att studera BI (mer generaliserat i Sidahmeds 
studie som ”Informationshantering i organisationer”) och det resursbaserade synsättet. Sidahmed 
(2007) verkar vara korrekt i sitt påstående; sökningar efter studier som explicit anbegriper BI och det 
resursbaserade synsättet resulterar inte i några träffar av relevans (med undantag för Sidahmeds 
studie). 



Business Intelligence som del i skapandet av konkurrensfördelar?   Sidan 2
   

Inom det resursbaserade synsättet ligger fokus på resurserna och de förmågor som skapas utifrån 
dessa resurser (Barney, 2001). När det kommer till IT-verktygs inverkan på konkurrensfördelar utifrån 
det resursbaserade synsättet finns det en mängd studier som har valt att anlägga ett synsätt där IT-
resurser i sig utgör en eller flera förmågor (Bharadwaj, 2000; Hulland & Wade, 2004; Zhu, 2004; 
Hartono & Santhanam, 2003; Gurbaxani, Kraemer, & Melville, 2004; Barney, Fuerst, & Mata, 1995; 
Bhatt & Grover, 2005). Mer sällan förekommande är studier vilka istället tenderar att se IT som 
stödjande i utvecklandet av andra resurser och förmågor (Rivard, Raymond, & Verreault, 2006; 
Bloodgood & Salisbury, 2001). I de tidigare nämnda fallen med exempelvis varuflödessystemen så 
kan det vara möjligt att varuflödessystemen i sig skulle kunna utgöra någon slags resurs och utveckla 
en logistik- eller varuflödesförmåga, men i fallet med BI som ska stödja beslut, vilken form av resurs 
kan det utgöra och förmåga kan det bilda? Den här studien tar sin grund i att BI snarare utgör 
stödjande, i linje med de senare nämnda studierna kring RBV och IT, än att IT i sig kan vara resurser 
och förmågor. 

Under kursen Business Dynamics 2 genomfördes en förstudie till denna uppsats. Förstudien ställde 
sig frågan om BI hade nått sin fulla potential, eller om det kunde vidareutvecklas. Som bas för 
förstudien fanns Applegate, Austin & McFarlans (2007) IT-värderamverk där modellen 
argumenterade att det finns olika nivåer av värde som IT kan generera. Den högsta nivån i modellen 
berör konkurrensfördelar (döpt till ”uppnå unika fördelar” inom ramverket), något som kan uppnås 
bland annat genom differentiering av produkter eller att med hjälp av IT besluta om att gå in på nya 
marknader. Modellens två lägre nivåer berör att ha en stödjande infrastruktur samt att skapa lönsam 
tillväxt, nivåer som dock är grundbultar för att det ska vara möjligt att uppnå dessa 
konkurrensfördelar. (Applegate, Austin, & Warren, 2007, s. 120) Inom ramen för förstudien 
granskades 13 st artiklar (se bilaga 2) vilka alla kretsade kring BI och innehöll något kring värdet eller 
nyttan av BI. För att lättare kunna knyta an en artikels syn på värdet eller nyttan av BI upprättades en 
analysmodell där de olika projekt och initiativ listades per respektive nivå.  Förstudien kunde 
konstatera att bland de granskade BI-artiklarna dominerar uppfattningar om värde som kan relateras 
till nivån ”Skapa lönsam tillväxt”. Det betyder att BI används för att driva lönsamhetsutveckling och 
som stöd i verksamheten för att exempelvis korta den så kallade ”time-to-market”-tiden för en 
produkt. Bland de övriga nivåerna, d.v.s. ”Uppnå unika fördelar” och ”Stödjande infrastruktur” 
förekom fåstaka inslag relaterade till respektive nivå i de granskade artiklarna. Trots enstaka inslag i 
förstudien som kunde relatera till en nivå vilken kan likna konkurrensfördelar, så indikerar det ihop 
med Sidahmeds studie att det ändå kan finnas kopplingar och möjligheter för BI att stödja skapandet 
av konkurrensfördelar. 

1.1 Problematisering och problemfråga 
Inledningen har kunnat konstatera att BI skulle kunna stödja skapandet av konkurrensfördelar, där 
förslag förekommer på att det resursbaserade synsättet skulle kunna påvisa hur detta sker.  Men hur 
skulle detta verkligen ske, och hur ser det ut på svenska företag idag? Räcker det dock att veta hur, 
om det inte dessutom går att förklara varför det går att påvisa hur BI kan stödja skapandet av 
konkurrensfördelar? Ett flertal studier föreslår och lyfter fram fördelarna med att kombinera 
frågorna hur och varför, som i några av dessa också till en viss del ses som en kombination av en 
kvalitativ och kvantitativ approach. Några av studierna menar också att det speciellt inom forskning 
kring informationsteknologi och teknik är lämpligt att ställa dessa frågor. (Duchon & Kaplan, 1988; 
Leonard-Barton, 1990; Soafer, 1999; Frohlich, Tsikriktsis, & Voss, 2002; Rowlesy, 2002; Meredith, 
1998; Freeman & Harrison, 1999). 
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Av tänkbara avgränsningar kan denna fråga inringas till att enbart omfatta större företag, då som 
tidigare nämnt ett av problemområdena inom BI är att det mestadels används av större företag. 
Utifrån detta resonemang ställs för uppsatsen följande problemfråga; 

Hur och varför kan BI ur ett resursbaserat synsätt stödja skapandet av konkurrensfördelar på kort 

samt lång sikt inom stora företag? 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara hur och varför BI ur ett resursbaserat synsätt kan stödja 
skapandet av konkurrensfördelar på kort samt lång sikt inom stora företag. Därutöver har uppsatsen 
som syfte att inspirera till vidare studier på området BI och konkurrensfördelar. 
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2. BI och konkurrensfördelar ur ett 
resursbaserat synsätt 

I detta teoriavsnitt introduceras först begreppet BI och dess olika definitioner. Därefter presenteras 
det resursbaserade synsättet utifrån en historik samt dess grundkomponenter, vilket efterföljs av 
RBV relaterat till konkurrensfördelar, för att sedan avslutas med förslag på en utbyggd RBV-modell 
som grund för vidare studier. 

2.1 Business Intelligence och dess definitioner 
Bland definitionerna av BI återfinns en som flera forskare lyft fram, där BI är ett samlingsbegrepp 
som omfattar verktyg, databaser, applikationer och metoder. Vidare kan BI vara något som 
integrerar kraftfulla funktioner i exempelvis företagsevenemang, förvaltning, analys, rapportering, 
dataintegrationer med mera (Aronson, King, Sharda, & Turban, 2007, ss. 9-10; Jayanthi, 2008). BIs 
huvudmål är att det med hjälp av tekniken ska möjliggöra interaktiv tillgång till data (ibland i realtid), 
möjliggöra hantering av dessa data och underlätta delningen av information till andra samt ge 
företagsledare och analytiker möjlighet att genomföra lämpliga analyser. (Collier, Davern, & Elbashir, 
2008; Aronson, King, Sharda, & Turban, 2007, ss. 9-10)  

Bogza & Zaharie (2008) definierar BI som att få rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt. BI 
tillåter också företag att hantera intäkter och kostnader samt att uppmärksamma möjligheter för 
ökad lönsamhet. Detta genom att BI omvandlar intern och extern data till information om 
möjligheter, ställning på marknaden, aktiviteter och mål som företaget bör uppnå för att förbli 
konkurrenskraftigt. Ett företag som använder BI har därför en större förmåga att förutse framtida 
ekonomiska och marknadsrelaterade förändringar som kan påverka företaget. BI kan även leverera 
beslutsstödsinformation som hjälper företaget att fatta bättre beslut.  (Jayanthi, 2008; Bogza & 
Zaharie, 2008) 

Lönnqvist & Pirttimäki (2006) definierar i sin tur BI som en filosofi och ett verktyg vilket används för 
att hjälpa företag att hantera och förädla information om företaget med målet att skapa bättre 
affärsbeslut. En annan åsikt är att BI är processen där data omvandlas till information för att sedan 
bli kunskap. Den kunskapen det talas om skulle kretsa kring kundernas behov, beslutsfattande 
processer, konkurrens, villkor i branschen samt allmänna ekonomiska, tekniska och kulturella 
trender, men även för att tillämpa vinnande strategier och leverera information som kan stödja hela 
företaget. (Cella, Golfarelli, & Rizzi, 2004) Davenport & Harris (2007) definition av BI är att det är en 
”uppsättning teknologier och processer som använder data för att förstå och analysera 

affärsprestanda (business performance) […] BI inkluderar både datatillgång och rapportering samt 

analyser”. (Davenport & Harris, 2007, s. 7) Frates & Sharp (2005) menar att BI för det mesta handlar 
om att undvika överraskningar samt minimera risker. Många BI-verktyg och tekniker är utformade för 
att söka, tolka och förklara tidiga varningar från oväntade källor. Företag kan också använda BI för att 
upptäcka om deras produkter eller tjänster har blivit eller håller på att bli en ersättningsvara på en 
annan marknad. BI möjliggör för företaget att identifiera och föregripa substitut samt att få syn på 
möjligheter för sina egna produkter till att bli substitut för ett annat industrisegment. (Frates & 
Sharp, 2005) 

Företag kan med hjälp av BI segmentera sina kunder efter olika kategorier. Syftet med detta är att 
utveckla strategier för att identifiera och behålla lönsamma kunder. Frates & Sharp (2005) menar att 
företagen bör använda BI för att titta utanför företagets redan kända konkurrenter för att sedan 
upptäcka möjliga hot men även för att upptäcka nya möjligheter.  Dessa möjligheter kan exempelvis 
vara utveckling av nya marknader till minimala kostnader. (Frates & Sharp, 2005) 
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Chefer behöver BI-lösningar för att på ett bättre sätt kunna hantera sina verksamheter. De företag 
som misslyckas med att implementera dessa lösningar i dagens företagsmiljö utsätter sig själva för en 
konkurrensnackdel . För att företag ska vara framgångsrika inom BI i dagens företagsmiljö så anser 
Turban, Sharda, Aronson & King (2007, ss. 9-10) att företag måste; 

• Bedöma deras beredskap för att möta de nya utmaningar som hela tiden ställs  
• Ta ett helhetsgrepp på BI-funktionen   
• Utnyttja bästa praxis och förutse dolda kostnader 

I figur 1 sammanfattas de olika definitionerna av BI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet definitioner av BI är som synes många. Även om vissa ser på BI som något större, en filosofi, 
medan andra ser på det som ett beslutsstödsverktyg som kan generera mer vinst, så har 
definitionerna något gemensamt; BI utgör ett konceptverktyg som med hjälp av teknik integrerar 

olika affärsprocesser och omvandlar data till information för att gynna en verksamhet i dess 

analys-, rapport- och beslutsarbete. Denna definition tillsammans med figur 1 utgör den här 
uppsatsens definition av vad BI.   

Analysverktyg 

Beslutsstöd 

Databas 

Dataomvandling 

Möjliggör segmentering 

Rapporteringsverktyg 

Upptäcker substitut 

Förutser trender 

Skapar utvecklingsmöjligheter 

Business Intelligence 

Figur 1 - Sammanfattning av BI- definitioner (egenframtagen modell) 
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2.2 Konkurrensfördelar ur ett resursbaserat 
synsätt 

I detta avsnitt introduceras konkurrensfördelar, sett ur det resursbaserade synsättet, vilket inleds 
med en historia kring synsättet samt en presentation av grundkomponenterna i synsättet. Därefter 
presenteras Harts modell av det resursbaserade synsättet, samtidigt kompletterad med annan 
forskning, som sedan leder fram till en egenframtagen RBV-modell. Därefter kopplas den 
egenframtagna RBV-modellen ihop med BI för att utgöra studiens undersökningsmodell. 

2.2.1 Historia och grundkomponenter 
Ett av de områden som berör konkurrens och de beteenden som uppstår utifrån konkurrens mellan 
företag på en marknad är så kallade strategiteorier. Inom dessa strategiteorier finns det olika åsikter 
om var konkurrensfördelar egentligen härstammar. Ett förslag från Porter är att differentiering av 
produkter eller en lågkostnadsstrategi kan utgöra en sådan grund för konkurrensfördelar. Kritik 
riktades dock mot Porters tankesätt, då denne negligerade specifika och unika drag inom ett företag 
som låter företag att utföra särskilda strategier på en produkt eller tjänstemarknad. Det var utifrån 
denna kritik och dessa specifika och unika drag det resursbaserade synsättet (RBV) utvecklades. 
(Kalling  1999, s. 2) Väldigt förenklat skulle det kunna sägas att Porter i sin teori fokuseade mer på 
externa faktorer som drivkrafter till konkurrenskraften, medan RBV i större utsträckning utgår från 
företagets interna processer. (Wills-Johnson, 2008) RBV har inte bara växt fram genom kopplingar till 
Porter och dennes strategiteorier;  så tidigt som år 1959 fanns teorier från Chandler och Penrose som 
har likheter med dagens resursbaserade synsätt.  (Montgomery 1995, s. 6; Arend, 2008) Det finns till 
och med författare som drar kopplingar mellan dagens RBV och tankar kring värde från filosofen 
Aristoteles (Wills-Johnson, 2008). Relationen till andra teorier och RBV slutar dock inte där; det s.k. 
IO-resonemanget av Wernerfelt (Andersén, 2005, ss. 5-6) och klassiska ekonomiska eller neoklassiska 
teorier (Freiling, 2008) har också relaterats till RBVs framväxt. 

Det mest grundläggande inom det resursbaserade synsättet är en resurs. Definitionerna av en resurs 
är många, men Wernerfelt (1984) menade att allt som kan ses som styrkor eller svagheter inom en 
organisation kan vara en resurs. (Andersén, 2005) Ett annat förslag på definitionen av en resurs är 
Barneys (2001), där en resurs ”leder till att ett företag kan ta tillvara på möjligheter eller eliminera 

hot på marknaden” (Barney, 2001). Centralt inom det resursbaserade synsättet är även att resursen 
svårligen kan imiteras av existerande eller potentiella konkurrenter. När RBV omsätts till verkliga 
situationer uppstår dock en av dess brister; det kan vara svårt att identifiera ett företags många 
resurser som leder till framgång och konkurrenskraft. (Montgomery, 1995, s. 8) RBV har även fått 
utstå kritik för att dess breda konceptualiseringar av ett företags resurser. Viktiga skillnader i 
företagets tillgångar och möjligheter ignoreras enligt kritikerna i samband med dessa 
konceptualiseringar. (Campbell, Finney, & Lueg, 2008) 

2.2.2 RBV och konkurrensfördelar 
När Hart (1995) tittar på det resursbaserade synsättet ur ett naturresursperspektiv inleder denne 
med en genomgång av den litteratur som byggt ut och påverkat det resursbaserade synsättet. Hart 
(1995) har tagit fram en modell med relationerna mellan resurser, förmågor och konkurrensfördelar 
utifrån de mest tongivande forskarna inom ämnet. Modellen (figur 2) tar in forskning kring resurser 
ända från 1962 och följer sedan forskningen framåt nästan 30 år. (Hart, 1995) I följande avsnitt 
presenteras delarna i modellen ihop med annan forskning som kompletterar Harts modell. Denna 
kompletterande forskning ihop med Harts modell kommer sedan utgöra en grund för en egen 
undersökningsmodell.  
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Figur 2 - Harts RBV-modell (Hart, 1995) 

 

Resurser 

RBV-modellen börjar nedifrån med det mest grundläggande; resurserna. Det finns två grundläggande 
krav på resurserna. Det första kravet är att en resurs ska vara värdefull och det andra kravet är att 
den ska kunna ersättas (bytas ut). Ett drag som karaktäriserar dessa värdefulla och icke-utbytbara 
resurser att de antingen är tysta resurser, d.v.s. liknande tyst kunskap där resurserna handlar om 
kompetenser och kommer från människor, eller så är det socialt komplexa, d.v.s. resurser som är 
beroende av stora mängder människor eller team som engagerar sig i koordinerade aktiviteter, där få 
av de involverade individerna kan ha tillräckligt bred kunskap för att förstå hela bilden.  Ett sista 
exempel på karaktärsdrag är att resursen måste vara unik, d.v.s. vara företagsspecifik. (Hart, 1995)  

Harts (1995) modell framlägger inga direkta exempel på resurser. Det kommer heller inte vara av 
direkt relevans för undersökningsmodellen, men några exempel finns i bilaga 1, där några av dem är 
anställda/personal, patent, datorsystemrutiner/processer samt nätverken med kunder. (Bourne, 
Mills, & Platts, 2003) Ett annat förslag på resurser fokuserar endast på de icke-materiella resurserna 
och exemplifierar med icke-materiella rättigheter, kundförtroende, rykte, samt databaser. (Barry, 
Clulow, & Gerstman, 2003) I en relativt grundläggande indelning menas att resurser kan indelas i 
materiella och icke-materiella (Ensign, 2004).  

 Förmågor 

Mellan resurser och konkurrensfördelar i den modell Hart (1995) presenterar finns förmågor. När 
resurser kombineras i aktiviteter bidrager dessa till mervärden, något som fått benämningen 
förmågor. Även om flera resurser exempelvis skulle kunna effektivisera en produktionsteknik och 
hela produktionsprocessen är detta inte nog, då det endast är en möjlighet på resursnivån. 
Kombinationen och nyttjandet av flera resurser inom en aktivitet som sedan effektiviserar 
produktionstekniken och produktionsprocessen är följaktligen det som kallas en förmåga. (Hart, 
1995) Samtidigt kan en enstaka resurs vara den enda input som behövs för en förmåga, medan 
många andra förmågor kan vara mer komplexa och ha många resurser som input. (Grant, 1991) För 
att vara en effektiv förmåga behöver aktiviteterna utövas ofta. . Det betyder att om en aktivitet 
endast utövas någon enstaka gång är det svårt att uppnå den pålitlighet i aktiviteten som gör att det 
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kan bli en förmåga.  (Helfat & Peteraf, 2003) Det är dock en balansgång mellan att ha rutin i 
aktiviteter som från resurserna bildar en förmåga, och att kvarhålla en flexibilitet i förmågan. Med 
flexibiliteten menas att något okänt ska kunna komma in och påverka en förmåga utan att förmågan 
för den delen blir ineffektiv. (Grant, 1991) Förmågor kan dessutom indelas i två olika kategorier; 
operationella eller dynamiska. De operationella förmågorna berör utförandet av aktiviteter, så som 
att tillverka en specifik produkt, där en koordinerad rutin av uppgifter till slut utgör aktiviteten, som 
sedan kan bli en förmåga. De dynamiska förmågorna fokuserar i kontrast mot de operationella på att 
bygga, integrera eller ombygga operationella förmågor. Dynamiska förmågor har således bara direkt 
påverkan på andra förmågor, de operationella, och ingen direkt relation till resurser eller 
konkurrensfördelar. (Helfat & Peteraf, 2003) 

Några exempel på förmågor är teknik, design, inköp, produktion, distribution och service (Hart, 
1995).   Snarlika exempel som också nämnts som förmågor är produktutveckling, innovation inom 
befintliga processer, resursallokering, samutveckling (d.v.s. binda samman olika delar i ett företag 
och utveckla nya produkter/tjänster tillsammans) eller patchning (ständig anpassning av befintliga 
processer för att bättre passa kunderna) (Eisenhardt & Martin, 2000). De flesta av de senare 
exemplen är dock alla till olika grad relaterade till någon slags övergripande affärs- och 
produktutvecklingsprocess, där begreppet design må vara för snävt men affärs- och 
produktutveckling kan anses vara ett relativt omfattande begrepp för de förmågor som nämnts.  Som 
praktiska exempel från omvärlden på förmågor finns bland annat bilföretaget Toyota. I Toyotas 
konkurrensfördelar finns bland annat deras förmåga i produktutvecklingsprocessen. (Eisenhardt & 
Martin, 2000) Ett annat exempel på företag som har en speciell förmåga som gör de framgångsrika är 
den amerikanska detaljhandelskedjan Wal-Mart, där företagets logistik utgör en stark förmåga 
(Helfat & Peteraf, 2003). 

Konkurrensfördelar 

Konkurrensfördelar kan uppnås genom resurser som i sin tur kan användas och skapa förmågor, som 
ligger till grund för konkurrensfördelar genom strategier, tidigt/stort handlande eller reflekterande 
över sin framtida position. Det visar sig att begreppet konkurrensfördel i sig och dess innebörd 
tenderar att tas för givet i den litteraturstudie som genomförts i samband med denna uppsats. Porter 
menade att konkurrensfördelar uppstod från värdet företag skapar för sina kunder som överstiger 
kostnaden för att producera det nämnda värdet. Inom vad som sägs vara det resursbaserade 
synsättets grund, uppstår konkurrensfördelar när ett företag implementerar en värdeskapande 
strategi som inte blir implementerad av någon nuvarande eller potentiell konkurrent. (Flint, 2000) 
Det är samma grund som Hart (1995) använder i sin modell, utökat med begreppet ”preemption” - 
beslut rörande när och till vilken grad det ska genomföras satsningar på ett visst område kan också 
leda till konkurrensfördelar. Det betyder att ett företag kan få en konkurrensfördel genom att agera 
tidigt och satsa stort, något som senare skulle kunna sätta nya standarder inom en industri. (Hart 
1995) En lättförståelig översättning av det engelska ordet ”preemption”, som Hart använder för 
dessa beslut att agera tidigt och stort har inte kunnat hittas, men det ord som framkommer i lexikon 
– förköp (Språkrådet - Institutionen för språk och folkminnen - Kungliga Tekniska Högskolan), kan 
ändå liknas vid detta då ett företag ”köper” (tar beslut) före konkurrenterna. 

Utöver dessa finns en mängd olika förslag på vad konkurrensfördelar egentligen är. En kategorisering 
av dessa förslag och själva förslagen finns i tabell 1 . Det finns också proponenter för att 
konkurrensfördelar i vissa lägen inte kan mätas eller definieras vidare. (Mazzarol & Norman Soutar, 
1999) Dock bör det ses i ljuset av studiens område, nämligen utbildningssektorn. En möjlig tanke är 
att det är svårare att hitta gemensamma mått och definitioner i en sektor som traditionellt sett inte 
är lika konkurrensutsatt som exempelvis detaljhandel eller liknande sektorer. 

  



Business Intelligence som del i skapandet av konkurrensfördelar?   Sidan 9
   

Kategori Innehåll 

Kundrelaterade • Kundnöjdhet (Day & Wensley, 1988) 
• Kundlojalitet (Day & Wensley, 1988) 

• Servicenivå (Aguila Obra, Camara, & Melendez, 2002) 

Marknads- och 
produktrelaterade 

• Marknadsposition (Byrd & Turner, 2001; Chuang, 2004) 

• Marknadsanpassning (Byrd & Turner, 2001; Chuang, 2004) 

• Produktkvalitet (Cote, Lopez, Marche, Perron, & Wright, 2008) 

Finansiella/Ekonomiska • Vinstnivå jmf. med konkurrent (Grant, 1991) 

• ROA - Avkastning på tillgångar (Dehining & Stratopoulos, 2002; Lee 
& Miller, 1999; Carpenter, Gregersen, & Sanders, 2001) 

• Ökad omsättning (Baker, Lemak, & Shanewy, 2007) 
• Kostnadsreduceringar (Baker, Lemak, & Shanewy, 2007) 

Strategiska • Innovationsförmåga (Byrd & Turner, 2001; Chuang, 2004) 

• Lågkostnads-/differentieringsstrategi . (Hart, 1995) 
• ”Preemption” (Hart, 1995) 

Tabell 1 – Lista på olika typer av konkurrensfördelar 

2.3 En utbyggd modell 
Inom ramen för denna uppsats föreslås en något förändrad och utbyggd modell, vilken tar sin grund i 
Harts modell som har presenterats ovan. Det finns två argument till dessa förändringar och 
utbyggnader. Det första argumentet berör att det vid tidpunkten för författandet av denna uppsats 
är 15 år sedan Hart (1995) lade fram sin modell. Därefter har det resursbaserade synsättet 
diskuterats och utvecklats på flera områden, där ambitionen med förändringarna och utbyggnaderna 
som återfinns i den egna modellen ska inbegripa några av dessa diskussioner och utvecklingar. Det 
andra argumentet är att Harts modell, som kan anses vara relativt teoretisk och komplex, något som 
även det resursbaserade synsättet har fått kritik för (Sheehan, 2006). Modellen ämnar därför att 
anlägga en aning mer praktisk tillämpbar karaktär. Det bör noteras att dessa förändringar och 
utvecklingar inte speglar helheten av den diskussion som förekommer ovan, utan inbegriper aspekter 
som inte ingick i Harts modell samt utveckla den utifrån aspekter som kan tillföra värde. Modellen 
inte ska ses som en strikt checklista, utan sträva efter att ge en helhetsbild av huruvida en eller flera 
resurser som kan utgöra en förmåga sedermera kan bli en konkurrensfördel, på lång eller kort sikt. 
Det betyder att en resurs möjligt inte helt är unik, utan att den faktiskt finns i liknande form hos ett 
konkurrentföretag, men att den kan ha karaktärsdraget av att vara unik må vara tillräckligt.  
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Figur 3 - En utbyggd RBV-modell (egen framtagning) 

 

Men för att undersökningsmodellen ska bli komplett krävs också att BI-delen spelar in. Därför är 
uppsatsens kompletta undersökningsmodell den som återfinns i figur 4. Ett exempel utifrån modellen 
som visas nedan är att BI i aspekten att det förutser trender med hjälp av omvärldsinformation som 
resurs skulle kunna utveckla den dynamiska patchningsförmågan. Det i sin tur skulle kunna uppnå en 
marknadsanpassningskonkurrensfördel där ett företag utvecklar en flexibilitet och 
anpassningsförmåga. BI skulle alltså vara ett verktyg, men själva resursen är omvärldsinformationen 
och förmågan patchning skulle BI kunna stödja genom att hela tiden leverera snabba analyser på 
omvärldsläget. 
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Figur 4 - Den utbyggda RBV-modellen och BI (egen framtagning) – uppsatsens undersökningsmodell
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3. Metod 

Detta avsnitt utgår från en modifierad version av den traditionella forskningsprocessen, framtagen av 
Backman (1998, s. 25). Det bör noteras att momenten går ofta in i varandra.  (Backman, 1998, s. 25) 
Aspekter så som pålitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet) och annan käll- och metodkritik 
behandlas löpande i texten och är därför inte föremål för en egen rubrik. Före forskningsprocessen 
för denna uppsats presenteras med hjälp av modellen, behandlas dock studiens karaktär. 

 

 

Figur 5 – Modifierad version av den traditionella forskningsprocessen 
(ursprungligen från Backman 1998, s.25) 

En explorativ studie karaktäriseras av att det finns lite kunskap inom ett specifikt område och 
forskaren söker en grundläggande förståelse för området (Björklund & Paulsson, 2003, s. 58; 
Thunman & Wiedersheim-Paul, 2003) Utifrån uppsatsens inledning framgår att området BI och 
konkurrensfördelar ur ett resursbaserat perspektiv är relativt outforskat. En explorativ studie ser på 
något nytt som uppstått och består, samt förhållningen till andra fenomen inom samma område 
(Lindfelt, 2003, s. 20). Med hjälp av klassifikationer från studien kan den sedan bidraga till en grund 
för fortsatta studier (iBid.).  De fakta som finns att tillgå på området för denna studie är relativt 
begränsade. Därav lämpar sig formen explorativ studie som beskrivits. Att studien har det här 
karaktärsdraget kan också ge upphov till brister, där exempelvis begrepp och definitioner kan vara 
svåra att hålla tydliga när området är outforskat. 

3.1 Fråga 
Ett första steg i processen är att identifiera ett problem eller en fråga. Ett nyckelord i denna fas är 
nyfikenhet, d.v.s. en undran över hur saker och ting fungerar som ligger till grund för en fråga eller 
ett problem.  Det är också relevant att reflektera kring frågans karaktär, så som om den har en 
relevans i ett större sammanhang. (Backman, 1998, s. 26; Davidsson & Patel, 1991, s. 32) Den 
grundläggande frågan har utvecklats utifrån innehåll under utbildningen IT-ekonomprogrammet i 
samband med kursen Business Dynamics 1, med innehåll kring BI, samt i samband med ett flertal 
moment inom olika kurser där nyttan av IT ut ett affärsperspektiv diskuteras (bland annat med 
artikeln ”IT doesn’t matter” av Carr, 2003). Kombinationen av dessa har lett fram till en nyfikenhet, 
vilken i sin tur framkallade den förstudie som tidigare nämnts inom ramen för kursen Business 
Dynamics 2. Förstudiens resultat väckte sedan ytterligare intresse inom området hur BI kan göra 
skillnad eller skapa något slags värde. 
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3.2 Litteraturgranskning 
Innan en närmare precisering av problemfrågeställningen och forskningsprocessens syfte sker bör en 
litteraturgranskning ske. Denna litteraturgranskning inriktar sig på att ta del av tidigare 
dokumentation inom det utvalda området, där bland annat bibliotek är en vanlig resurs som finns att 
tillgå. Litteraturgranskningen innebär att forskaren får kunskap om tidigare undersökningar på 
området samt vilka undersökningsmetoder som har använts. (Backman, 1998, ss. 26-27; Davidsson & 
Patel, 1991, ss. 32-36) Litteraturgranskningen för den här uppsatsen inleddes redan i samband med 
den nämnda förstudien. Den litteraturgranskningen fokuserade på BI, värdet av IT och ”IT-värde”. 
Utvecklingen mot mindre abstrakta begrepp som skedde från förstudien till själva uppsatsen består i 
att fokus ringades in mot BI och konkurrensfördelar, för att sedermera bli BI och konkurrensfördelar 
ur ett resursbaserat synsätt.  För den litteraturgranskning som skett i samband med uppsatsens 
framtagande har den största källan varit artiklar från vetenskapliga journaler, funna med hjälp av 
sökmotorn Google Scholar som i sin tur varit vidarekopplad till de databaser som finns att söka i hos 
Mälardalens Högskolebibliotek. Sökträffar har i sin tur främst kommit från databaserna Proquest, 
JSTOR och EBSCO host.  Sökord som blandats i olika former för att få träffar är följande; 

• Konkurrensfördelar – Competitive Advantage 
• Resursbaserat synsätt – RBV, resource-based view 
• BI – Business Intelligence, BI 
• IT – Information technology, IT, technology 

Sökningarna har nästan uteslutande skett på engelska, då de svenska källorna som behandlar dessa 
teman är fåräknade till antalet. Utöver artiklarna från vetenskapliga journaler förekommer även 
resultat i form av böcker, alla hemmahörande på Mälardalens Högskolebibliotek. 

För att hitta källor som är av relevans för uppsatsen så kan en bedömning av litteraturen göras 
utifrån olika kriterier så som; 

• Titelns relevans för frågeställningen 
• Utgivningsdatum (bok)/publiceringsdatum (artikel) 
• Klassiskt verk/känd? 
• Publicerad i en vetenskaplig tidsskrift? (artikel) 
• Är källan citerad i andra verk? (Davidsson & Patel, 1991, ss. 34-35) 

Bland de sökträffar och den litteratur som framkom i sökmotorerna samt vid sökningar i 
högskolebibliotekets bokkatalog så indikerade titeln på litteraturen i de flesta fall att det kunde vara 
av relevans för frågeställningen. Kriteriet kring om artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidsskrift 
har även tagits med i avvägningen för vidare läsning. För den här uppsatsen har det dock inte lagts 
lika mycket vikt vid utgivningsdatum/publiceringsdatum. Till en viss del har det tagits hänsyn till om 
det är en klassiker eller citeringar i andra verk vid de delar som rör det resursbaserade synsättet, men 
i många andra delar så som BI och konkurrensfördelar mer inriktade på IT så är frågeställningen så 
pass avgränsad att vidare avgränsningar i sökresultaten inte varit nödvändig. 

3.3 Problemformulering 
Ett steg som av många anses vara det absolut viktigaste steget i forskningsarbetet är själva 
problemformuleringssteget. I det här steget ska frågan eller det område av intresse som 
litteraturgranskats nu bli till en mer precis forskningsfråga. (Backman, 1998, s. 27) Det går bland 
annat att precisera problemet som en fråga eller hypotes, där det vanligaste och enklaste sättet är 
att precisera problemet som en fråga. Oftast är det bättre att besvara en liten frågeställning väl än en 
större frågeställning ytligt. (Davidsson & Patel, 1991, ss. 38-40) Uppsatsen har under sin gång 
återkommit till problemformuleringsfasen ett flertal gånger. Detta beror bland annat på behov för 
förtydliganden och preciseringar. Två exempel på preciseringar som tillkommit i den iterativa 
problemformuleringsprocessen är att uppsatsen tar sin grund för konkurrensfördelar ur det 
resursbaserade synsättet, samt att uppsatsen fokuserar på stora företag. Många av de nämnda 
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preciseringar som gjorts på uppsatsens problemformulering innebär också att uppsatsen till en större 
utsträckning besvarar en liten frågeställning väl, istället för att besvara en större frågeställning ytligt. 
Själva problemet har formulerats som en fråga, då det underlag som funnits för själva problemet inte 
upplevts som tillräckligt välgrundat för att framställa en hypotes.  

3.4 Datainsamling 
I fasen datainsamling skapas belägg för hypoteser, eller ger relevanta data för den 
problemfrågeställning som ställts.  Fasen kan inkludera test, frågeformulär, attitydskalor, intervjuer, 
experiment, direkta observationer med mera. (Backman, 1998, s. 29) 

3.4.1 Avväganden och val före datainsamlingen 
Före själva utförandet av datainsamlingen påbörjas ställs forskaren inför ett antal val. Bland annat så 
behöver val göras kring vilka objekt som ska studeras (exempelvis individer) och framförallt vilken 
grupp som ska ingå i undersökningen. Vidare bör det redogöras för om det genomförs en s.k. 
totalundersökning i den valda gruppen, eller om det även inom den förekommer urval. (Davidsson & 
Patel, 1991, ss. 43-45) För den här uppsatsen studeras svenska företag, med ytterligare ett antal 
urval i flera steg; 

1. En grundläggande förutsättning är att företaget har någon form av BI-verksamhet/BI-lösning 
implementerad 

2. Företaget ska i enighet med problemformuleringen per definition vara klassat som ett stort 
företag. Definitionen är att företaget antingen har mer än 250 anställda, har en omsättning 
som överstiger € 50 miljoner Euro eller har en total balansomslutning på över €43 miljoner 
Euro (Europakommissionen, 2010). 

3. Bland de svenska stora företag som finns har ett 120-tal kontaktats utifrån deras storlek med 
ett fåtal uteslutningar baserat på att företagens BI-verksamhet med största trolighet finns på 
huvudkontor i ett annat land. Därefter har urvalet baserats på s.k. tillgänglig grupp – ett urval 
där tidsmässiga eller ekonomiska ramar begränsar möjligheterna att välja de bäst lämpade 
respondenterna (Davidsson & Patel, 1991, s. 47). 

Grundtanken i denna uppsats var att det skulle gå att inrikta sig på en speciell bransch eller annan 
indelning. Efter försök med hotellbranschen samt dagligvaruhandeln föreföll det svårt att inneha ett 
så pass snävt urval, varför det istället utökades till att omfatta större svenska företag. Därefter 
inhämtades en lista på Sveriges 500 största företag år 2008, sett till deras omsättning (Veckans 
Affärer). Som tidigare nämnt begränsades dock listan på företag som kontaktades till ett 120-tal, med 
vissa uteslutningar. 

Före kontakt togs med företagen fanns dock ett högst relevant inslag att ta ställning till; 
datainsamlingsmetod. Valet av datainsamlingsmetod är dock i sin tur beroende av vilken inriktning 
uppsatsen har. Tidigare i uppsatsen under delen som heter problematisering har begreppen hur och 
varför diskuterats, och hur dessa i kombination bygger något som kan liknas vid en kvalitativ och 
kvantitativ approach. Speciellt inom forskning kring informationsteknologi och teknik var det lämpligt 
att ställa denna typ av frågor (Duchon & Kaplan, 1988; Leonard-Barton, 1990; Soafer, 1999; Frohlich, 
Tsikriktsis, & Voss, 2002; Rowley, 2002; Meredith, 1998; Freeman & Harrison, 1999). Detta ger dock 
ingen direkt indikation om vilken typ av datainsamlingsmetoder som lämpar sig bäst, eller vilken 
huvudsaklig karaktär uppsatsen bör ta. Även om de båda inriktningarna kvantitativ och kvalitativ av 
vissa framställs som oförenliga, finns det också forskare som hävdar att det går att sätta dessa på ett 
kontinuum, där inriktningarna befinner sig på vardera ände. Dock bör det finnas en huvudsaklig 
inriktning, där temaord för en kvalitativ inriktning är att tolka och förstå, att se vad något egentligen 
består i samt förstå underliggande mönster. (Davidsson & Patel, 1991, ss. 12-13) När en studie 
inriktar sig på att finna grundläggande kunskap är det lämpligt att använda en kvalitativ ansats för att 
inte missa viktiga inslag (Luyten, Visscher, & Witziers, 2005; Landin, 2000). En kvalitativ inriktning 
innebär också att verbala analysmetoder är bäst lämpade som datainsamlingsmetod. (Davidsson & 
Patel, 1991, ss. 12-13; Backman, 1998, s. 31) I och med att den här uppsatsen fokuserar på frågorna 
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hur och varför, där det blir möjligt att förklara hur och varför med en kvalitativ verbal analysmetod, 
men det kan te sig mer problematiskt att använda en mer kvantitativt inriktad analysmetod för att 
besvara varför-delen av problemfrågan. Därför faller valet på en verbal analysmetod som kan fånga 
upp svar på båda huvuddelarna i problemfrågan. 

Intervjuer, som är en form av utfrågning, kan skötas via olika kommunikationsformer, bland annat 
personlig direktkontakt, telefon eller e-post. Beroende på vem eller vad respondenten är samt 
antalet respondenter som ska intervjuas går det att överväga någon av de olika formerna. Därutöver 
går det givetvis att variera antalet respondenter som intervjuas på en och samma gång. (Björklund & 
Paulsson 2003, s. 68). Valet i den här uppsatsen har fallit på intervjuer med personlig direktkontakt, 
samt telefonintervjuer i de fall geografiska begränsningar föreligger. Några av de nackdelar som 
uppstår i samband med besöksintervjuer, så som kostnader i samband med resor och besvärligheter 
med intervjutider (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, ss. 86-87) har på så sätt kunnat undvikas. 
Tvärtom gäller dock inte vissa av de fördelar med besöksintervjuer som finns; möjligheter att ställa 
mer komplicerade frågor samt möjligheter till att nyttja kroppsspråk för vidare analys (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 1999, ss. 86-87) står istället som nackdel i de telefonintervjuer som genomförts. 
Ytterligare en nackdel med besöksintervjuer, s.k. intervjuareeffekter där intervjuare och respondent 
medvetet eller omedvetet kan påverka varandra (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999, s. 86-87) 
uppstår eventuellt inte i samma utsträckning under telefonintervjuerna.  Huruvida det är optimalt att 
kombinera olika intervjuformer kan diskuteras vidare, men avvägningen för denna uppsats var att 
bidragen från telefonintervjuerna var viktigare än att exkludera resultaten från dessa. Viktigt inom 
intervjuerna är bland annat att tänka på frågornas utformning och ordning. Två andra viktiga inslag i 
intervjuerna är graden av standardisering – d.v.s. frågornas utformning och inbördes ordning, samt 
frågornas strukturering – d.v.s. hur öppet det går att svara på frågorna för respondenten. För 
kvalitativa analyser av resultaten är det vanligare att de drar mot låga grader av standardisering och 
strukturering. (Davidsson & Patel, 1991, ss. 60-64) En så kallad ostrukturerad intervju är en i intervju 
där frågorna uppkommer efterhand. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 68) Intervjuerna har utformats 
med mål att fånga upp så mycket som möjligt av relevans för frågeställningen, varför graden av 
standardisering och strukturering har varit låg. Detta har också speciellt tagits i beaktande med tanke 
på områdets outforskade karaktär, så inslag som inte faller in i frågestrukturen men kan bidraga till 
att förstå området ska missas. Skulle geografiska begränsningar förekomma mellan intervjuare och 
respondenter föreföll telefonintervjuer lämpa sig väl. 

3.4.2 Genomförande av datainsamling 
Av de c:a 120 kontaktade företagen skedde detta först per telefon för att få uppgift om e-postadress 
till BI-ansvarig i första hand, IT-chef i andra samt IT-chefsassistent i tredje hand. Vidare så skickades 
ett e-mail ut till de kontaktpersoner som uppgetts på respektive företag. Gensvaret på förfrågningar 
låg på c:a 30%, där ett 35-tal företag erbjöd möjligheter för intervjuer via besök eller per telefon. En 
gräns sattes dock när ett 20-tal intervjuer var inbokade, där ett antagande om att någon eller några 
intervjuer skulle kunna ställas in på grund av sjukdom eller liknande. C:a två tredjedelar av alla 
intervjuer har genomförts via personlig direktkontakt, medan övriga har skett via telefon (på grund 
av geografiska begränsningar).  

 

Figur 6 – Genomförandeprocess för kontakt med företag (egen framtagning) 
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Stor vikt har i diskussioner kring metodval lagts vid intervjuformen och hur frågorna skulle utformas. 
En betydande oro har infunnits kring huruvida specifika frågor skulle kunna bli ledande frågor eller 
framhäva svar där respondenterna svarar i linje med vad de tror att företaget vill att de ska svara, 
snarare än hur verkligheten ser ut. Därav har intervjufrågorna formulerats väldigt öppna och breda 
för att leda till en diskussion som i sin tur ska leda fram till svar på de frågor som finns utan att de blir 
ledande. 

De respondenter som har intervjuats innehar en mängd olika roller inom respektive företag. Flera av 
respondenterna är IT-chefer, Controllers eller specifikt BI-ansvariga. Det betyder också att de 
organisatoriskt har haft olika hemvister, där IT-chefer och BI-ansvariga flera gånger tillhört IT-
organisationen/IT-avdelningen på företaget, medan Controllers eller liknande roller har sin 
tillhörighet till ekonomiavdelningar eller affärsanalysavdelningar. Det finns även exempel på roller så 
som CRM-ansvariga bland respondenterna. Här har inget aktivt urval skett från uppsatsgruppens 
sida, utan det har varit upp till respektive företag att hitta lämpliga respondenter. Det innebär en 
svaghet i och med att synsätten kan skilja sig vida åt mellan en BI-ansvarig inom en IT-avdelning och 
en Controller inom en ekonomiavdelning. Fördelen med detta är dock att företagen själva fått plocka 
fram den de finner lämpligast att besvara frågorna kring BI, där karaktären på frågorna som skulle 
ställas beskrevs i mail som skickades ut i samband med förfrågan. Det innebär i sin tur att olika 
företag kan ha olika kompetenser inom respektive avdelning, och att företag X kanske har en mer 
teknikfokuserad IT-avdelning där det är mer lämpat att intervjua en Controller på 
ekonomiavdelningen, vilken sitter närmare verksamheten, samtidigt som företag Y har en mer 
verksamhetsinriktad IT-avdelning där avdelningen förstår och kan prata utifrån verksamheten i 
intervjun. I några av fallen har också respondenterna varit två under samma intervju, något som 
uppfattas som en fördel för uppsatsen när respondenterna kan bidraga med olika perspektiv på de 
frågor som ställs. 

Intervjuerna, totalt 18 stycken, har alla genomförts på plats eller per telefon under april och maj 
månad år 2010. Den första intervjun skedde måndagen den 12:e april och den sista den 3:e maj. Av 
de besöksintervjuer som genomförts har alla skett hos företagen på plats i Stockholmsregionen 
(undantaget en intervju i Västerås). Intervjuernas längd har varierat mellan 30 minuter upp till 1 
timma. Denna variation i tid beror på ett flertal olika faktorer, bland andra så beror den på om det 
var en eller flera respondenter närvarande vid samma intervju, hur uttömmande eller korta svaren 
på respektive fråga var samt om det behövdes ställas uppföljningsfrågor för att få svar på 
ursprungsfrågan. Därutöver påverkar troligen graden av standardisering och struktur längden på 
intervjuerna. I intervjuerna har inte frågor ställts kring grundläggande företagsinformation så som 
organisationens historik, storlek och verksamhet. Detta utifrån att sådan information kan inhämtas 
på hemsida, i årsredovisning eller liknande och att mer tid ska kunna läggas på de huvudsakliga 
frågorna för uppsatsen. Dock har fortfarande grundläggande frågor ställts kring respondenten, 
dennes roll i organisationen och respondentens avdelnings roll i organisationen för att få en bättre 
förståelse för kontexten. 

3.4.3 Intervjufrågor 
I denna del diskuteras de frågor i intervjuerna som har ställts. Förutom de grundläggande frågorna 
kring information rörande respondenten, hur dennes avdelning finns i organisationen och dennes 
relation till BI har följande frågor ställts; 

Vad tar ni in och hanterar för typ av data inom ramen för eran BI? D.v.s. vilken input har ni? 

Denna fråga är relaterad till resurserna och ”inputs”, men i bemärkelsen att ska BI kunna stödja 
identifiering av resurser och kunna avgöra vilka resurser som är nyckelresurser så behöver den också 
ta in data om dessa resurser. Inom ramen för frågan går det också att se huruvida resurserna som det 
tas in data om kan vara karaktären ”tyst kunskap”. Nu är det otvivelaktigt så att den tyska kunskapen 
är just sådan kunskap som inte kan samlas in helt och hållet, men till en viss utsträckning för det 
finnas information som mer eller mindre kan sägas vara tyst kunskap. Det går också att se huruvida 
den information som läses in tenderar att relatera till materiella resurser eller icke-materiella 
resurser. 
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Vilka avdelningar/processer använder BI och på vilka sätt? Används BI på andra sätt än inom 

enskilda avdelningar/processer? 

Bland de föreslagna förmågorna som resurser kan användas till är det bland annat teknik, design, 
inköp, distribution, processinnovation och samutveckling. Alla dessa förmågor eller områden är 
sådana som kan finnas inom ett företag. Även om förmågor inte ska likställas med avdelningar eller 
processer så kan det finnas länkar mellan dessa; resurser så som många lastbilar för distribution kan 
utveckla en sådan förmåga, oftast något som ligger inom ramen för en logistikavdelning. Samtidigt så 
är det möjligt att en förmåga kan utvecklas utan att ha en speciell avdelning, exempelvis så kan det 
uppstå processinnovation eller samutveckling utan att det finns speciella avdelningar, vilket leder 
fram till frågan vad BI skapar för nytta  för företaget. Även följande fråga, relaterad till själva 
konkurrensfördelarna har ställts; 

Vad ger BI för nytta/värde för er? 

Därtill finns dimensionen kring om det konkurrensfördelar som upplevs är något som består eller om 
de endast är kortsiktiga. Därav bör någon form av fråga ställas kring hur företaget upplever att de 
fördelar BI kan skapa är kort- eller långsiktiga. Det ledde till frågan; 

Vilken tidshorisont upplever ni att BI skapar värde på? 

Det kan upplevas som en klar begränsning att det enbart finns fyra frågor med en direkt koppling till 
den teoretiska referensramen. Utöver dessa frågor har respondenterna tillfrågats kring var BI finns 
positionerat i organisationen, hur de arbetar med BI generellt och vad de har för system, i syfte att 
ha en bakgrundskunskap och förståelse för hur BI ser ut inom respektive företag. Dessa har dock inte 
samma direkta samband med den teoretiska referensramen som fyra frågor. Dessa frågor har också 
ställts i en öppen intervju där det mer tagit form av ett samtal än direkta frågor med korta och raka 
svar. I de fall det upplevts nödvändigt har även följdfrågor ställts. En del som varit problematisk i 
samband med författandet av frågor har bestått i hur öppna frågorna som ställs ska vara. Ett 
medvetet val har varit att låta frågorna vara relativt betydande öppna. Det i sin tur kan ha effekter på 
hur väl respondenterna svarar på den ställda frågan och hur det vidare är användbart för att 
analysera och dra slutsatser till. Argumentet för att behålla öppenheten består i att det är så pass 
generella frågeområden (exempelvis tidsperspektivet på konkurrensfördelarna) att syftet var att 
fånga upp så mycket som möjligt av vad som kan vara användbart för intervjun, varför en relativt stor 
mängd irrelevant material i intervjudokumentation också fått granskats åter och därefter eventuellt 
rensats bort. Ett sätt att minska den påverkan som den öppna karaktären av intervjufrågorna har på 
uppsatsen var att begränsa antalet respondenter i ett senare skede än initialt tänkt, för att öka 
antalet svar och tydligare kunna se mönster trots en stor variation i innehållet på svaren (som dock 
senare visade sig inte vara fallet).  

3.5 Analys 
I analysfasen organiseras och systematiseras data för att skapa en överskådlighet. När det är gjort går 
det att relatera den insamlade informationen mot den ursprungliga problemställningen. (Backman, 
1998, s. 29) Det ska dock noteras att den huvudsakliga analysen sker ofta kontinuerligt under själva 
datainsamlingen. Analysmomentet har också framhållits som det svåraste momentet i en kvalitativ 
forskningsprocess. (Backman, 1998, s. 54) Analysen av den empiriska studiens resultat ska göras 
systematiskt (Starrin & Svensson, 1994, s. 80; Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 22). För den här 
uppsatsen används en undersökningsmodell som bland annat ger en struktur till hur analysen utförs. 
Det betyder att data kan organiseras och systematiseras utifrån de frågor som relaterar till respektive 
del i modellen. Inom analysfasen har detta skett på ett systematiskt sätt, där respektive företag samt 
de företag som grupperats ihop analyserats mot respektive del i den modell som används. Inom 
ramen för den systematiska analysen har även prövningar av olika tolkningar skett. Så kallade 
prövningar av tolkningar genomförs för att finna den mest rimliga tolkningen i ljuset av all tillgänglig 
information som finns (Starrin & Svensson, 1994, s. 83). Inom analysen återfinns även kortare delar 
som inte har direkta relationer till problemfrågan men till problemfrågans omgivning. 
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Det har redan under föregående rubrik reflekterats kring intervjufrågornas öppna karaktär och de 
effekter det kan få. Det ska noteras att det också ger en större grad av tolkningsmöjligheter i 
analysavsnittet, vilket i sin tur kan påverka hur pålitligt studiens resultat blir. Samtidigt som att det 
kan ses som något delvis negativt, öppnar det också för möjligheten att hitta gemensamma nämnare 
mellan det resursbaserade synsättet och BI. I och med studiens explorativa karaktär är det 
nödvändigt att till en viss grad behålla en öppenhet för tolkning då det i annat fall kan bli svårt att 
hitta samband. 

3.6 Slutsatser 
Det som Backman (1998, s.25) i sin modell kallar för tolkning har i den omarbetade modellen döpts 
till slutsatser. Detta med syfte att i större utsträckning använda sig av ett mera vedertaget begrepp, 
samt tydligare anknyta till strukturen i denna uppsats. I denna fas dras slutsatser och implikationer 
kring utfallet av den empiriska studien och hur den förhåller sig till det preciserade problemet. Det är 
också i denna fas två liknande studier kan påvisa olika resultat, där oenigheten framträder som 
tydligast mellan olika forskares studier. (Backman, 1998, ss. 29-30) Förutom att slutsatser har dragits 
utifrån de olika områden som ingår i uppsatsens modell så återfinns även några mer generella 
slutsatser utifrån den analys som förts på dessa områden. I och med att det finns en klart begränsad 
mängd andra studier på området så blir det heller inte lika relevant att diskutera slutsatser i relation 
till andra studier. 

3.7 Rapport 
Som rapport för en vetenskaplig undersökning finns bland annat former så som artiklar, 
forskningsrapporter, böcker eller uppsatser. (Davidsson & Patel, 1991, s. 105) Ett forskningsarbete 
bör inte anses avslutat före det tillgängliggörs för andra, då det ligger i forskarens ansvar att leverera 
kunskap och informera. (Backman, 1998, s. 30) Vissa generella komponenter är grundläggande i en 
kvalitativ rapports innehåll; 

• Undersökningens syfte, motiv, fråga eller problem 
• Använd metod 
• Resultat av empirisk studie 
• Utvärdering av information från empirisk studie 
• Sammanfattningar och slutsatser (Backman, 1998, s. 58) 

För den här studien är det dokumentet du som läsare ser framför dig just nu som utgör rapporten. 
Det är följaktligen en uppsats på magisternivå vid Mälardalens Högskolas IT-ekonomprogram och den 
har följt en traditionell uppsatsstruktur, vilken bland annat täcker in de generella komponenter i en 
kvalitativ rapports innehåll som nämnts ovan. 

I rapporten har svaren från respondenterna på företagen grupperats ihop till en del som kallas ”alla 
företag” samt därefter har denna summering av svaren exemplifierats med svaren från åtta st 
intervjuade företag. Detta medför för läsaren en viss begränsning, där det optimala möjligtvis skulle 
vara att lyfta fram likheter och avvikelser från företagen med de avvikande exemplen under 
respektive fråga baserat på frågans karaktär. Valet har dock fallit på att exemplifiera med samma åtta 
företag, då de i en stor utsträckning representerar både de likheter och avvikelser som finns hos 
övriga intervjuade företag. I själva sammanställningsarbetet har alla företags svar först värderats 
individuellt.  
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Figur 7 - Tabell över intervjuade företag och respondenter 

*
1
 Samtliga uppgifter hämtade från företagens hemsidor eller årsredovisningar 

*
2 

Utvalda företag (se nedan) i fet text  

*
3 

Observera att omsättning är ungefärlig och angiven i miljarder SEK 

4. Företags användning av BI 

I figur 7 presenteras de intervjuade företagen och rollerna hos respondenten/respondenterna, vilket 
följs av resultatet av intervjuerna. I de fall där två yrkesroller är listade separerade med ett komma är 
det följaktligen två respondenter som intervjuats. 

4.1 Intervjuade företag 

Företag *
1 

*
2
 Bransch Antal 

anst. 

Omsättning*
3
 Kontor i Respondent(er) Intervjuform 

OK/Q8 Bensin 2 650 22 Sverige IT-chef Fysisk 

Stora Enso Papper 28 000 86,9 35 länder IT-chef 
Regionschef/platschef 

Telefon 

Vasakronan Fastigheter 660 41 Sverige IT-chef Fysisk 

Tre Telefoni 1 200 - 10 länder BI-ansvarig 
Analytiker 

Fysisk 

Folksam Försäkringar 3 400 175 Sverige Chef Kundstrategi, 
CRM-ansvarig 

Fysisk 

Aftonbladet Media 500 2 Sverige BI-ansvarig Fysisk 

Skandia Försäkring/Bank 5 800 98 20 länder BI-ansvarig Fysisk 

Preem Bensin 1 400 95 Sverige Gruppchef Applications, 
 BI-/Databasansvarig 

Fysisk 

Handelsbanken Bank 11 000 30 5 länder Affärsanalytiker Fysisk 

Nordea Bank 33 340 86,9 Europa Head of Architecture Telefon 

TV4 Media 1 040 5,5 Sverige BI-ansvarig/Controller Fysisk 

Spendrups Drycker 1 300 2,7 Sverige BI-ansvarig Fysisk 

Tele2 Telefoni 5 285 39,5 11 länder Customer Base Marketing 
Director (Europa) 

Telefon 

Sveaskog Skog 960 6 Sverige Controller, 
IT-ansvarig 

Fysisk 

Clas Ohlson Detaljhandel 3 100 5 Europa Business Controller Telefon 

DHL Express Logistik 5 200 
-  

Hela världen CIO (Sverige) Fysisk 

Milko Livsmedel 800 2,6 Sverige BI-ansvarig Telefon 

Alfa (Anonymt) Konsumentprodukter 2 000 4 Europa IT-chef Telefon 
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4.2 Återgivning av respondenternas svar 
I det kommande avsnittet presenteras svaren på de frågor som respondenterna gett. Då många av 
svaren från företagen i stor utsträckning liknar varandra kommer en sammanfattning av vad 
företagen svarat inleda varje fråga, vilken sedan efterföljs av svaren från åtta utvalda företag. Dessa 
företag har valts ut både från att de kan ses som representativa för de generella svaren (på samtliga 
frågor), samt att några av dem har vissa delar i svaren har avvikelser jämfört med de övriga svaren. 
De företag som kommer utgöra exempel i denna del är i ordning; Stora Enso, OK/Q8, Milko, Företag 
Alfa (anonymt företag), Tre, Aftonbladet samt Preem (fetmarkerade i tabellen på föregående sida). 

4.2.1 BIs data (resurser) 
Fråga: Vad tar ni in och hanterar för typ av data inom ramen för eran BI? D.v.s. vilken input har ni? 

Alla företag 
(generell 
sammanfattning) 

Det övergripande svaret från de flesta företagen på denna fråga var att 
företagen i huvudsak tog in produktions- och/eller ekonomirelaterad 
information, d.v.s. från produktions- eller ekonomisystem samt ofta även inköp- 
och/eller logistiksystem.  

Stora Enso På Stora Enso de tar in en mängd typer av data, men bland annat information 
om produktionsvolymer och förlustuppföljningar i systemet. Därutöver tar de in 
ekonomiska siffror i deras BI. 

OK/Q8 Även på OK/Q8 tar de in data från en mängd olika system, men det 
respondenten först och främst nämner är korttransaktioner och 
kassatransaktioner, d.v.s. när en kund tankar sin bil och betalar med kort eller 
när den köper något i någon av OK/Q8s butiker på stationerna. Därutöver tar 
OK/Q8 in från en del andra system, så som från logistiksystem. Till en viss del 
inhämtas även extern data från andra källor, så som kreditupplysningar och en 
del andra data. 

Milko På mejeriföretaget Milko inhämtas bland annat försäljningssiffror från deras 
försäljningssystem, produktionssiffror från produktionssystem samt annan 
ekonomisk data. 

Alfa Det anonyma företaget Alfa tar även in liknande information som på Milko, 
d.v.s. försäljningssiffror, produktionssiffror och från ekonomisystemet.  
Därutöver inhämtar Alfa information kring företagets produkter, så att även den 
grundläggande produktinformationen finns i BI-systemet. 

Tre Respondenterna på mobiloperatören Tre menar att de inhämtar enorma 
mängder data från de olika system som används inom företaget. Bland annat är 
det från säljsystem, kundsystem, ekonomisystem, IT-system, med mera. Ett 
exempel på data är försäljningen från de olika försäljningskanalerna, så som 
butik och telefonförsäljning. Från den inhämtningen kan BI-användarna på Tre 
bland annat se hur mycket respektive butik eller telefonförsäljare sålt.  

TV4 Även TV4 nämner som en av de första inputkällorna deras säljsystem, i det här 
fallet ett annonsbokningssystem som hanterar annonsförsäljningen. Därutöver 
finns ett kundsystem som håller reda på kunderna och ekonomisystem. Till en 
viss del inhämtas även information från HR-system in, samt som i alla andra 
fallen också från ekonomisystemet. Externa data finns också med di bilden, så 
som tittarsiffror från undersökningsföretag. TV4 har dock inte input från någon 
form av produktionssystem, d.v.s. planering och produktion av TV-sändningarna 
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kommer inte in i deras BI. 

Aftonbladet Respondenten på Aftonbladet berättar att BI-systemet inhämtar data från en 
stor mängd av de system som finns på företaget, bland annat 
tidningsförsäljningssystem, annonsförsäljningssystem och CRM-system. Bland 
annat så hämtas information så som antal sålda produkter in från 
tidningsförsäljningssystemet. Utöver de nämnda systemens finns även 
ekonomisystem som källa för den information som kommer till BI-systemet. En 
önskan är även att systemet ska ta in extern data, men det är ännu inte aktuellt. 

Preem Data från kortsystem där transaktioner och fakturor finns är en av källorna till 
BI-systemet på Preem. Där tas även information in från logistiksystem, 
ekonomisystem samt en del från HR-system. Om någon extern data tas in så är 
det indirekt, d.v.s. via andra system och inte direkt mot BI-systemet. Som 
exempel på extern information nämns kreditinformation om kunder. 

 

4.2.2 BIs processer (förmågor) 
Vilka avdelningar/processer använder BI och på vilka sätt? 

Alla företag 
(generell 
sammanfattning) 

Generellt är det inom de intervjuade företagen en betoning på 
ekonomiavdelningar och controllers som använder BI-verktyget. Därutöver är 
det mestadels olika former av avdelningschefer eller ledning på en mellannivå i 
företagen som använder verktygen för olika former av uppföljning. Det mest 
nämnda är att BI används för rapportering, både i form av prognos och 
uppföljning. Tätt därefter följer de controllers som även använder det för 
budgetering, resultatrapportering och olika former av analyser, framförallt kring 
lönsamhet.  Även analytiker inom kund-, försäljning-, och/eller 
marknadsavdelningar nämns som användare ofta, där de använder BI-systemet 
till att följa upp försäljning, göra lönsamhetsanalyser på kunder och 
produkter/tjänster. Mer sällan förekommer svar så som att HR-avdelningar, 
underhållsavdelningar eller att IT-avdelningar själva använder BI-verktyget. 
Tvedelat är också huruvida högsta ledningen använder BI-verktyget, både som 
underlag för deras beslut och som ett system de aktivt själva använder,  
c:a hälften av de svarande företagen menar att den högsta ledningen använder 
det och den resterande hälften har inte några indikationer på att högsta 
ledningen skulle använda det. 

Stora Enso Enligt respondenterna på Stora Enso så är de flesta processerna inom företaget 
involverade i användningen av BI. Ledningsgrupper kan exempelvis följa upp de 
mål som satts och se hur efterlevnaden är med hjälp av BI. Därutöver sker 
budgetuppföljning och nyckeltalsanalys med hjälp av BI, som sedan bryts ner på 
respektive avdelning eller indelningsvariant för att de anställda ska intressera 
sig av nyckeltalen. Grundtanken är att de anställda alltid ska komma åt 
nyckeltalen och vara intresserade av hur det går längs med vägen. 
Respondenterna på Stora Enso nämner således produktionsledare och annan 
ledning som använder BI, men när det kommer till andra stödjande processer, 
så som marknad eller liknande är utbredanden inte riktigt lika stark. 

OK/Q8 På OK/Q8 har de exakt 256 registrerade användare i systemet vid 
intervjutillfället. En övervägande del av användarna sitter inom divisionen 
detaljhandel. Inom den divisionen följs stationsverksamheten upp, den 
verksamhet som också har flest kunder att göra analyser utifrån. Användarna på 
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OK/Q8 kan med hjälp av BI få bättre kontroll på sortimentet i butikerna, jämföra 
prestationen på en specifik station mot andra stationer i resten av landet eller 
en specifik region samt även driva förbättringsarbete inom BI-delen. Detta kan 
göras både centralt hos de analytiker eller andra som arbetar inom 
detaljhandelsdivisionen, men även som en stationschef eller liknande ute på 
stationerna kan denne följa sin station med hjälp av BI. 

Milko Runt 100 st användare har Milko. Där säger respondenterna att BI används rakt 
över organisationen, och nämner först och främst Controllers som användare av 
BI. Bland Controllers så analyserar de ekonomiskt utfall, försäljningsutfall samt 
produktionsutfall i systemet. Även budget och budgetuppföljningar genomförs 
inom ramen för BI. Sett till ägaren av BI så var tidigare försäljningschefen 
systemägare, något som nu har flyttat upp till ekonomichefen, vilket ansågs 
lämpligare. 

Alfa Även på företaget Alfa nämns Controllers som användare av systemet. 
Controllers är huvudanvändarna av BI menar respondenten, men även andra 
roller så som marknadsavdelningen kan nyttja BI-systemet en del. Tack vare de 
Controllers som är användare av BI-systemet har det dock kommit närmare 
verksamheten, men är fortfarande rotat i ekonomiavdelningen och dess 
processer. Som verktyg används BI för rapportering, intäktsanalys, trendanalys 
samt få perspektiv på arbetsbelastning. Respondenten sammanfattar 
användningen av BI till att hela tiden få mer välgrundande beslutsunderlag. 

Tre Tack vare att BI-systemet används så brett och vitt på Tre finns det en mängd 
antal användare av systemet. Några av de användare som nämns först är 
analytiker, som tittar på nästan alla former av data i systemet med hjälp av 
kuber och tar fram rapporter och analysunderlag. Även ekonomiavdelningen 
kan använda systemet för att få ut olika former av ekonomiska rapporter. Även 
om andra användare också nyttjar BI-systemet så är det främst analytiker inom 
försäljning och kunder som använder det, samtidigt som exempelvis en 
teamledare eller försäljningschef också använder det, om än i mindre 
utsträckning. 

TV4 Även TV4s respondent menar att systemet har flera användare. Som första 
nämnda användare är det Controllers som gör finansiella analyser och rapporter 
utifrån det data som finns i BI-systemet. Även försäljningsavdelning använder 
verktyget för budgetuppföljning samt att framställa avvikelserapporter. När det 
kommer till personalrelaterade frågor så använder HR-avdelningen det på TV4 
för att se personalkostnader och se sysselsättningsgrader samt göra exempelvis 
från frånvaroanalyser. Andra användare är affärsområdeschefer som kan nyttja 
BI för att få en helhetsbild av deras affärsområde. 

Aftonbladet Ett användningssätt hos BI-systemet på Aftonbladet är att ta fram analyser och 
rapporter, en aktivitet som ofta utförs av Controllers. Andra användare finns 
spridda på företagets olika avdelningar, bland annat så förekommer så kallade 
superusers som använder systemet mycket. En annan stor användargrupp är de 
som sitter på Aftonbladets analysavdelning, som vänder och vrider på 
informationen på alla möjliga sätt. Analysavdelningen har också möjlighet att 
bygga och publicera rapporter, något som de ”vanliga” användarna endast får ta 
del av genom att kunna se rapporterna. 

Preem Respondenterna på Preem räknar till 80 st användare av BI-systemet som alla 
sitter på olika avdelningar. De största användarna av BI-systemet är personal på 
marknadsavdelningen och Controllers. Inom marknadsavdelningen görs med 
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hjälp av BI-systemet olika typer av uppföljning, kontroller samt analyser. När det 
kommer till Controllers används systemet för ekonomisk uppföljning, 
prognoser, avstämningar samt kontroller i allmänhet. Även säljare på Preem 
använder BI-systemet för att ta fram rapporter. Säljarna är dock inte lika aktiva 
användare som marknadsavdelningspersonalen och Controllers. 

4.2.3 BIs nytta/värde (konkurrensfördelar) 
Vad ger BI för nytta/värde för er? 

Alla företag 
(generell 
sammanfattning) 

Som det utan tvekan mest framträdande svaret på nyttan och värdet är det att 
BI ger bättre beslut. Med det menas att företagen kan gräva djupare i 
analyserna och analysera mera vilket i sin tur gör att besluten blir mer rationella 
och välgrundande, det blir inte lika mycket magkänsla. En respondent nämnde 
också att nyttan av BI är att det går snabbare att ta fram den information som 
behövs och att strukturen finns där, vilket gör att det går att lägga mer tid på 
analysen och mindre på själva framtagandet av informationen. Inom ramen för 
analyserna ligger också uppföljning, ett ord som förekom på nästan alla av 
intervjuerna. Att kunna följa upp produktion, försäljning eller liknande delar är 
något som blir enklare och tydligare med hjälp av BI. Analyserna består också av 
en stark fokus på lönsamhet av fabriker, avdelningar, produkter, kunder eller 
andra områden. Kostnadsreduceringar förekommer i flera fall, oftast inom 
tillverkande företag och industri där det finns en produktion, men inte i samma 
utsträckning inom företag som inte är industriföretag med maskiner och 
liknande. I några av företagen där data ”pumpas” in i stora volymer blir det 
också en slags puls, bland annat så finns OK/Q8, Tre och Preem som alla tar in så 
pass mycket data att de kan agera snabbare utifrån att informationen finns på 
ett och samma ställe, nästan oavsett vilket område det berör. 

Stora Enso Inom Stora Enso ligger mycket fokus kring BI-användandet på 
produktionsrelaterade delar, vilket gör att nyttan av BI blir genom olika former 
av uppföljningar, så som förlustuppföljning. Men det finns även analyser som 
leder till kostnadsreduceringar i form av att Stora Enso hittar möjligheter i de 
analyser som görs med hjälp av systemet, i grund och botten ett beslutsstöd. Ett 
exempel som respondenterna på Stora Enso lyfter fram är kostnadsreduceringar 
inom kassationer, d.v.s. papper som produceras men inte kan säljas till en kund 
av olika anledningar. Inom det området har stora besparingar kunnat 
genomföras tack vare BI-systemet. Relaterat till investeringen i BI-systemet är 
den också väldigt liten jämfört med de kostnadsbesparingar som kunnat 
genomföras. 

OK/Q8 När respondenten på OK/Q8 pratar om nyttan med BI framhäver denne 
möjligheten att följa upp och sedan ta beslut utifrån dessa uppföljningar. I och 
med att OK/Q8 är ett relativt stort bolag så blir det också komplext och behoven 
för en effektiv verksamhetsstyrning ökar, det behövs ständigt ha en kontroll på 
allting inom företaget och utifrån det styra verksamheten på rätt sätt. BI blir här 
en del i att styra verksamheten på rätt sätt och kunnat ta de rätta besluten, 
även uppe i den högsta ledningen inom företaget. Tack vare BI kan OK/Q8 följa 
sina kunder intensivt, företaget kan se när, var och vad en kund handlar. 
Samtidigt menar respondenten att värdet med BI är något som utvecklas 
ständigt i och med att användandet och systemet utvecklas, därför är det en 
fråga som inte är helt enkel att besvara.  

Milko Milkos respondent menar att BI-systemet har genererat mycket nytta för 
företaget. En stor del av nyttan med BI finns i den uppföljning, prognostisering 
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och analys av data som finns i systemet. BI kan således bidraga med bra 
underlag för de beslut som tas, bland annat i form av att skapa 
resultatrapporter, statistikrapporter, produktionsrapporter och 
försäljningsrapporter. En fördel med BI inom Milko är också att de kan 
sammanfläta information och rapporter mot varandra, d.v.s. korrelera 
exempelvis produktion mot försäljning, något som tidigare inte har varit möjligt. 
BI ger också möjligheter att ner på produktnivå avgöra vilka produkter som är 
lönsamma och kunna göra förändringar inom eller ta ur produkter som ej är 
lönsamma från sortimentet. Utöver de redan nämnda fördelarna menar Milkos 
respondent att BI överlag ger en bredare helhetsbild som också möjliggör 
framåtblickar för verksamheten. 

Alfa Alfas nytta med BI uttrycks av respondenten så som att det skapar bättre 
underlag för rapporter och analyser, d.v.s. ett verktyg som strukturerar och 
visualiserar information tydligt. Tack vare de nämnda delarna har Alfa kunnat 
göra djupare analyser än tidigare, så som att kunna göra analyser på specifika 
produkter istället för på produktgrupper. Även bland de ekonomiska måtten har 
Alfa kunnat gå längre ner, från att göra lönsamhetsanalyser går det att ta fram 
täckningsbidrag och gräva i indirekta kostnader lättare. Besluten Alfa tar kan nu 
baseras mer på ett backspegelstittande och förståelse för hur produktionen och 
försäljningen gått, något som i sin tur genererar mer välgrundande beslut. Det 
betyder också att länken mellan ”backspegel” och framtid blir tydligare, 
besluten kan fokuseras på vad som skall göras för att prestera bättre än 
tidigare. 

Tre Som exempel på hur BI genererar nytta på Tre menar respondenterna att 
företaget kan följa upp kampanjer och göra utvärderingar utifrån exempelvis 
lönsamhet på en specifik kampanj. Skulle det exempelvis uppstå mycket returer 
i en viss period eller för en viss butik kan Tre också enklare och bättre förstå 
varför dessa returer har uppstått med hjälp av BI.  Därutöver hjälper Bi till att 
prognostisera behov, exempelvis inom kundcenteravdelningen där Tre tar hjälp 
av BI-verktyget när de ska schemalägga personal och bestämma hur många 
kundserviceagenter som behövs på viss dag och tid. Bland de värden som inte 
lika lätt kan framhävas eller tillskrivas BI-verktyget, men som respondenterna 
menar har förbättrats med hjälp av BI finns bland annat optimeringar inom 
logistikprocesser. Därutöver tillkommer nytta genom att Tre kan genomföra 
rapportering snabbt och smidigt, så som den finansiella rapporteringen. 
Respondenterna sammanfattade nyttan med BI logistikoptimering, förbättrade 
kundrelationer, säljoptimering samt kostnadskontroll som några exempel. 

TV4 Den huvudsakliga nyttan med BI-systemet på TV4 är förenklingen och 
uppsnabbandet av analys- och rapportframtagandet. Det är främst för 
controllers som denna nytta uppstått, men utöver det så finns det numera en 
källa där all viktig information samlas, vilket anses vara värdefullt. Därutöver 
menar respondenten att en nytta med BI är att alla numera tittar på samma 
siffror, d.v.s. om det mellan olika avdelningar skulle finnas olika definitioner av 
ett begrepp eller tal så är det numera det som står i BI-systemet som anses vara 
det korrekta. Därutöver underlättar BI-verktyget att se avvikelser och på så sätt 
kan TV4 göra kostnadsreduceringar utifrån de avvikelser som uppstått. 

Aftonbladet Den minskade ledtiden för avdelningar att få fram rapporter tillhör en av de 
större värdena BI-systemet ger, menar respondenten på Aftonbladet. Med hjälp 
av BI-systemet kan också Aftonbladet se lönsamhet tydligare och utifrån det 
kunna agera snabbare och göra satsningar effektivare. Vidare fördelar med BI-
systemet är att kontrollen över informationen nu är bättre, i form av att alla har 
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samma information och tillgång till den. Detta är dock inte lika långt som 
Aftonbladet strävar att komma; respondenten menar att de vill lyfta BI-
systemet till att bli ett aktivt beslutsstöd till ledningen, där möjligheter kring hur 
Aftonbladet kan bli bättre än sina konkurrenter ska kunna hittas med hjälp av 
BI. Det är dock inte aktuellt i dagsläget, och det återstår insatser för att nå dit. 

Preem I och med svårigheten att mäta värdet som definieras av BI-systemet säger 
Preems respondenter att det också är svårt att se vad värdet är. Fördelar som 
dock framhävs med BI-systemet på Preem är att företaget nu kan följa 
bensinstationerna bättre, bland annat genom att Controllers kan göra 
uppföljningar, prognoser och kontroller över stationernas ekonomiska 
utveckling. 

4.2.4 Tidshorisont BI skapar värde på 
Vilken tidshorisont upplever ni att BI skapar värde på? 

Alla företag 
(generell 
sammanfattning) 

Tidshorisonten är en fråga där de svarande företagen inte är eniga, d.v.s. de 
svarar markant olika. Det råder stora skillnader i hur företagen svarar kring vad 
de anser vara kort- och långsiktiga fördelar och hur de upplever att BI skapar 
värde inom dessa. De flesta företagen tenderar att se ett mått av långsiktiga 
fördelar i värdet BI genererar, men på det stora hela är det främst de kortsiktiga 
fördelarna som är dominanta. Därutöver lyfts också många ambitioner fram på 
att skapa mer långsiktiga fördelar, men en grund till det är att BI-systemets 
information och beslutsunderlag i större utsträckning behöver hamna på högsta 
ledningens bord, där besluten är baserade på så många olika faktorer och 
komplexa situationer att det stundtals kan vara svårt för BI att nå den nivån. 
Variationen i vad som anses vara kort- och långsiktigt är också stor, vilket gör att 
ibland kan ett företags respondent uppge att kostnadsreduceringar ger 
långsiktiga fördelar, medan en respondent på ett annat företag skulle kunna se 
liknande kostnadsreduceringar som kortsiktiga. Därutöver tillkommer 
definitionen av kort- eller långsiktiga som skiljer sig mellan de olika företagens 
respondenter. Rent generellt är det mycket som är relaterat till den ekonomiska 
rapporteringen och en del kundrelaterade värden så som segmentering och 
analyser kring lojalitet, vilka utgör ”både och”, d.v.s. både kort- och långsiktiga. 

Stora Enso Till stor del bidrager BI-systemet både kort- och långsiktigt menar 
respondenterna på Stora Enso. De menar dock att BI huvudsakligen bidrager till 
de långsiktiga målen, men att uppföljningar inom exempelvis kassationer har ett 
mer direkt värdeskapande och företaget ser nyttan snabbare. En generell regel 
är enligt Stora Ensos respondenter att ju närmare produktionen de kommer 
med BI-systemet, desto kortsiktigare värden genererar det. Det är dock svårare 
att definiera de exakta långsiktiga fördelarna, men som exempel ger 
respondenterna att det kontinuerliga utvecklingsarbetet inom företaget har 
stärkts i och med att de inom företaget fått upp ögonen mer för detta genom 
BI-systemet. 

OK/Q8 På OK/Q8 kan de se tillbaka i tiden samt se hur det går i nuläget. Ett mål är att Bi 
på något sätt ska kunna förutsäga framtiden, så som ge en hänvisning om var 
priser är på väg, hur marginaler kommer förändras med mera. I dagsläget är 
OK/Q8 inte där, men det är också när BI-systemet kan göra dessa former av 
prognoser och förutsägelser som det kan medföra mer långsiktiga fördelar. 
Respondenten ansvar att BI möjliggör beslut som kan ge mer långsiktiga värden, 
alltifrån ett optimerat logistikflöde till kunskap om hur OKQ8s korterbjudande 
ska formuleras. Dessutom kan företaget ta beslut om vilket sortiment som 
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attraherar dess kunder mest etc. Prediktiva analyser skulle dock ge OKQ8 
möjlighet att optimera sortiment och olika sorters erbjudanden än mer 
"träffsäkert". 

Milko Liksom på Stora Enso menar Milkos respondent att BI-systemet generar både 
kort- och långsiktiga fördelar. Samlade rapporter som innehåller information 
kring försäljning, produktion med mera tillskrivs de kortare fördelarna, medan 
långsiktiga fördelar mera är relaterade till att alla arbetar i samma verktyg för 
att ta fram rapporter, vilket bland annat underlättar igenkänning. Därutöver är 
en långsiktig fördel att alla tittar på likartad information, vilket också gör att 
olika avdelningar inom företaget inte har olika siffror på en och samma sak. 

Alfa Respondenten på företaget Alfa är av åsikten att BI inte kan generera några 
kortsiktiga värden. I grunden till det påståendet ligger att de kortsiktiga värden 
som är effekter av de analyser som genomförs inte direkt kan tillskrivas BI. Som 
exempel nämner respondenten att om Alfa lyckas genomföra 
kostnadsreduceringar inom lager utifrån minskade personalkostnader så är 
detta något som i grund och botten är tack vare BI, utan BI är bara en del i det 
arbetet. Sett på lång sikt menar dock respondenten att BI kan möjliggöra mer 
och tydligare information, vilket i sin tur leder till bättre beslut och som kan ge 
högre vinster för företaget. Den långsiktiga fördelen med BI är således bättre 
kvalitet i de beslut som tas, som i sin tur leder till högre vinster. 

Tre Inom Tre används BI-systemet bland annat för framtidsorienterade analyser 
kring kundbeteenden och hur dessa kan påverka affärerna. Respondenterna 
menar att värdet av BI-systemet finns både på kort och lång sikt. 

TV4 I dagsläget menar respondenten på TV4 att BI inte kan tillskrivas några 
långsiktiga fördelar. Detta grundar sig i att BI-systemet inte används som stöd i 
några större beslut eller frågor som finns på företagsledningens bord. Det 
handlar mest att se om vad som har gjorts och vad som görs. På sikt är dock 
tanken att BI ska kunna hjälpa TV4 i deras långsiktiga beslutsarbete, men det är 
inte så verktyget används idag. 

Aftonbladet På Aftonbladet ses den nytta som BI ger idag som kort- och långsiktig. I det 
långa loppet kan BI-systemet gynna Aftonbladet om det förs diskussioner kring 
satsningar på att hitta de lönsammaste målgrupperna eller liknande, men för att 
det ska hända menar respondenten att ny källdata behöver inhämtas. Det 
återstår en lång resa innan Aftonbladet kan gynnas mer långsiktigt av deras BI-
system enligt respondenten. 

Preem Även på Preem menar respondenterna att fördelarna BI genererar är mer 
kortsiktiga än långsiktiga. Bland annat så används inte BI-systemet idag inom 
högsta ledningen då det inte klarar av att täcka de behov som finns inom de 
beslut som tas där. 
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5. Analys 

Detta analysavsnitt inleds med en kortare analys kring respondenternas beskrivning av BI-
användningen på de intervjuade företagen och definitionen av BI. Därefter följer en analys utifrån 
samma struktur som återfinns i empiriavsnittet, där undersökningsmodellen används som grund för 
respektive fråga. 

5.1 Respondenternas beskrivning av BI-
användningen 

Sett till definitionen av BI, d.v.s. det som återfinns i figur 1 (se del 2.1 i uppsatsen) så har 
respondenternas BI-system använts i tidigare forskning. Det dominerande användningsområdet är 
inom områden så som analys och rapportering (vilket förekommer på samtliga intervjuade företag). 
BI är bland respondenternas användning också ett beslutsstödsverktyg, en möjliggörare för (djupare) 
segmentering och förutser trender. Det är kanske mer tveksamt om det upptäcker substitut, men 
överlag är således bilden att definitionen av BI i litteraturen är också så det används idag inom 
företagen som medverkat i intervjuerna. 

 

Figur 8 – Uppföljning på definitionerna av BI (egen framtagning) 

5.2 Resurser 
På input-frågan så är det många system som nämns som svar, där ett visst system (ex. 
försäljningssystem) som ger input till BI-systemet kan ses som en resurs i sig. Oavsett informationen i 
sig eller information från en specifik resurs så råder det ingen tvekan om att den är värdefull för 
företagen. Frågan om en resurs är värdefull för företaget har inom den här studien inte ställts till 
företagen, då faktumet att företaget väljer att lyfta in data till BI-systemet indikerar att det är något 
värdefullt. Ett annat sätt att exemplifiera hur värdefull informationen är utgår från faktumet att 
företagens ledning inom olika nivåer av organisationen baserar sina beslut utifrån den informationen 
(exempelvis Controllers på TV4 som påverkar många beslut med den information de hämtar från BI-
systemet). Kring kriteriet att resursen inte ska vara utbytbar (Hart, 1995) går det att tolka på flera 
sätt. Är det själva informationen så är den i högsta grad utbytbar, men den företagsspecifika 
informationen och systemspecifika informationen kan givetvis inte bytas ut. I teorin skulle ett 
produktionssystem, vilket används på många av företagen som intervjuats, sett som en resurs kunna 
bytas ut. Dock är den resurs BI stöttar genom analys- och beslutsprocesserna är mera av karaktären 
att det är data från de specifika systemen. Milkos respondent nämnde kring värdet av BI (d.v.s. inte 
på input-frågan utan en annan fråga) att det inte är själva systemet som ger värdet, ett beslut 
baserad på information från ett produktionssystem skulle kunna tas utan BI-systemet med i bilden, 
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Figur 9 – Resursdelen av undersökningsmodellen och BI (egen framtagning) 

men den information BI stöttar som kommer från exempelvis ett produktionssystem är av karaktären 
att den inte kan bytas ut med information från ett annat produktionssystem i exempelvis ett 
systerföretag.  Det betyder kortfattat att information från ett system som resurs är svår att imitera. 

För de så kallade karaktärsdragen som en resurs kan inneha förefaller det mer tveksamt i hur BI kan 
stötta resurser i deras uppfyllande av dessa kriterier. Att BI skulle fånga upp ”tyst kunskap” (Hart, 
1995) har inte nämnts i några exempel, det är snarare tvärtom, d.v.s. att det är relativt 
standardiserad och uttryckt information som tas in. Som exempel så var den generella 
sammanfattningen av input:en att det kom från produktions-, försäljnings- och ekonomisystem, 
system som bedöms innehålla kunskap som inte är av den ”tysta” karaktären. Det handlar också 
mycket om att den information som tas in i BI-systemet är mycket siffror, bland annat så tar som 
nämnt OK/Q8, Tre, Aftonbladet med många fler företag in försäljningssiffror. ? En möjlig tanke är att 
så kallade KM-system, d.v.s. knowledge management som samlar kunskap, bland annat i former av 
intranät skulle kunna innehålla en del ”tyst kunskap”. Därutöver skulle det kunna finnas tyst kunskap 
i anteckningsfält i olika system eller andra delar, men i huvudsak fokuserar de intervjuade företagen 
på siffror från olika system, vilket gör att de resurser som BI kan stödja troligen inte uppfyller 
karaktärsdraget av att ha tyst information. Nästa karaktärsdrag berör om en resurs är unik. Sett till 
själva informationen som kommer från ett system så är den i sig unik, inget företags 
produktionssystems information exakt likt ett annat företags. Exempelvis så skulle inputen från 
produktionssystemet på Milko skilja sig markant åt från Stora Ensos. Men sett till själva 
informationen från systemen så uppger respondenterna i princip samma information, d.v.s. det är 
information från produktions-, försäljnings- och ekonomisystem som är input. I några fall avviker det, 
bland annat så uppger TV4 att de tog in data från deras HR-system och extern information kring 
tittarsiffror. Att resursen är svår att imitera står klart, men de flesta typer av resurser som BI stöttar i 
konkurrensfördelsprocessen är inte unika jämfört med andra företags BI-användande. Ett exempel är 
de nämnda försäljningssiffrorna som nästan vartenda företag verkar ta in, undantaget Stora Enso 
som inte nämner det, men troligtvis även de har någon form av försäljningssiffror i deras BI-system. 
Sett till definitionen av socialt komplexa där stora mängder människor engagerade sig i resursen i 
form av koordinerade aktiviteter (Hart, 1995) så utgör även detta en tolkningsfråga. Framställandet 
av informationen från exempelvis produktionssystemet som går in i BI-systemet är det troligen inte 
så många, i flera fall bara någon eller några inom IT och kanske någon systemägare utanför IT-
organisationen. Men sett till den personal som är involverad i processen att framställa grunden till 
informationen, d.v.s. den data som skapas i samband med produktion, försäljning och till viss del 
framtagandet av de ekonomiska måtten så är det desto fler. Men är själva resursen, d.v.s. 
informationen från ett produktionssystem en socialt komplex resurs så tillvida att den är 
arbetsintensiv och det är få som har en överblick till resursen? Även om det åter bör poängteras att 
det är en tolkningsfråga så är tolkningen här att de resurser BI stöttar, d.v.s. information om olika 
system, inte är socialt komplexa. Sett till personer involverade i själva BI-arbetet verkar det inte 
spänna över många personer, utan exempelvis en BI-ansvarig och kanske en Controller för att få fram 
en rapport eller beslutsunderlag. Exempelvis så finns TV4, Milko och företaget Alfa där Controllers 
arbetar relativt självständigt med det underlag de tar fram (om än att det underlaget kanske behöver 
en BI-ansvarig som först ”bygger” själva rapportmöjligheten). 
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5.3 Förmågor 

 

Figur 10 – Delen som berör förmågor från undersökningsmodellen och BI (egen framtagning) 

Gällande förmågorna och frågorna om vilka avdelningar och processer samt hur BI används är varken 
teknik eller design (Hart, 1995) närbesläktade med de svar som getts från respondenterna. Inte heller 
inköp (Hart, 1995) nämns i någon större omfattning. Värt att notera är att flera respondenter tog in 
data från inköpssystem, men det verkar således användas i andra sammanhang än att optimera 
inköpsprocesser eller utveckla en specifik förmåga inom inköp. En av de förmågor som dock 
framträder tydligast i svaren från respondenterna är produktionsförmågan. . Även om BI inte 
tenderar att användas direkt i själva produktionen så används det i många av de delar som är direkt 
eller indirekt relaterade till produktionen och bidrar till en effektiv produktionsförmåga. På Stora 
Enso nämndes som exempel att de tagit in data från produktionssystemet och via det lyckas hitta 
kostnadsreduceringar och förbättringsmöjligheter inom produktionen. Huruvida denna sedan kan 
övergå till att bli en konkurrensfördel återstår att analysera i nästa avsnitt, men i grund och botten 
kan BI här stödja en produktionsförmåga. På punkten distribution (Hart, 1995) finns exempelvis 
OKQ8 och Preem vilka båda använde BI i logistikanalysen. Den sista exemplifierade förmågan bland 
de operationella är service (Hart, 1995), där kundsystem är ett av de system som nämns, många 
gånger dock i lönsamhetssammanhang vilket inte implicit betyder att företagen förbättrar sin 
kundserviceförmåga. Mobiloperatören Tre använde BI som stöd i schemaläggningen av 
kundserviceagenter, något som kan tolkas antingen som att de utvecklar någon form av HR-förmåga 
eller att de gör det för ökad service mot kunderna. Det mått som kanske saknas bland operationella 
förmågorna är någon form av analysförmåga. Men ger en analysförmåga verkligen en 
konkurrensfördel eller något som skapar ett värde för slutkunden? I sammanhanget är det möjligen 
så att en analysförmåga i sin tur vidareutvecklar någon annan förmåga, inom exempelvis försäljning 
eller distribution, då en analytiker analyserar ett specifikt område. Liknande gäller för den aktivitet 
som också nämns i intervjuerna, d.v.s. ekonomisk rapportering och analys. Om BI stöttar ekonomisk 
rapportering och analys för en Controller (som bland annat återfinns hos Milko, TV4 och 
Aftonbladet), är det i sig en förmåga som skapar någon nytta för en kund? Möjligt är att det ger ett 
värde för en intressent, exempelvis en kommunorganisation som vill veta hur det går för företagen i 
kommunen eller en aktieägare som vill försäkra sig om företagets lönsamhet. Men värdet för själva 
kunden att företaget utvecklar en ”förmåga” inom ekonomisk rapportering är troligen litet, där är det 
istället åter igen så att den ekonomiska rapporteringen i sig kanske utvecklar andra förmågor som 
skapar värde för företagets kunder. 

Kvar står förutom de operationella förmågorna också de dynamiska . På Stora Enso nämnde 
respondenterna (under frågan tidsperspektiv) att BI öppnat ögonen och att de arbetar med ständigt 
utveckling där BI bidragit till detta. Det är dock en av få indikationer på något som kan liknas vid 
processinnovation. Intrycket från intervjuerna till denna uppsats som uppsatsförfattarna fick var att 
BI har bidragit till processinnovation. En möjlig tanke till varför respondenterna inte nämner detta är 
för att de fokuserar på specifika processer, och istället kanske nämner att BI bidragit till utvecklingen 
i en produktionsförmåga, men inte att BI generellt bidrager till processutvecklingen. På så sätt stödjer 
BI indirekt en processinnovation via utveckling av specifika förmågor, och inte det omvända som är 
tanken i den dynamiska delen. För förmågan samutveckling som inbegriper att avdelningar arbetar 
med varandra över avdelningsgränser eller att processer samstrålar i arbetet (Eisenhardt & Martin, 
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2000) återfinns få indikatorer på att BI skulle stödja något eller ha en del i detta arbete. Möjligtvis så 
kan svaret i TV4-intervjun kring att de upparbetat gemensamma definitioner över avdelningsgränser 
ses som en samutveckling, men i övrigt tenderar det vara så att respektive avdelning eller process 
arbetar med sina delar i BI-systemen. Vad gäller förmågan patchning (Eisenhardt & Martin, 2000) så 
finns exempel från den anonyma företaget Alfa där arbetet med BI inkluderade trendanalys, något 
som ger en ”patchningsförmåga”. Den förmågan skulle på så sätt att BI kan stödja identifieringen av 
kommande händelser och utvecklingar och ge Alfa en möjlighet att agera utifrån dessa. Även 
Aftonbladets respondent uttryckte att de kunde reagera snabbare och tidigare med hjälp av BI-
systemet och den information de kunde få ut därifrån. Utöver det finns de generella delarna kring 
vad som framkom i intervjuerna, där prognosarbete förekommer, även om det är mer betoning på 
uppföljning.  Samtidigt behöver patchningsförmågan bara beröra framtida händelser, utan det skulle 
också kunna gälla att snabbt kunna anpassa sig efter nuläget. Inom ramen för anpassningen så 
nämner flera av företagen att BI snabbar på processen att ta fram information vilket i sin tur gör att 
de som använder informationen kan ägna mer tid åt analys och snabbare reagera. Följaktligen kan 
företagen agera snabbare utifrån den information de har. Samlat utgör ovanstående indikationer 
flera distinkta tecken på att BI kan stötta ”patchning” och ge företagen möjlighet att agera snabbare 
på den information de får via BI-systemet. 

5.4 Konkurrensfördelar 

 

Figur 11 – Konkurrensfödelar och BI (egen framtagning) 

Överlag kretsar mycket av respondenternas svar relaterade till konkurrensfördelar kring den 
generella formuleringen att företagens medarbetare kan ta bättre beslut med hjälp av BI-systemet. 
Att ta bättre beslut kan kanske i sig påverka och driva på konkurrensfördelar, men exempelvis så 
nämndes inte konkurrensfördelar som marknadspositioneringsmöjligheter eller omsättningsökningar 
under intervjuerna. 

Vid en genomgång av samtliga konkurrensfördelar och dess kategorier så finns exemplet kring 
mobiloperatören Tre och dess schemaläggning av kundserviceagenter med hjälp av BI som skapar en 
serviceförmåga kan i sin tur skapa konkurrensfördelar i form av att företaget uppehåller en 
servicenivå som utmärker sig jämfört med dess konkurrenter. I övrigt nämns inga exempel under 
kategorin kundrelaterade där BI skulle stötta i exempelvis att öka kundnöjdheten eller 
kundlojaliteten. De marknads- och produktrelaterade kategorierna var även dessa relativt sällan 
förekommande i intervjuerna. En koppling som möjligtvis skulle kunna tänkas ses som att BI stöttar 
strävan efter konkurrensfördelar är den trendanalys som företag Alfa företog sig med inom BI. Att 
därefter göra någon form av anpassning på marknaden utifrån förmågan kan ses som en 
konkurrensfördel, men hur utbrett det är på företag Alfa, och om nödvändiga anpassningar 
genomförs i den utsträckning som BI-systemet indikerar, är en analys som troligen behöver göras, 
före det kan dras några slutsatser kring huruvida Alfas trendanalys verkligen kan leda till 
konkurrensfördelar. En andra koppling som även denna med tveksamhet väcks är OK/Q8 och 
faktumet att de med hjälp av BI kan veta när, var och vad en kund köper i deras butiker. Med en 
generös bredd i perspektivet skulle detta kunna tolkas leda till någon form av marknadsanpassning, 
men relaterat till förmågan ”patchning” bedöms det inte vara tillräckligt för att nå statusen av 
konkurrensfördel. Sett till de finansiella/ekonomiska kategorierna finns det däremot vissa samband 
som kan dras mellan vad respondenterna svarat i intervjuerna och teorin. Respondenten på företag 
Alfa menar att BI långsiktigt stöttar högre vinster för ett företag, medan flera företag arbetar med att 
förbättra produktionsrelaterade delar och kan således öka sin produktivitet. Även 
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kostnadsreducerande återgärder finns inom ramen för de konkurrensfördelar som nämns som värdet 
av BI, där fallet med Stora Enso återkommer. I bakgrunden av flera av intervjusvaren verkar det också 
finnas åtgärder som med hjälp av BI gör företagen lönsammare och kan driva upp vinstnivån i 
jämförelse med dess konkurrenter, men ingen uttrycker det explicit så. I många fall handlar BI i 
intervjusvaren om ekonomiska uppföljningar varav analyser och åtgärder som ökar vinsten, 
omsättningen och minskar kostnaderna förefaller naturliga, men huruvida respondenterna upplever 
att BI varit med och stöttat detta eller inte framhävs dessvärre inte lika tydligt. Sett till de strategiska 
konkurrensfördelarna framkommer varken från den generella delen eller de exempelföretag som 
nämns några svar som kan relatera till dessa typer av konkurrensfördelar. Ett möjligt svar som hade 
kunnat tolkas som att BI stöttar konkurrensfördelar inom den här kategorin vore om ett företag 
upplevde att de kunde innovera snabbare och bättre med hjälp av BI och att det blev 
konkurrensfördelaktigt. Ett annat möjligt svar vore att företaget med hjälp av BI kunde effektivisera 
sina kostnader genom alla led och på så sätt skapa och uppehålla en lågkostnadsstrategi. Ett tredje 
möjligt svar vore om ett företag genom BI kunde agera snabbare och/eller klokare vid erbjudanden 
om förvärv, eller möjligtvis kunna förvärva företag innan dess konkurrenter ser en värdefull 
förvärvsmöjlighet. Ingendera av dessa nämnda exempel förekommer i intervjusvaren varpå de 
strategiska konkurrensfördelarna inte verkar vara aktuella i det fallet BI stödjer skapandet av 
konkurrensfördelar. 

5.5 Tidshorisont 

 

Figur 12 – Tidshorisont och BI (egen framtagning) 

Vad gäller tidshorisonten så svarade respondenterna väldigt olika och det upplevs som att 
variationen i svar och respondenternas tolkning av kort och lång sikt gör det problematiskt att både 
analysera och dra slutsatser kring om konkurrensfördelarna blir kort- eller långsiktiga. Sett till hur 
respondenterna verkar uppleva det är således konkurrensfördelarna från det BI stöttar både kort- 
och långsiktiga. 

På området tidshorisont finns dock en kontroll inbyggd, närmare bestämt de tre strategiska 
resursaspekterna; om resursen är svår att imitera, om den är ej utbytbar och ej mobil (Hulland & 
Wade, 2004) Sett till de resurser BI stödjer är det ofta inte speciellt svårt att imitera data från 
produktionssystemen, om än att det inte är samma data som går mellan produktionssystemet och BI-
systemet på företag A som företag B. När det kommer till om resursen är utbytbar så förefaller detta 
påstående mer troligt, d.v.s. informationen från exempelvis ett produktionssystem är svår att byta ut 
med annan information som fyller samma funktion i vidare användning och skapar samma 
konkurrensfördel. Är resursen mobil? På den frågan skulle det exempelvis kunna vara så att ett 
företag som outsourcat sitt produktionssystem ser sin största konkurrent köpa upp det företaget 
som levererar produktionssystemet och får på så sätt tillgång till det data som levereras från 
produktionssystemet hos det förstnämnda företaget. I praktiken är detta scenario troligen väldigt 
orimligt och det finns säkerligen en rad regler och lagar som försvårar denna typ av agerande, men 
förutsatt att det skulle hända så skulle ”resursen” vad gäller produktionssystemsdata från det 
förstnämnda företaget bli mobil? Svaret på den är att den data som konkurrenten nu får tillgång till 
blir av en annan karaktär, d.v.s. det blir konkurrentinformation och inte data från en 
produktionssystem för det konkurrerande företaget. På så sätt är resursen inte heller mobil i det 
hänseendet att så fort data från produktionssystemet flyttas som BI senare stödjer så försvinner 
sammanhanget och också det som senare kan utgöra konkurrensfördelar. 
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Vid en återgång till vad respondenterna faktiskt svarat på frågan är som tidigare nämnt båda 
perspektiven närvarande. Företag Alfa nämnde att inga av de fördelar som BI stödjer blir kortsiktiga, 
medan TV4, Aftonbladet och till en viss del Preem ser att de kortsiktiga fördelarna som BI stödjer är 
fler än de långsiktiga. Jämförs det teoretiska resonemanget som analyserat fram att det kan vara 
problematiskt för BI att stödja denna form av långsiktiga fördelar med hur det fungerar i praktiken, så 
verkar det indikera att de kriterier som finns för långsiktiga fördelar inte kan uppfyllas med hjälp av 
BI. 

5.6 En empiriskt anpassad undersökningsmodell 
Följande uppföljning av undersökningsmodellen i figur 13 ska på intet sätt ses som en statisk 
bestämmelse över huruvida en del i processen att uppnå konkurrensfördelar kan hjälpas av BI, utan 
snarare en indikation på problemområden där BI inte är lika effektivt i stöttandet. Ur ett 
helhetsperspektiv går det att diskutera hur väl BI stöttar de olika delarna av modellen för att nå 
konkurrensfördelar. Som synes så finns det i uppföljningen till den framtagna modellen tveksamheter 
i hur BI kan stödja resurser och förmågor samt även konkurrensfördelar. Även om BI kan stödja vissa 
drag i resursdelen så är det snarare på steget som berör förmågor där BI får en tydligare koppling. 

Vissa av inslagen i den modifierade undersökningsmodellen överensstämmer inte till fullo med vad 
respondenterna uppgett, utan är också resultat av analysen. Bland annat så har de finansiella och 
ekonomiska konkurrensfördelarna inte strukits, trots att det inte fanns belägg för ökad omsättning. 
Detta utifrån analysen att detta fanns med i bakgrunden på intervjuerna, trots att det inte uttrycktes 
i klartext. Även de långsiktiga konkurrensfördelarna är kursiverade, då den strategiska 
resursaspekten ”svår att imitera” enligt undersökningsmodellen inte är aktuell och således göra att 
det inte går att nå långsiktiga fördelar för ett företag. Samtidigt hade flera företag upplevt långsiktiga 
konkurrensfördelar enligt de svar som framkommit i intervjuerna, varför den får stå som kursiverad.



Business Intelligence som del i skapandet av konkurrensfördelar?   Sidan 33   

 

Figur 13 – Modifierad undersökningsmodell baserad på denna studie (egen framtagning)
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6. Slutsatser 

Dessa slutsatser kommer inleda med att utgå från problemfrågan som ställts, för att därefter angripa 
mer övergripande slutsatser, bland annat kring problemområdet i sig. 

6.1 Hur och varför BI stödjer skapandet av 
konkurrensfördelar 

På frågan hur BI ur ett resursbaserat synsätt kan stödja skapandet av konkurrensfördelar på kort 
samt långsikt inom stora företag så finns det ett flertal olika delar som besvarar denna fråga. BI kan 
med hjälp av sin dataomvandling (som lagras i en eller flera databaser) samla och strukturera data 
och visualisera den information som senare byggs fram. Det betyder att BI kan bygga på 
informationen som en resurs med att göra den än mer unik, värdefull (genom att det 
förtydligar/förenklar) och svår att byta ut (det blir än komplexare att ”göra om” det när BI är med i 
bilden). Ett exempel är att BI skulle kunna ta resursen (information från exempelvis ett 
produktionssystem) och vidare förädla informationen eller förändra hur den visas vilket gör den än 
mer unik och värdefull för ett företag. BI kan även stödja så kallade förmågor genom att det stödjer 
processoptimering och utveckling av dessa förmågor. Ett exempel är att BI kan stödja 
vidareutveckling och effektivisering av en produktionsförmåga (oftast produktionsprocess). BI kan 
också dels vara en pådrivande kraft men också ett nav i så kallade dynamiska förmågor så som 
patchning (företagets anpassningsförmåga mot aktuella eller kommande händelser), genom att det 
aktivt stödjer informationsbehovet för de som arbetar inom dessa områden. Mobiloperatören Tre 
och hur de schemalägger sina serviceagenter med hjälp av information från BI-systemet, som i sin tur 
gör att kunden aldrig får vänta för länge i telefon, skulle kunna utgöra en konkurrensfördel. Sättet 
det utgör en konkurrensfördel på är att BI-systemet stöttar en förbättrad servicenivå gentemot 
företagets kunder, vilket är ett exempel på de konkurrensfördelar som förekommer i uppsatsens 
undersökningsmodell. Utöver servicenivån finns det konkurrensfördelar i form av 
marknadsanpassning, där BI stöttar företagens arbete och kan utgöra det extra som till slut gör att 
ett företag uppnår en hög flexibilitet och är snabba i sina marknadsanpassningar (så som på det 
anonyma företaget Alfa). Ett exempel på konkurrensfördelen kostnadsreduceringar finns på Stora 
Enso, där företaget med hjälp av BI-systemet kunnat genomföra åtgärder som medfört stora 
kostnadsreduktioner inom produktionen. Samtidigt fanns det inga inslag i intervjuerna som kunde 
relatera till så kallade strategiska konkurrensfördelar (bland annat lågkostnads- eller 
differentieringsstrategi). Hur kan BI stödja skapandet av konkurrensfördelar ur det resursbaserade 
synsättet när det kommer till kort- och långsiktiga fördelar? Den information BI behandlar, 
omvandlar och bearbetar har visat sig vara en resurs som inte är svår att imitera. Det är enligt den 
undersökningsmodell som byggts upp ett krav att alla tre delarna är uppfyllda, d.v.s. att en resurs är 
svåra att imitera, att den ej är utbytbar samt att den är mobil. Då återstår endast alternativet 
kortsiktig konkurrensfördelar, vilket gör att de konkurrensfördelar som BI stödjer kan ses som 
kortsiktiga i huvudsak. Dock så anser många av de intervjuade företagen att BI kan stötta arbete som 
leder till långsiktiga fördelar, varför tveksamhet kvarstår på denna punkt. 

Sett till varför BI kan stötta skapandet av konkurrensfördelar på en resursnivå så bygger det på att BI 
samlar data på ett effektivt sätt. Det påtvingar även ett struktureringsarbete, men framförallt kan BI 
stötta skapandet av konkurrensfördelar på resursnivån genom att det kan ta fram den värdefulla 
resursen (informationen) på ett enkelt och tydligt sätt. För delen som kretsar kring förmågor blir det 
väsentligt tydligare varför BI stöttar skapandet av konkurrensfördelar. Genom att det stödjer 
effektivisering, optimering och processinnovation med mera så betyder det att BI lyfter en förmåga 
ett steg till. Företag så som Stora Enso och Milko har i intervjuerna nämnt att deras 
produktionsprocessers data finns i BI-systemet, och genom analyser kan produktionsförmågan 
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effektiviseras. Det betyder att anledningen till BI stöttar förmågorna går genom dess möjlighet att 
ytterligare effektivisera, optimera och processinnovera än befintlig nivå. Än tydligare är det på nästa 
nivå, d.v.s. konkurrensfördelsnivån. Det är dock med samma argument som kring förmågorna som BI 
kan lyfta konkurrensfördelarna, d.v.s. att dess möjlighet till effektivisering, optimering och 
processinnovation som lyfter förmågor som sedermera blir konkurrensfördelar utgör anledningen. 
BIs medverkan i förmågorna som utgör konkurrensfördelar så som servicenivå mot kunder, 
kostnadsreducerande åtgärder med mera är följaktligen också hur det stöttar skapandet av 
konkurrensfördelar. Det är dock med ett omvänt resonemang BI kan stötta skapandet av 
konkurrensfördelar på kort sikt i undersökningsmodellen; BIs oförmåga att lyfta information eller 
resurser som är svåra att imitera gör att det inte finns möjlighet till stöttandet av långsiktiga 
konkurrensfördelar. 

6.2 Övergripande slutsatser och förslag på 
fortsatta studier 

Även om BI kan stötta vissa delar av den undersökningsmodell som byggts fram, är det långt ifrån alla 
delar där BI kan nyttjas för att skapa konkurrensfördelar. Det ska också framhållas att det inte är helt 
oproblematiskt att binda ihop det resursbaserade synsättets tanke kring hur konkurrensfördelar 
uppstår och hur BI är stöttande till resurser, förmågor och sedermera konkurrensfördelar. Samtidigt 
framträder en tydlighet kring BIs fokus på siffror, produktionsrelaterade processer och ekonomiska 
delar i företaget, vilket också ger en fingervisning om att de långsiktiga konkurrensfördelarna som 
uppstår i komplexa processer möjligtvis inte är lika närvarande i BI-arbetet. En slutsats från 
intervjuerna som dock framkommit är att BI verkar ha en potential att göra mer, d.v.s. i större 
utsträckning stötta sådant som leder till långsiktiga fördelar, och att företagen är på väg dit, men att 
det arbete som pågår idag inte riktigt nått dit. 

Det är därför en slutsats från den här uppsatsen blir att fortsätta på samma väg, men att i fortsatta 
studier antingen testa andra synsätt som skildrar konkurrensfördelar, eller att fortsätta på den här 
studiens tanke om det resursbaserade synsättet men att i större utsträckning begränsa sig till endast 
förmågor eller kanske kortsiktiga konkurrensfördelar. En annan tanke är att fortsatta studier tittar på 
BI som en resurs och förmåga i sig, och inte ett stöttande koncept. Därutöver är det möjligt att vrida 
tillbaka klockan och förenkla modellerna, d.v.s. se på forskning som validerar och förenklar det 
resursbaserade synsättet och på så sätt göra en tydligare grund innan BI gör entré i bilden ihop med 
det resursbaserade synsättet. Därutöver skulle en kvantitativ studie inom samma område och med 
samma grund som denna uppsats kunna ställa fler frågor och kvantifiera relationer mellan 
exempelvis BI och hur det kan stötta företag i positionering på marknaden. 

Den här uppsatsen ger en första ingång och en undersökningsmodell till forskare som framåt vill 
studera det resursbaserade synsättet och konkurrensfördelar med alla dess utvecklingar som skett 
och hur ett IT-koncept eller något annat kan agera stöttande för framtagandet av 
konkurrensfördelar. Den undersökningsmodell som använts innehar en stor utvecklingspotential och 
behöver till en viss del revideras för bättre tillämpbarhet, men utgör som nyss nämnt en grund att stå 
på.
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