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Abstract 
An information society under constant development enables organizations to have access to a 

growing supply of information. Handled in an efficient manner, information can be a 

valuable, competitive resource. This can be achieved by investing in a Business Intelligence 

system (BI system). BI system's main function is to manage large amounts of unstructured 

data, convert it into useful information, which in turn will be used as a basis for performance 

management. 

 

The purpose of this study is that, through qualitative, semi-structured, in-depth interviews, to 

examine the perceived benefit of using BI systems to support business governance. This 

benefit is analyzed using theories such as traditional, bounded and flexible-bounded 

rationality, cognitive bias and theories of man's ability to think intuitively and reflective. The 

benefits of BI systems will also be analyzed using the theories of the communication process, 

conflicts in decision making and DIKW pyramid describing the process data, information, 

knowledge, wisdom. It also analyzes the benefits of BI systems using agency theory. 

 

The results show that users of BI systems are experiencing the benefits as follow: BI systems 

provide increased access to information in the organization, increasing the ability to handle 

large amounts of information, creating more fact-based decisions, freeing up time for analysis, 

reducing opportunistic behavior and facilitates internal communication. This creates 

flexibility in the bounded rationality, a more reflective decision-making process that improves 

the prospects to make rational decisions. Users go higher up in DIKW pyramid. BI systems 

reduce the information asymmetry between principal and agent. BI systems reduce 

uncertainty in decision reducing the risk of conflict. Training and practice are essential for BI 

systems to generate benefits. Unlike previous research, this study shows that BI systems are 

well integrated into organizations as well as live up to expectations. A new aspect of BI 

systems is that they reduce the risk of opportunistic behavior. 
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Sammanfattning 

Ett informationssamhälle under ständig utveckling gör att organisationer får tillgång till allt 

mer information. Hanteras denna informationstillgång på ett effektivt sätt är informationen en 

värdefull konkurrenskraftig resurs. Detta kan uppnås genom att investera i Business 

Intelligence-system (BI-system). BI-systemets huvudfunktion är att hantera stor mängd data 

och omvandla denna till användbar information, som i sin tur ska användas som underlag för 

verksamhetsstyrning. 
 

Syftet med denna studie är att, genom kvalitativa, semistrukturerade, 

djupintervjuer undersöka den upplevda nyttan av att använda BI-system som stöd för 

verksamhetsstyrning. Denna nytta analyseras med hjälp av teorier som traditionell-, 

begränsad- och flexibel-begränsad rationalitet, kognitiv bias och teorier kring människans 

förmåga att tänka intuitivt och reflektivt. Nyttan av BI-system kommer även analyseras med 

hjälp av teorier kring kommunikationsprocessen, konflikter i beslutsprocessen och DIKV-

pyramiden som beskriver processen data, information, kunskap, visdom, samt med hjälp av 

agentteori.  
 

Studiens resultat visar att användare av BI-system upplever nyttan enlig följande: BI-system 

ger ökad access till information i organisationen, ökar förmågan att hantera stora mängder 

information, skapar mer faktabaserade beslut, frigör tid för analys, minskar opportunistiskt 

beteende och förenklar intern kommunikation. Detta skapar flexibilitet i den begränsade 

rationaliteten, en mer reflektiv beslutsprocess, vilket förbättrar förutsättningarna att fatta 

rationella beslut. Användarna hamnar högre upp i DIKV-pyramiden. BI-system minskar 

informationsasymmetrin mellan principal och agent. BI-system minskar osäkerheten i 

beslutsprocessen vilket minskar risken för konflikt. Utbildning och rutiner är förutsättningar 

för att BI-system skall kunna generera nytta. Till skillnad från tidigare forskning visar denna 

studie på att BI-system är väl integrerade i organisationer samt lever upp till förväntningarna. 

En ny aspekt av BI-system är att de minskar risken för opportunistiskt beteende.  

 

Nyckelord: Business Intelligens, BI, Business Intelligence-system, BI-system, beslutsstödsystem, 

rationalitet, begränsad rationalitet, beslutsfattande, verksamhetsstyrning, informationshantering, opportunistiskt 

beteende
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1. INTRODUKTION 
 

1.1 Inledning 

Informationssamhällets utveckling öppnar ständigt nya dörrar för organisationer då ny 

teknologi tillgängliggör mer information. Enligt Hunt (2010) är information en värdefull resurs 

som bör samlas in och bearbetas systematiskt för att organisationer skall kunna vara 

konkurrenskraftiga på marknaden. Simon (1955), som myntat begreppet begränsad rationalitet, 

förklarar att människans rationalitet är begränsad eftersom det inte går att ha fullständig 

information inför ett beslutsfattande. I och med detta innebär ett beslut, i de allra flesta fall, ett 

risktagande.  Taylor (1974) menar att beslutssituationer är förknippade med upplevd risk och 

osäkerhet, där en lösning för att minska denna risk och osäkerhet är tillgång till mer 

information. Marwala (2013) menar att tekniska lösningar för informationsbearbetning och 

beslutsfattande vidgar gränserna för människans rationella förmåga. Med andra ord bör alltså 

organisationer kunna ta mer rationella beslut i takt med att informationstekniken utvecklas. 

Ett problem som dock uppstår med IT-utvecklingen är informationsöverflöd, ett brus som 

måste sorteras för att bli hanterbart och generera nytta för verksamheten (Sparrow 1999). Av 

denna anledning har det under de senaste decennierna utvecklats beslutsstödsystem, även 

kallade Business Intelligence-system (BI-system). Via BI-system kan stora mängder 

ostrukturerad data omvandlas till användbar information och därmed hjälpa till att sortera ut 

vad som är relevant och skapa underlag inför beslutsfattande (Chou et al. 2005). 

 

1.2 Business Intelligence 

För att underlätta inför fortsatt läsning definieras här begreppet business intelligence (BI) och hur 

det används i denna studie. Det finns många olika definitioner av BI och BI-system. I denna 

studie refereras termen BI till Lönnqvists och Pirttimäkis (2006) definition. BI definieras på två 

sätt. Dels att BI innefattar relevant information och kännedom om organisationens omvärld, 

intern information om organisationen och information som kan relateras till organisationens 

situation, såsom marknad, konsumenter, konkurrenter och ekonomiska problem. Dels att BI 

är en organiserad systematisk process för att inhämta och analysera information från både 

externa och interna källor.  



	   2	  

 

BI-system som mjukvara definieras här som ett datoriserat system som används för att 

strukturera data i syfte att ta fram underlag som kan hjälpa människor att fatta beslut och lösa 

problem relaterat till verksamhetsstyrning. Vanligt förekommande i organisationer är att 

ostrukturerad data samlas in och lagras via flertalet separata databaser, exempelvis system för 

personaldata, system för redovisning, system för lagerhantering et cetera. BI-systemets 

huvudsakliga funktion är att synkronisera och centralisera denna data, det vill säga, 

systematiskt samla all data på en och samma plats, samt skapa en flexibilitet avseende hur 

data ska presenteras och vilken typ av data som skall presenteras. Verksamhetsstyrning, 

beslutsstöd, budgetering, prognostisering, scenariogenerering, rapportering, analys och 

målstyrning är vanliga applikationer i ett BI-system. Definitionen ovan har gjorts utifrån ett 

antal BI-system-återförsäljares produktbeskrivningar (IBM 2015; Mercur 2015; Hypergene 

2015; Enfo 2015). 

 

1.3 Problemdiskussion 

Mjukvarusystem som sorterar och strukturerar stora mängder data för att underlätta 

beslutsfattande, är ett område som fortfarande utvecklas och växer. Förväntningarna på 

denna teknik är höga och det är något som får stor uppmärksamhet av chefer inom IT 

(Gartner 2011). Investeringar i dessa system har de senaste åren ökat markant (Vesset 2011), 

och förväntas öka ytterligare i framtiden (Analys Technologies 2012).  

 

Trots höga förväntningar, stora investeringar och konstant teknologisk utveckling har BI-

system på senare tid stött på en del kritik. Å ena sidan visar forskning att BI-system ger 

positiva effekter och att användare är nöjda (Isik et al. 2011). Undersökningar visar att 

systemen effektiviserar rapportering och att detta förbättrar beslutstagandet i organisationen 

(Thomson 2004; Chou et al. 2005). Å andra sidan visar många undersökningar att BI-system 

inte lever upp till förväntningarna (Elbashir et al. 2013; Riabacke et al. 2014; Kowalczyk och 

Buxmann 2014; Barth och Bean 2012; LogiXML 2011). Barth och Bean (2012) har 

genomfört en studie av de 1000 största företagen i USA som visar att 85 procent av företagen 

använder datoriserade BI-system alternativt planerar att implementera BI-system. Det har 

dock uppmärksammats brister i både insamling och användning av data (Barth och Bean 

2012), och 80 % av BI-projekt levererar inte det värde som organisationer förväntat sig 

(LogiXML 2011). 
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Elbashir et al. (2013) menar att anledningen till att många är missnöjda med BI-system beror 

på att systemet inte integreras i organisationen på rätt sätt. De undersöker ett gap i 

kommunikationen samt betydelsen av integration av BI-system mellan ledning, IT-avdelning 

och andra avdelningar i organisationen. De anser att chefer för alla led i organisationen måste 

ha kunskap om BI-system för att det ska integreras ordentligt och därmed bli en värdefull 

resurs. Då kan BI-system stötta strategisk planering och beslutstagande. Riabacke et al. (2014) 

anser att BI-system förbättrar beslutstagande men att de inte uppnår sin fulla potential. De 

identifierar ett gap mellan beslutstagare och de verktyg som är ämnade att stödja besluten, 

vilket medför att nyttjandet av systemen begränsas. Gapet består bland annat av brist på 

utbildning och kunskap om hur verktygen ska användas, oförmåga att förenkla och rapportera 

data och analyser på ett sätt som gör det enkelt att använda informationen samt att 

informationens innehåll inte fullt ut motsvarar behovet hos beslutstagare. Kowalczyk och 

Buxmann (2014) undersöker beslutsprocessen ur ett BI-perspektiv och identifierar även ett 

kunskapsgap mellan beslutstagare och analytiker som leder till en ineffektiv användning av BI-

systemet. 

 

Mutch (1996) kritiserar till viss del dessa mjukvarusystem och hävdar att IT-lösningar oftast 

hanterar information på ett ytligt plan och ställer sig kritisk till begreppet information och hur 

det används. Han menar att insamling av information inte skall förväxlas med insamling av 

data eller teknologiska lösningar. Information framställs i management litteraturen som en 

fysisk sak som mer eller mindre går att ta på och som är kvantitativ av naturen. Han 

argumenterar för att om data ska kunna bli värdefull information måste det finnas någon form 

av mänsklig bearbetning. Armstrong och Sambamurthy (1999) belyser vikten av IT 

assimilation, vilket innefattar integrerad användning av IT-stöd som utnyttjas av alla delar i 

organisationen, som en förlängd användning av IT-system för att kunna omvandla data till 

information och kunskap som kan användas i utvecklingen av strategier och beslut. 

 

En aspekt som visat sig vara problematisk med BI-system är att företagsledare och användare 

tror att verksamheten ska bli mer effektiv bara genom att implementera systemet i 

organisationen. Glaser och Stone (2008) tar upp betydelsen av att inte bara investera i ett IT-

system utan att systemet måste användas på rätt sätt för att det ska kunna generera värde till 

företaget. De poängterar även att chefer måste ha kunskap att ställa rätt frågor för att få rätt 

information som svar. Förutom praktiska aspekter som rör organisatorisk implementering av 
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BI-system identifieras ytterligare två problem. Dels att det finns indikationer på att 

företagsledare och beslutstagare inte vet vilken information de behöver (Vijayan 2012), dels att 

beslut, enligt Lovallo och Kahneman (2003), även tenderar att påverkas av, vad de kallar 

kognitiv bias, vilket bland annat leder till att företagsledare är optimistiska och tar onödiga 

risker på grund av att de förbiser logiska analyser.  

 

Lönnqvist och Pirttimäki (2006) uppmärksammar problematiken med att mäta nyttan av BI, 

och att det därav är svårt att avgöra om BI har varit värt investeringen. De menar att BI inte 

har något värde i sig, utan att det skapas som ett resultat av implementeringen och 

användningen. En vanlig metod för att mäta värdet av BI är att kalkylera return of 

investment, dock är det inte lika lätt att mäta nyttan av en investering i BI som det är att mäta 

kostnaden. Studier visar att det är få organisationer som har sammanställd statistik för att 

mäta värdet av BI (Marin och Poulter 2004). Vidare argumenterar Hannula och Pirttimäki 

(2003) för att många av de effekterna som BI-system antas generera inte är finansiella. 

 

Tidigare studier tar för givet att förväntningarna som finns på BI-system är berättigade och att 

det är organisationerna som inte klarar att hantera systemen på rätt sätt för att de ska kunna 

uppnå verktygets verkliga värde. Vad förväntas BI-system leverera? Lever de upp till dessa 

förväntningar? Vilken är nyttan av att investera i BI-system? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka den upplevda nyttan av att använda BI-system som 

stöd för verksamhetsstyrning. 

 

 

1.5 Frågeställning 

Vilken är den upplevda nyttan av att använda BI-system som stöd för verksamhetsstyrning? 

 

 



	   5	  

1.6 Avgränsning 

En viktig distinktion för denna studie är den mellan upplevd nytta och teknisk funktionalitet. 

Det vill säga, BI-systemen har en mängd funktioner, tekniska lösningar, som är designade för 

att skapa nytta för användarna - den tekniska funktionaliteten. Dessa tekniska lösningar anses i 

denna studie skilja sig från den upplevda nyttan på så vis att den tekniska funktionaliteten är 

uppskattningar av användarnytta gjorda på förhand av skaparna av systemen medan den 

upplevda nyttan uppstår först i den organisatoriska kontexten, hos användaren. Det är denna 

nytta som skall undersökas. Den upplevda nyttan är inte begränsad till en enskild 

organisationsmedlems upplevelse av personlig nytta utan innefattar även observerad nytta för 

andra organisationsmedlemmar eller organisationen som helhet. 

 

Studien är inte avgränsad till en specifik bransch eller till privat eller offentlig sektor. Vilka mål 

en organisation har anses inte vara relevant för denna studie då syftet är att undersöka 

användarens upplevda nytta av BI-system, inte målen i sig. Därav läggs ingen vikt vid om 

målen är kommersiella eller offentliga. Avgränsningar för studien berör istället BI-systemets 

funktioner och användarnas roller i organisationen. BI-system ska stämma överens med 

definitionen av BI-system i denna studie. BI-system definieras som en mjukvara som används 

för att strukturera data i syfte att ta fram underlag som kan hjälpa organisationens 

medlemmar att fatta beslut och lösa problem relaterat till verksamhetsstyrning. Användarna 

avgränsas utifrån vilken roll de besitter i organisationen. De ska antingen vara involverade i 

styrningen av verksamheten och delaktiga i beslutsprocesser, samt vara användare av BI-

system och/eller använda sig av information genererat av ett BI-system, eller varit delaktiga 

vid implementeringen av BI-systemet och/eller vara involverade i underhåll och utveckling av 

systemen efter genomförd implementering. Detta diskuteras mer utförligt i nästa kapitel.  
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2. METOD 
 

2.1. Strategi, design och metod 

Syftet med denna studie är som tidigare nämnts att undersöka den upplevda nyttan av att 

använda BI-system. Ett sätt att närma sig detta fenomen är genom förståelse för den 

byråkratiska miljö som beslut fattas i. Weber (1947) beskriver den byråkratiska strukturen i 

termer av rationalitet - målrationalitet och värderationalitet - att det är med rationella 

argument som beslut legitimeras i organisationer. Lägg därtill, i och med industrialismen och 

modernismen, en växande tilltro till teknikens förmåga att kompensera för mänskliga brister, 

så får BI-systemet en given och uppenbar funktion: ett verktyg för att fatta mer rationella 

beslut än vad människan egentligen klarar av.  

 

Organisationer består av och är skapade av människor och är därmed en social konstruktion. 

Vad som definieras som ett rationellt beslut och den upplevda nyttan av BI-system är därför 

också ett resultat av denna sociala konstruktion. Därmed formas den upplevda nyttan av BI-

system av den organisatoriska kontexten. Denna studie intar en positivistisk position i linje 

med Hunt (2010) och gör därmed ett ontologiskt ställningstagande som innebär att det finns 

en objektiv verklighet oavsett hur den uppfattas. Denna studie erkänner därmed att individers 

upplevelse av verkligheten, i detta fall den upplevda nyttan av BI-system, kan skilja sig från 

varandra utan att för den skull ställa sig bakom relativismen. Relativism enligt Hunt (2010) 

innebär en dogmatisk skepticism som påstår sig ha hittat sanningen, nämligen att det inte 

finns någon sanning. Denna studie intar, i linje med Hunt (2010), en öppenhet till ny teori- 

och metodutveckling, samt anser att alla teorier och metoder skall vara föremål för kritisk 

granskning.  Detta får implikationen att verkligheten som studeras existerar oavsett hur den 

uppfattas och kunskap om denna verklighet anses vara en objektiv sanning utan att vara 

definitiv. Vetenskapens roll blir därmed att försöka skapa genuin kunskap om denna 

verklighet även om en sådan kunskap aldrig går att lita på till hundra procent. 

 

För att få kunskap kring upplevelsen av att arbeta med BI-system måste man gå till källan, 

organisationens medlemmar, och lyssna på deras erfarenheter och upplevelser av att använda 

dessa system. Av denna anledning är en kvalitativ forskningsstrategi rätt väg att gå. 
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Ambitionen är att genom kvalitativa, semistrukturerade, djupintervjuer generera empiri som 

kan bidra till kunskap kring BI-systemets funktion. En kvalitativ semistrukturerad intervju kan 

på ett tillfredställande sätt fånga dimensioner som skulle gå förlorade i strikt strukturerade 

enkäter och intervjumetoder. Dels på grund av att det inte går att fullt ut på förhand förutse 

vilka frågor som kommer vara relevanta för fenomenet, dels för att möjligheten för 

intervjupersonerna att utveckla sina svar går förlorad. Den upplevda nyttan av att använda 

BI-system kommer framträda mer sanningsenligt om intervjupersonerna ges utrymme att 

utveckla resonemang, komma med egna reflektioner och att avvika från de standardiserade 

frågorna. 

 

Varför det är relevant att överhuvudtaget följa en intervjustruktur beror på två saker. För det 

första antas intervjupersonerna behöva viss vägledning i ämnet. På förhand uttänkta teman 

och intervjufrågor hjälper intervjupersonen att rikta fokus under intervjun. För att ge 

intervjupersonerna en kontext och en möjlighet att tänka igenom hur de upplever nyttan av 

BI-system innan intervjutillfället, mailades en kort introduktion till syftet med studien 

tillsammans med exempel på frågor. Detta innebär givetvis att intervjupersonerna i viss mån 

färgas av författarnas syn på fenomenet, å andra sidan kommer svaren bli mer genomtänkta 

och förhoppningsvis vara rikare på relevant information. För det andra är syftet med 

metodvalet att låta förståelsen växa fram genom en växelverkan mellan induktion - att dra 

generaliserbara slutsatser på grundval av observationer (Bryman och Bell 2005) - och 

deduktion - att utifrån teori skapa hypoteser, samla in data vars resultat antingen bekräftar 

eller förkastar hypoteserna (Bryman och Bell 2005). En så kallad abduktiv ansats. Alveson och 

Sköldberg (2007) beskriver abduktion enligt följande: ”Induktion utgår från empiri och 

deduktion från teori. Abduktion utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar 

inte teoretiska föreställningar och ligger i så måtto närmare deduktionen.” Vidare beskriver de 

studier av tidigare teorier som en inspirationskälla under analysen för upptäckt av mönster 

som skapar förståelse. Detta innebär en alternering mellan teori och empiri där båda omtolkas 

i skenet av varandra. För denna studie innebär en abduktiv forskningsprocess enligt ovan att 

tidigare forskning och teorier om människans rationella förmåga och beslutsfattande har fått 

fungera vägledande och skapa fokus utan att begränsa insamling och analys av empiri till på 

förhand bestämda teorier.   
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2.2 Tillvägagångssätt 
 

2.2.1 Population och urval 

Studien är inte avgränsad till en specifik bransch. Inte heller till privat eller offentlig sektor. 

Olika typer av organisationer har olika mål i åtanke när beslut fattas. Om det handlar om 

kommersiella mål eller samhälleliga mål spelar mindre roll, den upplevda nyttan av BI-system 

går att undersöka under varierande förhållanden då det inte är verksamhetsstyrningen, målen 

eller besluten i sig som skall studeras. Det finns många utvecklare och försäljare av BI-system, 

dock är funktionerna i systemen likartade. Denna studie gör ingen skillnad på BI-systemen 

utifrån vilket företag som ursprungligen utvecklat systemet och inte heller vilken återförsäljare 

som distribuerat detta, fokus ligger på organisationsmedlemmarnas upplevda nytta av att 

använda systemet i sitt dagliga arbete.  

 

Ett första och grundläggande kriterium, som begränsar antalet studieobjekt och som samtidigt 

definierar populationen, är att organisationen där intervjupersonen arbetar måste ha 

implementerat ett BI-system. Populationen utgörs alltså av alla organisationer som har 

implementerat ett BI-system. Personerna som intervjuas skall uppfylla något av följande 

kriterier: 

 

• Vara involverad i styrningen av verksamheten och delaktig i beslutsprocesser, samt 

vara en användare av BI-system och/eller använda sig av information genererat av ett 

BI-system.  

• Är eller har varit delaktig vid implementeringen av BI-systemet och/eller är involverad 

i underhåll och utveckling av systemen efter genomförd implementering.  

 

Med delaktig i styrning av verksamheten menas att personen antingen har befogenhet att, helt 

på egen hand fatta beslut, eller att personen fungerar som stöd och rådgivare i 

beslutsprocessen genom att generera rapporter, analyser och strategiska förslag som ligger till 

grund för beslut och styrning. Personer som uppfyller detta kriterium besitter värdefull 

information kring den upplevda nyttan av BI-system i beslutsprocesser och styrning av 

verksamheten dels genom personlig erfarenhet av att fatta beslut på basis av information 

genererat av BI-system eller genom att ge rekommendationer på basis av information generat 

av BI-system. Exempel på dessa personer är ekonomichefer, marknadschefer och controllers. 
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Med delaktig vid implementeringen menas personer som fått i uppdrag att analysera 

organisationens behov, hitta en återförsäljare som kan uppfylla dessa behov samt 

implementera systemet i organisationen. Exempel på dessa personer är projektledare och 

verksamhetsutvecklare. Själva implementeringen innebär att konsulter från återförsäljaren 

dels tillsammans med organisationens IT-avdelning, ser till att tekniken implementeras, dels 

att användarna får utbildning i hur systemet skall användas. Efter implementering krävs 

underhåll och utveckling av systemen. Detta innebär insamling av feedback från användarna, 

kommunikation mellan IT-avdelningen och återförsäljaren av systemet. Exempel på dessa 

personer är systemförvaltare och systemutvecklare. 

 

För att identifiera lämpliga studieobjekt identifierades först svenska återförsäljare och 

utvecklare av BI-system. På dessa återförsäljares hemsidor återfanns listor med 

kundsamarbeten. Fyra av dessa återförsäljares listor fungerade som urval för studien. Dessa 

organisationer kontaktades och erbjöds delta i undersökningen. Nedan beskrivs de 

intervjupersoner som har ingått i undersökningen. Intervjupersonerna har uttryckt en önskan 

om anonymitet. Därav ges en allmän beskrivning av organisationen och intervjupersonens roll 

i organisationen.  

 

Intervjuperson 1: Commercial Manager  
Beskrivning av organisation: Distributör av varumärken inom dagligvaruhandeln. Erbjuder 

tjänster som försäljning, marknadsföring och administration. 

Roll i organisationen: Commercial Manager. 

Beskrivning av roll: Arbetar med lönsamhetsfrågor och utveckling av varumärken. 

 

Intervjuperson 2: Controller 
Beskrivning av organisationen: Statlig myndighet. Tre verksamhetsområden: Anslagsfinansierat 

offentligt uppdrag, anslags- och uppdragsfinansierad FoU-verksamhet samt affärsverksamhet. 

Roll i organisationen: Controller. 

Beskrivning av roll: Controller för affärsverksamheten. Rapportering, bearbetning och analys av 

ekonomisk data. Stödfunktion i verksamhetsstyrningsprocessen. 

 

Intervjuperson 3: Controller  
Beskrivning av organisation: Statlig myndighet. Tre verksamhetsområden: Anslagsfinansierat 

offentligt uppdrag, anslags- och uppdragsfinansierad FoU-verksamhet samt affärsverksamhet. 
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Roll i organisationen: Controller. 

Beskrivning av roll: Controller för den offentliga verksamheten. Rapportering, bearbetning och 

analys av ekonomisk data. Stödfunktion i verksamhetsstyrningsprocessen. 

 

Intervjuperson 4: Controller/projektledare  
Beskrivning av organisation: Offentlig förvaltning inom landstinget. 

Roll i organisationen: Controller/projektledare. 

Beskrivning av roll: Controller/projektledare för implementering av nuvarande 

beslutsstödsystem. 

 

Intervjuperson 5: Systemförvaltare  
Beskrivning av organisation: Offentlig förvaltning inom landstinget. 

Roll i organisationen: Systemförvaltare. 

Beskrivning av roll: Förvaltar system och tar hand om systemrelaterade frågor på 

ekonomiavdelningen. 

 

Intervjuperson 6: Redovisningschef  
Beskrivning av organisation: Konsultverksamhet inom juridisk vägledning.  

Roll i organisationen: Redovisningschef. 

Beskrivning av roll: Övergripande ansvar för 

månadsbokslut/årsbokslut/delårsrapporter/årsredovisning. 

 

Intervjuperson 7: Ekonomichef  
Beskrivning av organisation: Driver varuhuskedja med byggvaror. 

Roll i organisationen: Ekonomichef. 

Beskrivning av roll: Kontrollerar ekonomisk data och är en del av verksamhetsstyrningen. 

 

Intervjuperson 8: Controller 
Beskrivning av organisation: Rekryteringsföretag. 

Roll i organisationen: Controllerchef. 

Beskrivning av roll: Kontrollerar verksamheten via ekonomisk data och rapporterar till ledning 

samt är en del av ledningsgruppen.  
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Intervjuperson 9: Controller 
Beskrivning av organisation: Statlig myndighet som verkar för innovation och FoU. 

Roll i organisationen: Controller för ekonomienheten. 

Beskrivning av roll: Kontrollerar ekonomisk data och rapporterar till ledningsgruppen. 

 

Intervjuperson 10: Controller  
Beskrivning av organisation: Statligt företag som verkar för folkhälsa och försäljning av reglerade 

varor. 

Roll i organisationen: Controller. 

Beskrivning av roll: Kontrollerar verksamheten via ekonomisk data och rapporterar till ledning. 

Delansvarig för utveckling av BI-system. 

 

2.2.2 Genomförande  
Intervjupersonerna kontaktades via telefon alternativt via e-mail beroende på tillgängliga 

kontaktuppgifter. Den första kontakten innehöll information om studien, hur intervjun skulle 

gå till samt exempel på frågor för att säkerställa att personerna var relevanta för 

undersökningen.  

 

Intervjuerna tog plats på respektive organisations kontor. Samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades ordagrant för att bevara alla nyanser och detaljer i empirin och för att 

underlätta sammanställning av resultatet och analysen. Intervjuerna inleddes med att 

intervjupersonen berättade om sig själva och sin roll i organisationen. I de flesta fall började 

intervjupersonen spontant prata kring den upplevda nyttan av BI-system utan att den första 

frågan ens var ställd. Många nya och intressanta aspekter framkom under dessa stunder. 

Intervjuaren lät intervjupersonen fortsätta med spontana berättelser tills denne tystnade. Då 

ställdes följdfrågor, ofta inspirerade av det föregående samtalet alternativt att förberedda 

följdfrågor ställdes. Efterhand övergick intervjuerna i en mer strukturerad form där den 

förberedda intervjumallen följdes.  

 

Analysen har varit en pågående process genom hela studien i linje med den abduktiva ansats 

som beskrevs tidigare. Tidigare forskning om BI-system och teorier om rationalitet och 

beslutsfattande har haft en vägledande funktion: inspirerat till formulering av syfte, 
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forskningsfråga och intervjufrågor och på så vis skapat en struktur som bidragit till förståelse 

på förhand för fenomenet vilket har underlättat insamlandet av empiri.  Empirin har fått styra 

framväxten av teman, begreppsapparat och utökning av relevanta teorier. Resultatet 

analyserades genom att under fältarbetets gång bearbeta materialet: hitta mönster, skapa 

teman och begrepp samt uppdatera det teoretiska ramverket med relevanta teorier. 

 

Efter fem genomförda intervjuer började mönster urskiljas i materialet. Teman började 

framträda och det blev meningsfullt att inleda en initial sortering av det insamlade materialet. 

Ytterligare fem intervjuer genomfördes för att kontrollera om mönstren kvarstod, vilket var 

fallet. Under de sista tre intervjuerna framkom inga nya aspekter som inte redan hade 

framkommit under de tidigare intervjuerna varför ytterligare intervjuer ansågs överflödiga. 

 

 

2.3 Metodkritik 
 

2.3.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om att skapa en trovärdighet i de resultat som forskaren kommer fram 

till. Om det finns många olika beskrivningar av en social verklighet är det är det denna 

trovärdighet som avgör huruvida forskarens version vinner acceptans eller ej. Att skapa en 

tillförlitlighet i resultaten innefattar framförallt att rapportera tillbaks till de personer som 

undersökts för att bekräfta att forskaren har uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt (Bryman 

och Bell 2005). 

  

Det är därför viktigt att komma ihåg att individers upplevelser kan skilja sig åt, även forskaren 

har en egen uppfattning, vilket gör att det finns risk för misstolkning. För att återskapa en så 

rättvis bild av intervjupersonernas berättelser som möjligt var intervjuaren noga med att 

summera resonemang under samtalets gång och stämma av med intervjupersonen att denne 

var tolkad på rätt sätt.  

 

Ytterligare en åtgärd, för att se till att tolkningarna blev så korrekta som möjligt, var att 

genomföra ett studiebesök hos en medelstor svensk utvecklare av BI-system. Detta gjordes för 

att få en tydlig bild av hur BI-system fungerar, för att säkerställa att avgränsningen för denna 
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studie är relevant och att användningsområdena för BI-system definieras på ett korrekt sätt. 

Med andra ord, vad de används till och vilka behov de har utvecklats för att tillgodose. 

Företagets Customer Service Manager och ekonomiansvarige presenterade företaget, 

produkterna och tjänsterna.  

 

2.3.2 Kritik mot urval 

En tänkbar nackdel med att göra ett urval utifrån återförsäljares kundlistor är att en 

överdrivet positiv bild av BI-system riskerar att framträda då det kan vara så att enbart 

lyckade samarbeten och nöjda kunder är representerade i dessa listor.  Fördelarna vägde dock 

tyngre då dessa listor gav en försäkran om att studieobjekten passade in på syftet för studien 

samt att det gick att läsa på om det implementerade systemet i förväg för att på så vis försäkra 

sig om en gemensam terminologi avseende funktioner i systemen vilket underlättade i 

intervjusituationen. 

 

Ett urval som har gått till på detta sätt kan inte sägas vara representativt för populationen och 

gör därför inga anspråk på generaliserbarhet. För att ett urval skall vara representativt och 

resultaten generaliserbara måste urvalet ha gjorts på slumpmässig grund (Bryman och Bell 

2005). Så är inte fallet i denna studie, resultaten har andra kvaliteter nämligen ett bidrag till 

kunskap på djupet kring användningen av BI-system. Kvalitativ forskning innebär oftast ett 

intensivt studium av en liten grupp studieobjekt vilket gör att resultaten handlar om djup, inte 

bredd (Bryman och Bell 2005). Därav kan kvantitativa mått bara missvisande i kvalitativ 

forskning. Överförbarhet är ett begrepp inom kvalitativ forskning som svarar mot extern 

validitet och generalisering inom kvantitativ forskning (Bryman och Bell 2005). En studie på 

djupet kan förse andra personer med information med vars hjälp de kan bedöma hur pass 

överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman och Bell 2005).   

 

2.3.3 Kritik mot intervju som metod 

Syftet med studien är att ta reda på organisationsmedlemmarnas upplevelser. I en 

intervjusituation finns alltid risken att personen som intervjuas ger ett svar som hen tror att 

hen som intervjuar vill höra, eller att det faktiska beteendet skiljer sig från uppfattningen av 

beteendet. Av denna anledning hade det varit intressant att komplettera studien med 
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observationer för att kontrollera intervjumaterialet. Upplägget med semistrukturerade 

intervjuer möjliggör däremot oförutsägbara diskussioner kring ämnet.  
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3. TEORI 

Information är en resurs för organisationer (Hunt 2010) och fungerar bland annat som 

hjälpmedel i beslutsprocessen och verksamhetsstyrning. Clemen (1991) menar att 

beslutsfattare samlar information för att minska osäkerheten. Hur information hanteras och 

bearbetas kan därav vara avgörande för organisationens utfall och fortgång. Denna studie tar 

avstamp i vad organisationsteoretiker benämner som process, med fokus på beslutsprocessen. 

Lindkvist et al. (2014) beskriver processen som interna och externa aktiviteter i organisationer 

som skapar rörelse och utveckling. Då tillgång på information är något som påverkar ett 

beslut (Simon 1955; Clemen 1991), antas i denna studie att aktiviteter som hantering, 

bearbetning, spridning och användandet av information ingår i den organisatoriska 

beslutsprocessen. Vidare antas därför även att användningen av BI-system är en aktivitet som 

ingår i beslutsprocessen, då det är ett hjälpmedel för informationshantering och stöd för 

beslutsfattande och verksamhetsstyrning. 

Detta kapitel består av en teoretisk referensram och är som tidigare nämnts en produkt av en 

iterativ process och är på så vis inte bara ett analysverktyg utan även integrerad i metoden. 

Det inleds med definitioner av information på olika nivåer, sedan följer en genomgång av 

organisatoriska processer: besluts-, kommunikation och konfliktprocessen samt teorier som 

behandlar människans rationella förmåga att fatta beslut och en genomgång av agentteori. 

Avslutningsvis sammanfattas detta i en beskrivning kring hur de används som analysverktyg.  

 

3.1 Data → information → kunskap → visdom (DIKV) 

Denna del ämnar definiera och förklara olika nivåer av förståelse samt hur de kan underlätta i 

beslutssituationer. DIKV-pyramiden (Rowley 2007) är en modell som illustrerar relationen 

mellan data, information, kunskap och visdom samt hur processen för att uppnå de olika 

nivåerna av förståelse går till. Presentation av begreppen som en hierarki har varit etablerat 

inom informationsvetenskapen länge. I management litteratur uppges ofta 

organisationsteoretikern Russel Ackoff som källa till modellen (Rowley 2007). Antagandet för 

denna modell är att data krävs för att skapa information, information krävs för att skapa 

kunskap och kunskap krävs för att skapa visdom(Rowley 2007). Nedan redovisas Ackoffs 

(1989) definition av data, information, kunskap och visdom samt dess omvandlingsprocess. 
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Data definieras som en produkt av observation i form av symboler som representerar objekt, 

händelser och deras omgivning. Ackoff menar att data är oanvändbart tills de sätts i en 

kontext. 

 

Information definieras som något som kan användas för att besvara frågor. Frågor som 

börjar med exempelvis vem, vad, när och hur många. Information är data som är satt i en 

kontext. 

 

Kunskap innebär förmågan att ”veta hur”, vilket gör det möjligt att omvandla information 

till instruktioner som bidrar till effektivitet. Ackoff menar att processen för att omvandla 

information till kunskap kan ske genom någon form av interaktion med annan kunskap. Detta 

kan ske via överföring från en annan person, genom undervisning eller genom tidigare 

erfarenhet. 

 

Visdom är förmågan att öka effektiviteten och kan addera värde. Ackoff förklarar att detta 

kräver en mental funktion i form av bedömning, vilket innebär att värdet i form av visdom 

måste komma inifrån, genom användaren av kunskapen. 

 

 
 
Figur 1. DIKV pyramiden. Källa: Rowley 2007, s. 164 
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3.2 Organisatoriska processer 

Den organisatoriska processen är ett av tre huvudteman inom organisationsteorin. Inom 

denna kategori fokuserar forskare på händelser och handlingar i organisationen där vanligt 

förekommande begrepp är beslut, interaktion, ledarskap, konflikter och motivation (Lindkvist 

et al. 2014). Inom ramarna för denna studie anses beslutsprocessen vara en central process 

som kan komma att påverkas av användningen av BI-verktyg. Tidigare forskning visar att det 

är svårt att avgränsa beslutsprocesser från flera av de andra organisationsprocesserna, 

däribland konflikt och kommunikation (Lindkvist et al. 2014). Dessa tre processer förklaras 

nedan. 

 

3.2.1 Beslutsprocessen 

Traditionell teori om beslutsprocesser grundas på antagandet att människor vill ta rationella 

beslut. Vilket innebär att de vill maximera nyttan. I samma linje förutsätter ekonomisk teori 

en ”economic man” som i egenskap av att vara ”economic” också är rationell. Människan 

antas, enligt denna princip bland annat ha kunskap om relevanta delar av sin omgivning, ha 

välorganiserat och stabilt preferenssystem samt att ha förmågan att beräkna bland tillgängliga 

handlingsalternativ vilket som kommer att leda till högsta punkten i preferensordningen 

(Simon 1955). Denna definition av rationalitet kommer, i enighet med Simon (1955) 

fortsättningsvis benämnas som traditionell rationalitet.  

 

Nedan illustreras förutsättningarna för att kunna ta det bästa beslutet enligt traditionell 

rationalitet (Lindkvist et al. 2014). Figur 2 visar kriterierna för människans rationella beteende.  
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Figur 2. En modell av traditionell rationalitet. Källa: Lindkvist et al. 2014, s. 232 

 

Begränsad rationalitet 
Modellen för traditionellt rationellt beteende har under åren fått mycket kritik men den spelar 

fortfarande en viktig roll inom samhällsforskningen (Lindkvist et al. 2014). Simon (1955) 

ifrågasätter om traditionell rationalitet ger en bra grund för teoribildning. Han vill istället 

rekonstruera denna traditionella rationalitet med en rationalitet som är kompatibel med 

människans faktiska tillgång till information och förmåga att kalkylera, i den miljö som 

människor existerar i. 

 

Simon (1955) undersöker mänskliga aspekter avseende beslutsfattande och försöker definiera 

vad som menas med rationalitet avseende beslutsfattande och rationellt beteende i specifika 

situationer. Detta menar han kan förklaras med hjälp av att skapa förståelse för beslutsfattaren 

och den miljön beslutsfattaren verkar i. Han menar att beslutsfattarens omgivning, samt 

mänskliga fysiologiska och psykologiska faktorer, skapar begränsningar till den traditionella 

modellen för rationella val. Dessa består exempelvis av begränsad kalkyleringsförmåga, 

begränsad förmåga att förutsäga utfall och begränsad tillgång på information, vilket leder till 
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att beslutsfattaren tvingas göra både medvetna och omedvetna förenklingar i 

beslutssituationer. 

 

Simons (1955) utgångspunkt till lösningen på problemet är att betrakta rationalitet som en 

variabel. Då det inte går att leva upp till kraven som traditionell rationalitet förutsätter, anser 

han att kriterierna istället ska ombildas till variabler för att kunna undersöka graden av 

rationalitet.  

 

Flexibel begränsad rationalitet 
I linje med, och förlängning av Simons (1955) diskussion om att graden av rationalitet kan 

påverkas beroende på hur olika variabler i beslutsprocessen hanteras, introducerar Marwala 

(2013) begreppet flexibel-begränsad rationalitet. Begreppet bygger på rationella principer men 

även avancerad signal processing, missing data estimation methods och artificial intelligence 

techniques. I och med begränsad rationalitet fattas beslut trots att informationen som ligger 

till grund för beslut är bristfällig och icke-komplett och att den mänskliga hjärnan är 

inkonsekvent. Marwala (2013) menar att det med teknikens hjälp går att vidga gränserna för 

begränsad rationalitet och därmed öka sannolikheten för att fatta korrekta beslut. 

 

3.2.2 Kommunikationsprocessen 

Beslutsfattare samlar information i förhoppningen om att minska osäkerheten i 

beslutssituationen (Clemen 1991). Beslutsprocessen antas därav innefatta aktiviteter som 

hantering och bearbetning av information och överföring av information. Då information är 

den produkt som överförs i kommunikationsprocessen (Windahl et al. 2009), medför detta att 

kommunikationsprocessen även påverkar beslutsprocessen. Figur 3 illustrerar en generell 

modell av kommunikationsprocessen av Lindkvist et al. (2014). I modellen inkluderas sändare, 

kodning, kanal, avkodning, mottagare, återkoppling och störningar. Sändaren skickar iväg ett 

budskap till mottagaren. Budskapet kodas av sändaren och måste sedan avkodas av 

mottagaren. Överföringen av meddelandet kan ske via flera olika kanaler, exempelvis öga mot 

öga, telefon, anteckningar, rapporter, mail, fax och så vidare. I dessa steg finns flera moment 

som kan påverka tolkningen av meddelandet och som kan störa kommunikationen. För att 

minimera missförstånd och se till att meddelandet gått fram och tolkats på rätt sätt är 

återkoppling av stor betydelse i kommunikationsprocessen. Dock kan även återkopplingen 

påverkas av störningar. (Lindkvist et al. 2014). 



	   20	  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figur 3. Kommunikationsmodell. Källa: Lindkvist et al. 2014, s. 171 

 

3.2.3 Konflikter 

Processperspektivet antar att inga händelser är helt förutsägbara och att det alltid finns en 

grad av osäkerhet inblandat i processen, vilket kan vara negativt för organisationen (Lindkvist 

et al. 2014). Lindkvist et al. (2014) menar att om osäkerheten blir för stor finns risk att en stor 

del av energin går åt till maktkamp, koordinering, förhandlingar och möten. Osäkerhet i 

beslutsprocessen kan alltså leda till konflikter inom organisationer.  

 

3.3 Mänskliga aspekter som påverkar beslutsfattande 

Förutom att fysiska faktorer som brist på information begränsar rationellt beslutstagande 

(Simon 1955) finns det, som tidigare nämnt, teorier som visar att det även finns mänskliga 

aspekter som påverkar (Kahneman et al. 2011). Det kan leda till att informationen som 

faktiskt finns tillgänglig uppfattas och behandlas på olika sätt, vilket kan leda till irrationella 

beslut (Kahneman och Tversky 1974). 
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3.3.1 Kognitiv bias 

Kognitiv bias är en mänsklig faktor som kan begränsa rationellt beslutsfattande. Kahneman 

och Tversky (1974) beskriver hur kognitiv bias kan medföra att människors subjektiva bild av 

omvärlden inte överensstämmer med verkligheten, vilket kan skapa missledande information. 

Dessa kan på många olika sätt påverka beslutstagande. Konfirmationsbias leder exempelvis till 

att människor ignorerar information som avviker från deras tidigare uppfattning av ärendet, 

önsketänkande kan leda till att en del av informationen får för stor betydelse och 

förlustaversion kan leda till onödig försiktighet i beslutssituationen (Kahneman et al. 2011). 

 

3.3.2 Tänka snabbt och långsamt   

Enligt den kognitiva vetenskapen finns det huvudsakligen två sätt att tänka. Detta brukar delas 

upp i två system. System ett som är intuitivt och system två som är reflektivt. Kahneman et al. 

(2011) menar att system ett kan sätta data i en kontext utan att vi är medvetna om att det sker, 

vilket kan leda till att informationen blir vilseledande. Kognitiv bias är ett vanligt exempel på 

hur system ett kan påverkas. Problematiskt med detta är att det är svårt att rätta till dessa 

intuitiva fel, men genom att medvetet använda system två i dessa situationer att förhastade 

slutsatser kan undvikas. Kahneman beskriver dessa begrepp som att antingen tänka snabbt 

(system ett) eller att tänka långsamt (system två). Han menar att det i vissa fall kan vara 

effektivt att tänka snabbt då det ger snabbare resultat, men i okända och osäkra situationer 

kan det leda till kostsamma förhastade slutsatser (Kahneman 2013). 

 

3.4 Agentteori 

Nedan följer en redogörelse av agentteori enligt Lindkvist et al. (2014). När en uppgift skall 

utföras i en organisation uppstår ett hierarkiskt styrningsförhållande bestående utav en 

uppdragsgivare (principalen) och en utövare (agenten). Det kan gälla förhållandet mellan 

exempelvis styrelse och VD eller arbetsgivare och anställd. Detta styrningsförhållande 

kompliceras av att det kan råda ojämn informationsfördelning mellan principalen och 

agenten, så kallad asymmetrisk information. Om agenten har mer information än principalen 

finns risken att agenten utnyttjar detta informationsövertag och agerar utefter egna intressen, 

så kallat opportunistiskt beteende. Förhållandet mellan principal och agent kan regleras via 
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kontrakt, men på grund av människans begränsade rationalitet och risken för opportunistiskt 

beteende kommer ett kontrakt aldrig vara heltäckande. På grund av denna problematik blir 

uppgiften att utveckla styrningsinstrument som kan förhindra, utveckla eller avslöja 

opportunistiskt beteende. 

 

3.4 Tillämpning av teorier 

Den upplevda nyttan av att använda BI-system kommer analyseras genom olika aspekter av 

människans rationella förmåga i beslutssituationer. Simons (1955) begränsade rationalitet 

påvisar brister i den traditionella rationalitetsmodellen, som i denna studie ses som ett ideal 

snarare än faktiskt mänskligt agerande. Genom att se modellens kriterier som variabler, i linje 

med Simon (1955), är det intressant att se om BI-systemet kompenserar för dessa brister 

genom att påverka variablerna för rationalitet, i denna studie ligger fokus på variabeln 

informationstillgång, och på så vis påverkar graden av rationalitet. Det vill säga, tar BI-

system-användaren ett steg i riktning mot traditionell rationalitet? Marwalas (2013) flexibla 

begränsade rationalitet säger just detta, att tekniska lösningar gör oss mindre begränsat 

rationella. Till detta kommer även användningen av BI-system analyseras genom Kahnemans 

(2013) teorier kring kognitiv bias som påverkar uppfattning och behandling av information 

och människans förmåga att tänka intuitivt och reflektivt. Dessa teorier kommer användas för 

att utvärdera om nyttan med BI-system är att kompensera för människans begränsade 

rationalitet.  

 

Nyttan av BI-system kommer även analyseras utifrån hur kommunikationsprocessen påverkas 

av användningen av BI-system. Huruvida kodning och avkodning av budskapet avhjälps med 

hjälp av BI-systemet som ett kommunikationsverktyg eller ej och hur detta påverkar risken för 

konflikter i beslutsprocessen. 

 

DIKV-pyramiden kommer användas för att analysera på vilket sätt BI-system påverkar 

processen att omvandla data till information.  

 

Vidare analyseras även nyttan av att använda BI-system utifrån det hierarkiska 

styrningsförhållandet, mellan principal och agent, som enligt agentteorin påverkas av 

informationstillgången hos de olika parterna. 
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4. EMPIRI OCH ANALYS 

 
Den upplevda nyttan av BI-system som stöd för verksamhetsstyrning redovisas i detta kapitel 

under följande huvudrubriker: 

 

• BI-system ger ökad access till information i organisationen 

• BI-system ökar förmågan att hantera stora mängder information 

• BI-system skapar mer faktabaserade beslut 

• BI-system frigör tid för analys 

• BI-system minskar risken för opportunistiskt beteende 

• BI-system förenklar intern kommunikation 

 

Dessa sex huvudrubriker representerar teman som har vuxit fram under bearbetningen av 

empirin. Vissa teman har underrubriker. Varje tema och eventuella underrubriker inleds med 

en kort förklarande text. Ett urval av citat kommer exemplifiera varje tema och eventuell 

underrubrik. Citaten kommenteras och analyseras, med kopplingar till teori, löpande. 

Huruvida dessa teman har kommit till uttryck under intervjuerna eller ej sammanfattas i 

tabellform i slutet av detta kapitel. Detta för att ge en överskådlig bild av hur mönster av 

teman har vuxit fram, det vill säga hur många av intervjupersonerna som uttrycker sig på 

liknande sätt. 

 

Vidare, under rubriken avgörande faktorer för att BI-system skall generera nytta, analyseras 

förutsättningarna för att ett BI-system skall kunna generera nytta. Avslutningsvis redovisas 

huruvida lönsamhetskalkylering inför investeringar i BI-system genomförs eller ej under 

rubriken BI-system och lönsamhet. 

 

4.1 BI-system ger ökad access till information i organisationen 

Alla intervjupersoner uttrycker att en av de största fördelarna med ett BI-system är att 

organisationens medlemmar får ökad access till information. Med ökad access till information 

avses: 

• Information från olika databaser samlas på ett och samma ställe. 
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• Spridning av information. 

• Minskat beroende av experter. 

• Större precision i insamling av data. 

 

4.1.1 Information från olika databaser samlas på ett och samma ställe 

Data från olika databaser samlas in av BI-systemet och ökar på så vis access till information 

vilket följande tre citat vittnar om. 

 

Men jag kan bara säga att idag finns det samlat på ett ställe och lättillgängligt. Det 

fanns det inte förr. Mycket utav den här datan var inte tillgängliggjort alls för cheferna. 

(intervjuperson 5) 

 

Jag skulle inte kunna klara mig utan BI-systemet. Det gör att jag kan genomföra mina 

arbetsuppgifter på ett korrekt sätt.  Ett kvalitetsmässigt bra sätt. Eftersom det finns ju 

samlat alla delar då, utfall, budget och prognos och investeringsplan så kan jag lätt få 

en samlad bild, jag kan dra en slutsats, jag kan göra analyser, jag kan ta fram underlag, 

rapporter. Det möjliggör min vardag varje dag. (intervjuperson 3) 

 

[...]Ett ekonomisystem, som en eller två personer hade access till, och vi hade ett 

CRM-system som en person kunde plocka rapporter ifrån. Och det var väldigt 

otillgängligt. Och då kom tanken upp på att vi skulle ha ett BI-system. Så det är 

egentligen bakgrunden och historien till varför vi egentligen saknade insikter. Var för 

att vi hade två separata system, som var väldigt otillgängliga. (intervjuperson 1) 

 

4.1.2 Spridning av information  

Behörighet att använda systemet delas ut till organisationens medlemmar och på så vis sprids 

informationen i organisationen vilket ger en ökad access till information. 

 

Den största användningen är egentligen att det finns en daglig access till stora 

datamängder som du som chef kan använda dig av när som helst. (intervjuperson 5) 
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I framtiden kommer även regionchefer ha tillgång till det för att se sin region och så 

fort månadsbokslutet är klart så kan vi släppa på det och säga nu kan ni gå in och titta 

och då kan ju de också klicka sig ner och se ända ner till fakturanivå. (intervjuperson 6) 

 

Men det intressanta var ju snarare att sprida budskapet i organisationen, att nu 

kommer datan finnas tillgänglig för alla chefer. Från första linjens chefer sommar ett 

eller några kostnadsställen och är lönesättande chef för ett antal personer ända upp till 

VD. Så kommer vi alltså att dela ut behörigheter att titta på era kostnadsställen. 

(intervjuperson 4) 

 

4.1.3 Minskar beroendet av systemexperter 

Genom att samla in och sprida information via ett BI-system, istället för att information finns 

utspridd i olika databaser, sker en förenkling av hur organisationens medlemmar får tillgång 

till information. BI-system är utformade med användarvänlighet i fokus vilket leder till att 

organisationens medlemmar själva kan söka relevant information i stället för att be 

systemexperter om hjälp. 

 

Och förut kunde ingen ta ut en rapport själv utan man var tvungen att gå in till de på 

redovisning och be om en rapport. Så att du har tillgång själv ökar den ekonomiska 

medvetenheten. Sen kan man behöva hjälp att förstå, det är klart. (intervjuperson 10) 

 

Eftersom att vi hade en person som kunde lämna ut informationen från 

ekonomisystemet då om försäljningen. Den personen blev ju då ganska hårt ansatt 

ibland att ta fram information till dem då, tre till fyra personerna som behövde veta 

samma sak. Vid fyra olika tillfällen samma vecka. Nu har alla access till den här 

informationen. Och man kan gå direkt, om jag ser någonting kan jag gå direkt och ta 

det med den personen som jag vet kan ta ett beslut eller göra någon action på det. 

Istället för att behöva gå via en tredje part hela tiden för att få access till 

informationen. (intervjuperson 1) 
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4.1.4 Större precision i insamling av data 

Tekniken möjliggör insamling av data i realtid vilket ger mer detaljerad information. 

 

Men vi har gjort en lösning idag BI-systemet som gör att vi har möjlighet att följa 

försäljningen, dagligdags, två gånger per dygn uppdateras vår faktureringsinformation. 

Vi kan vända och vrida på det i olika dimensioner, vi kan vända och vrida på det i 

olika enheter beroende på vem som har vilket behov. Det är det som har blivit 

fördelen med det, att vi har lagt till dimensioner, som inte ens vårt ekonomisystem 

kunde rapportera om tidigare. (intervjuperson 1) 

 

Citaten ovan, som beskriver olika aspekter av ökad access till information, ger en bild av hur 

ledningen får tillgång till information som de inte hade tillgång till innan de köpte in BI-

systemet. Tillgången på information gör att de får ökade insikter om verksamheten och att de 

nu kan genomföra sitt arbete på ett mer korrekt sätt. Enligt Simon (1955) kan graden av 

rationalitet variera i takt med att kriterierna för rationalitet, som bör ses som variabler, 

varierar. Informationstillgång är en sådan variabel. BI-systemet påverkar denna variabel, ger 

en ökad access till information, vilket ger förutsättningar att fatta mer rationella beslut och i 

förlängningen bättre beslut. BI-systemet skapar på så vis en flexibilitet i den begränsade 

rationaliteten, vilket tänjer på gränserna för människans rationella förmåga i linje med 

Marwalas (2014) teori kring flexibel-begränsad rationalitet. 

 

4.2 BI-system ökar förmågan att hantera stora mängder information 

Sex av tio intervjupersoner uttrycker att förmågan att hantera stora mängder information 

underlättas med hjälp av BI-system. De beskriver nytta av BI-system i termer av ökad 

lagringskapacitet, förbättrad analytisk förmåga med datorns hjälp och filtrering av 

information genom systematisering. Det första citatet beskriver hur förmågan att lagra 

information förbättras med ett BI-system:   

 

Just det med mycket data, framförallt att vi kan ha historiskt bakåt i tiden så länge vi 

bestämmer att vi vill ha det.  Det hade vi inte kunnat göra om vi inte hade kopplat 

ihop det i ett system” (intervjuperson 6) 
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Nästa citat beskriver en förbättrad analytisk förmåga med hjälp av BI-systemet: 

 

Det är lite som AI, att datorn kan vara smartare än mig och ser logik och mönster som 

inte hjärnan kan se.  Den kan vara smartare än mig i vissa lägen men inte så att den 

skulle kunna ta över helt. Jag sitter ju på all input, alla mjuka värden. Den vet ju 

mycket egentligen, hur mycket personal har vi, hur många timmar, hur mycket kan vi 

sälja? Det syns ju i systemet om vi har folk till projekt till exempel. (intervjuperson 3) 

 

Citatet avslutas dock med en reservation. “Datorn kan inte ta över helt, jag sitter på alla 

mjuka värden” vilket ger uttryck för att den mänskliga bearbetningen är viktig och att BI-

systemet är bäst lämpat för kvantitativ data som “personal, timmar eller försäljning”. 

 

Det sista citatet vittnar också om vikten av mänsklig bearbetning i kombination med BI-

verktyget. Här fungerar BI-systemet ihop med controllern som ett filter som ökar förmågan att 

hantera stora mängder information genom att sortera ut irrelevant information och 

standardisera rapportering till chefer. 

 

Vi har ju sett till att cheferna inte får så stora mängder. Controllerna klarar det, och 

ska klara det. Dom tycker snarare att de får mindre[...]Vi har ett antal rapporter som 

är mer standardiserade(...)Cheferna har ju fått en enorm mängd information jämfört 

med vad de har fått innan. Däremot har vi controllers sett till att, vi har gjort 

rapportpaket.  Så att en förstalinjechef har kanske fem rapporter. Så att de har ganska 

små paket som är väldigt standardiserade som säger att det är det du följs upp på. Så 

de har det mycket lättare för rapporterna ser likadana ut månad för månad. [...]Det 

har blivit mer strukturerat och därmed lättare. (intervjuperson 4) 

 

BI-system upplevs alltså som att de ökar förmågan att hantera stora mänger information 

genom förbättrad lagringskapacitet, förbättrad analytisk förmåga och förbättrad filtrering av 

data. Detta är ytterligare ett exempel på hur variabeln informationstillgång påverkas av BI-

systemet och hur den begränsade rationaliteten blir mer flexibel. En förbättrad förmåga att 

hantera stora mängder information ger också en ökad tillgång till information vilket bidrar till 

flexibilitet i den begränsade rationaliteten. Förmågan att hantera stora mängder information 

är dock beroende av mänsklig bearbetning i filtreringsprocessen. 
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4.3 BI-system skapar mer faktabaserade beslut 

Under hälften av intervjuerna framkommer att en nytta med BI-system för 

verksamhetsstyrningen är att det ger mer faktabaserade beslut. Intervjupersonerna berättar 

om att de numera kontrollerar om magkänslan stämmer eftersom att information är mer 

lättillgänglig. De tar även upp aspekter som att innan de hade tillgång till BI-system togs 

genvägar när information skulle samlas in, på grund av att det var en komplicerad process att 

bearbeta all information. 

 

Följande citat tar upp problematiken med att den mänskliga bearbetningen av information 

påverkar utfallet. När det blir för komplicerat och för mycket information att ta in, tar 

människor genvägar för att snabba på och förenkla processen. Detta är vad Kahneman (2013) 

beskriver som att tänka snabbt, mer intuitivt. Intervjupersonerna upplevda nytta av att de tar 

mindre genvägar när de använder BI-systemet, vilket Kahnemans (2013) benämner som att 

tänka långsamt, mer reflektivt. Enligt Kahneman kan människor genom att tänka långsamt, ta 

mer rationella beslut, vilket stämmer överens med intervjupersonernas beskrivning nedan. 

 

Håller man på för mycket manuellt, då blir det för jobbigt. Så tror jag nog att man 

genar lite för mycket. Här kan du, jag tror du tar mer korrekta beslut. (intervjuperson 

7) 

 

Utöver att generera nytta inför beslut genom att tänka mer reflektivt, påverkas bearbetningen 

i och med att fakta finns lättillgänglig för användarna. BI-system gör att användarna lättare 

kan kontrollera hur verkligheten ser ut istället för att behöva gå på magkänslan när de tar 

beslut. När människor använder magkänslan kan felhantering av information uppstå, vilket är 

vad Kahneman och Tversky (1974) benämner som en kognitiv bias. Som tidigare nämnt i 

teorikapitlet, beskrivs detta som en faktor som gör att människors subjektiva bild av 

omvärlden inte alltid stämmer överens med verkligheten, vilket kan leda till sämre beslut. 

 

Som vi har varit inne på förut, med hjälp av fakta som kan visa på hur situationen ser 

ut. Att inte bara gå på magkänsla utan att ha någonting som bekräftar. (intervjuperson 

3) 
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Det här företaget har drivits väldigt framgångsrikt i ganska många år mycket baserat 

på gutfeeling. Fingret i luften. Det har gått bra. Det är väl någonting som vi har börjat, 

eller som jag ser en förändring sista ett två åren. Det är att man faktiskt tar besluten 

idag, mera baserat på att, nämen då kollar vi upp det i BI-systemet först. Det har blivit 

en mer faktabaserad beslutsprocess. Och det är egentligen den stora fördelen då det 

har tillfört en dimension egentligen av mer faktabaserade beslut idag än vad vi hade 

tidigare. (intervjuperson 1) 

 

Enligt resonemangen ovan ger BI-system en mer reflektiv beslutsprocess där risken för 

kognitiv bias minskar, vilket ökar graden av rationalitet. 

 

4.4 BI-system frigör tid för analys 

Under intervjuerna framkommer att en upplevd nytta med att använda BI-system är att det 

frigör tid till analys. Samtliga intervjupersoner har uttryckt detta. Det är huvudsakligen två 

bakomliggande orsaker till det. Den ena orsaken har att göra med den ökade accessen till 

information som beskrevs ovan - att organisationens medlemmar kan få tag på informationen 

själva i systemet istället för att behöva gå till en kollega och hämta in den. Den andra orsaken 

är att BI-systemet minskar manuella moment genom en ökad systematisering av 

rapporteringsrutiner vilket frigör tid till analys av data, tid som tidigare lades på manuell 

rapportering som exempelvis att manuellt flytta runt data mellan olika dokument och system. 

 

Genom ökad access till informationen och minskat manuellt arbete upplever 

intervjupersonerna att de sparar tid, och att de istället kan använda tiden till att analysera 

datan mer utförligt. Enligt Ackoffs (1989) DIKV-pyramid leder detta till ökad förståelse för 

data, desto mer den analyseras och diskuteras, desto bättre blir förståelsen. Detta medför att 

användningen av BI-system leder till att användarna hamnar högre upp i DIKV-pyramiden. 

 

Ja man får tillgång till informationen på ett helt annat sätt, det frigör tid från 

datainsamling för att istället kunna analysera. (intervjuperson 10) 

 

Vi gör på det här sättet så vinner vi mer tid. Och cheferna ska ju ha tid att sitta och 

göra annat än att bara hålla på med massa Excelark och sånt. (intervjuperson 9) 
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Under intervjuerna uppkom även nyttoaspekter som innebar att användarna via systemet 

snabbare kan få en hint om att exempelvis en åtgärd behöver göras inom ett visst område. 

Ackoffs (1989) DIKV-pyramid benämner detta stadium av förståelse som informationsnivån. 

Vid denna nivå har data satts i en kontext och kan användas för att besvara frågor som 

exempelvis vem, var, när och hur många (Ackoffs 1989). Enligt denna definition av data och 

information kan användningen av BI-system ses som ett verktyg som förenklar steget från data 

till information för användarna. 

 

Jag kan ta snabbare beslut och jag kan ta fram beslutsunderlag snabbare. Jag behöver 

inte räkna lika mycket som jag skulle behöva med ett sämre system. BI-system har ju 

utfall, budget och prognos så kan jag kolla avvikelse däremellan. Det ger en hint 

ganska snabbt om hur det ser ut resultatmässigt, om jag kanske måste sätta in mer 

åtgärder, här når vi inte målen utifrån siffrorna och det kan jag ju också lämna till den 

som chef och säga kolla här det här ser inte bra ut. (intervjuperson 3) 

 

Resonemangen ovan beskriver BI-system som ett verktyg som frigör tid för analys. Detta leder 

till att förståelsen för datan ökar genom att tid avsätts till att sätta datan i en kontext, vilket 

förenklar steget från data till information. BI-systemet leder till att användaren hamnar högre 

upp i DIKV-pyramiden. 

 

4.5 BI-system minskar risken för opportunistiskt beteende 

Intervjupersonerna berättar att BI-systemet bidrar med transparens kring vad organisationens 

medlemmar blir uppföljda på samt att ansvarsområden tydliggörs. Intervjupersonerna 

beskriver att detta gör att den personliga ansvarskänslan ökar samt ökad svårighet att 

bortförklara ett felaktigt agerande. Detta kan förklaras med hjälp av agentteori, beskriven av 

Lindkvist et al. (2014). Ur ett verksamhetsstyrningsperspektiv blir BI-systemet ett 

styrningsinstrument för principalen att indirekt kontrollera agenten. BI-systemet utjämnar den 

asymmetriska informationen och minskar därmed risken för opportunistiskt beteende. Detta 

på grund av att information om vad som pågår i organisationen och hur arbetsuppgifter har 

utförts alltid finns tillgänglig för både principal och agent, vilket leder till en transparens dem 

emellan.  Nedan följer citat som exemplifierar detta. 
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I och med att du har möjlighet att se hur det går [...] när helst du vill får du också 

möjlighet att ta mer ansvar. Många tar idag mycket större personligt ansvar för 

resultat och produktion än vad de gjorde förr. (intervjuperson 5) 

 

Jag tror att det är svårare idag att gömma sig bakom någon förklaring varför man tror 

att det är på ett visst sätt. Det går ju inte riktigt längre. Man kan ju väldigt snabbt 

plocka fram var en avvikelse beror på. Man kan komma ner direkt att det beror på 

den här affären, att ni tog de här besluten. Och det kanske var lättare förut att gömma 

sig bakom något annat kanske. (intervjuperson 7). 

 

Systemet blir ju också lite av vårt ansikte utåt i organisationen [...] Vi kan inte gå på ett 

möte och säga kolla på de här siffrorna och så stämmer inte det. (intervjuperson 3) 

 

4.6 BI-system förenklar intern kommunikation 

Under intervjuerna framkommer att BI-systemet används som kanal för att sprida 

information. Rutiner för kodning och avkodning av information har skapats, vilket i sin tur 

leder till samsyn och därmed minskar risken för feltolkning och konflikter kring information 

som ligger till grund för verksamhetsstyrning. Uttryck för detta exemplifieras nedan under två 

teman: skapar rutiner för avkodning av information och minskar risken för konflikter. I nio av tio 

intervjuer framkommer liknande resonemang. 

 

4.6.1 Skapar rutiner för kodning och avkodning av information 

Följande citat ger en bild av nyttan av BI-system i kommunikationsprocessen, som en del av 

beslutsprocessen. Citaten beskriver rutiner för tolkning av beslutsunderlag och hur dessa 

skapar samsyn och minskar dispyter. I det första citatet refererar intervjupersonen till 

mötessituationer där beslut om verksamhetsstyrning fattas. Exempelvis styrgruppsmöten. 

 

Förut så kunde man mycket mer diskutera om siffran du såg var rätt eller inte, och 

vilken källa tittade du på, tittade du i det systemet, jamen jag tittade i den här tabellen, 

ja du vet. Nu har man mallat in det här att det här är standard och det är så här du 

ska titta på det. Och det tror jag gör att man lättare kan diskutera innehållet. Vad 
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betyder den här siffran, vad betyder den här förändringen […] Istället för att som 

tidigare ifrågasätta, är det rätt räknad och vart fan fick du den ifrån? (intervjuperson 5) 

 

Här beskrivs vad som skulle kunna kallas en inbyggd kodning och avkodning i systemet vilket 

minskar störningarna som illustreras i Lindkvist et al. (2014) kommunikationsmodell (Figur 3). 

Systemet utgör en standard för hur data skall tolkas vilket leder till mindre ifrågasättande av 

riktigheten i beslutsunderlaget. Nästa citat beskriver en liknande situation. Här beskrivs BI-

systemet som ett kommunikationssystem där kodningen och avkodning underlättas av 

systemet: 

 

På så sätt blir det också ett kommunikationssystem. De som har ansvar matar in 

siffrorna, som berättar för mig hur jag ska gå vidare […] Det underlättar ju vår 

kommunikation och den analysen vi gör tillsammans, vi kan sitta på ett möte så går vi 

in i BI-systemet och kollar hur det ser ut. (intervjuperson 3 

 

Den avslutande delen av citatet uttrycker en förbättrad kommunikation med hjälp av BI-

systemet där samsyn skapas, genom att BI-systemet fungerar som ett facit som underlättar 

gemensam analys. I det avslutande citatet beskrivs rutiner för kodning och avkodning i termer 

av regelverk för hantering av information som även här minskar ifrågasättandet av riktigheten 

i beslutsunderlaget. 

 

4.6.2 Minskar risken för konflikter 

Rutiner för tolkning av beslutsunderlag som följd av BI-system beskrivet enligt ovan kan också 

beskrivas i termer av minskad risk för konflikter. Intervjupersoner använder ord som mindre 

konflikter, mindre tjafs, minskat ifrågasättande, mindre dispyter, mindre onödiga samtal, ökad 

samsyn, större förståelse. Följande citat exemplifierar detta. 

 

Vi kortar ner diskussionerna skulle jag villa säga. Det blir oftast inga konflikter för 

siffrorna talar sitt tydliga språk på nått sätt. (intervjuperson 3) 

 

Det blir mindre tjafs om kvaliteten på datan. Mindre ifrågasätta varför har du 97 där 

men jag har 93? Så det försvinner, då kan man tjafsa om annat istället. Budgetering till 
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exempel, där vi då har standardiserat hur man ska budgetera. Det blir transparant på 

ett helt annat sätt än vad det var innan. (intervjuperson 4) 

 

BI-system upplevs enligt resonemangen ovan förenkla internkommunikation dels genom 

rutiner för kodning och avkodning av budskapet i kommunikationsprocessen samt genom 

minskad risk för konflikter. Detta minskar osäkerheten i hur data skall tolkas. Lindkvist et al. 

(2014) menar att hög grad av osäkerhet i beslutsprocessen leder till konflikter: maktkamp, 

koordinering, förhandlingar och möten. BI-systemet minskar denna osäkerhet och minskar 

även graden av konflikter. 

 

Sammanfattning av den upplevda nyttan av att använda BI-system  
 
UPPLEVD NYTTA AV ATT ANVÄNDA BI-

SYSTEM 

IP 

1 

IP 

2 

IP 

3 

IP 

4 

IP 

5 

IP 

6 

IP 

7 

IP 

8 

IP 

9 

IP 

10 

Tot. 

 

            

BI System ger ökad access till information i 

organisationen x x x x x x x x x x 10/10 

- Information från olika databaser samlas på ett och 

samma ställe x x x x x x  x x x 9/10 

- Spridning av information x   x x x x   x 6/10 

- Minskar beroendet av systemexperter x    x     x 3/10 

- Större precision i insamling av data x       x x  3/10 

BI-system ökar förmågan att hantera stora 

mängder information x  x x  x x   x 6/10 

BI-system skapar mer faktabaserade beslut x x x   x x   x 6/10 

BI-system frigör tid för analys x x x x x x x x x x 10/10 

BI-system minskar risken för opportunistiskt 

beteende   x x x x x    5/10 

BI-system förenklar intern kommunikation x x x x x x x x  x 9/10 

- Skapar rutiner för kodning och avkodning av 

information x x x x x x x x  x 9/10 

- Minskar risken för konflikter x  x x x      4/10 

 
Tabell 1. Sammanfattning av den upplevda nyttan av att använda BI-system 
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4.7 Avgörande faktorer för att BI-system skall generera nytta 

En avgörande faktor för att ett BI-system skall generera nytta i organisationer, som 

uppkommer under samtliga intervjuer, är att systemet behöver integreras i organisationen. 

Intervjupersonerna tar upp vikten av att ha utbildningar och se till att alla läser av 

informationen på samma sätt. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning från Elbashir 

et al (2013), Riabacke et al (2014) samt Kowalczyk och Buxmann (2014) som tagit upp 

problematiken med att inte ha delad kunskap i organisationen och att inte systemet integreras 

i organisationen ordentligt. Enligt tidigare undersökning har detta tagits upp som ett stort 

problem och en anledning till att förväntningarna på BI-system inte uppnås. Under denna 

undersökning har däremot samtliga intervjupersoner uttryckt att BI-systemet de använder 

lever upp till de förväntningar de hade innan de köpte in systemet samt att de i huvudsak är 

nöjda med hur väl integrerat det är i organisationen. Majoriteten jobbar aktivt med att sprida 

kunskap om hur systemet ska användas och jobbar kontinuerligt med att ta fram rutiner som 

anpassas efter hur systemet ska användas av organisationens medlemmar och hur 

informationen ska avläsas och tolkas.  

 

Vi håller på då i förvaltningen så diskuterar vi att ta fram någon sort guidelines för 

chefer, där vi lista de sakerna där du som chef faktiskt förväntas ha daglig koll på eller i 

alla fall veckokoll på. Det vill säga att gå igenom de här rapporterna och ha koll på de 

sakerna. Så att man kan vägleda i den information som vi i alla fall upplever som mest 

väsentlig för styrning. (intervjuperson 5) 

 

Varje morgon, när vi kommer in, så är det ju egentligen på oss alla här på kontoret 

kommer att titta på. Hur ser vår fakturerade försäljning ut? Det gör vi i princip varje 

dag. Jag gör det varje dag, VD gör det varje dag, Key Account gör det varje dag. Dom 

andra kanske någon gång i månaden, veckan. För att se hur vi ligger till. Är det någon 

artikel som vi inte taktar med eller hur går den där kampanjen. (intervjuperson 1) 

 

Ja, parallellt med det här var att vi utbildade våra chefer i företagsekonomi. För att vi 

kände det, ska vi rulla ut det här, projektet hade ju ett ansvar att få fram ett system, 

bra data, bra kvalitet och rapporter. Och så hade vi viss förändringsledning, vi skulle 

hjälpa att uttrycka vad man ville lära ut.  Det som blev beslutat var att förändra den 

chefsutbildning som vi hade, alla chefer skulle genomgå ekonomisk utbildning. Då 
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börjar vi med en enkel generell företagsekonomi. Sedan blev det stödet, 

användarutbildning. Vi kan inte bara gå ut och visa rapporterna i stödet om man inte 

förstår en resultaträkning. Så vi genomförde en väldigt ambitiös utbildningsinsats för 

alla chefer och nu är den en integrerad del i den utbildning nya chefen få gå under ett 

år. (intervjuperson 4) 

 

4.8 BI-system och lönsamhet 

Samtliga intervjupersoner upplever BI-system som ekonomiskt lönsamma. Dock uppger 

enbart en av intervjupersonerna att det har gjorts beräkningar på huruvida investeringen i BI-

system varit lönsam eller ej för organisationen. Resterande organisationer för inte någon 

statistik på detta idag och gjorde inte heller någon kalkyl inför investeringen. I det fall där en 

kalkyl genomfördes uttrycker intervjupersonen att kalkyleringsprocessen var problematiskt då 

det inte var självklart hur mätningen skulle gå till, vilket gjorde att kalkylens träffsäkerhet kan 

ifrågasättas. 
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5. SLUTSATS 

 
Syftet med denna studie är att undersöka den upplevda nyttan av att använda BI-system som 

stöd för verksamhetsstyrning. Följande nyttor framkommer i denna studie: 

 

• BI-system ger ökad access till information i organisationen 

• BI-system ökar förmågan att hantera stora mängder information 

• BI-system skapar mer faktabaserade beslut 

• BI-system frigör tid för analys 

• BI-system minskar risken för opportunistiskt beteende 

• BI-system förenklar intern kommunikation 

 

De upplevda nyttor som har starkast stöd är följande: BI-system ger ökad access till information i 

organisationen, BI-system frigör tid för analys, BI-system förenklar intern kommunikation. Tio av tio 

intervjupersoner upplever att BI-system ger ökad access till information i organisationen. 

Detta beror främst på att information från olika databaser samlas på ett och samma ställe 

vilket styrks av nio av tio intervjupersoner. Ytterligare faktorer som bidrar till ökad access till 

information är att BI-system sprider information i organisationen, vilket styrks av sex av tio 

intervjupersoner, BI-system minskar beroendet av systemexperter samt bidrar med större 

precision i insamling av data, vilket har lägre stöd, tre av tio. Det tydliga mönstret här är att 

BI-system upplevs ge ökad access till information i organisationen genom att centralisera och 

sprida information.  

 

Tio av tio intervjupersoner upplever att BI-system frigör tid för analys. Detta är en följd av BI-

systemets tekniska funktion att samordna data från olika databaser på ett och samma ställe, 

vilket medför att manuella moment försvinner. Detta är en upplevd nytta som indikerar att 

BI-system förenklar steget från data till information, vilket medför att användarna får ökad 

förståelse för underlaget. I förlängningen skulle detta kunna innebära att de hamnar högre 

upp i DIKV-pyramiden. Nio av tio intervjupersoner upplever att BI-system förenklar intern 

kommunikation. Detta på grund av att implementeringen av BI-systemet har medfört att 

tydliga rutiner för kodning och avkodning av information har tagits fram, vilket styrks av nio 

av tio intervjupersoner. Fyra av tio intervjupersoner anser även att detta leder till minskad risk 
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för konflikter på grund av att alla i organisationen använder samma underlag, vilket medför 

att de slipper diskutera vilken information de ska basera beslutet på. Ur ett teoretiskt 

perspektiv kan detta ses som rutiner för kodning och avkodning av budskapet i 

kommunikationsprocessen. Detta minskar osäkerheten i beslutsprocessen vilket kan leda till 

minskad risk för konflikt.  

 

Studien visar även att två upplevda nyttor är att BI-system ökar förmågan att hantera stora mängder 

information och att BI-system skapar mer faktabaserade beslut. Dessa uppkommer i sex av tio 

intervjuer, vilket innebär att de inte har lika starkt stöd som de tidigare nämnda nyttorna. 

Dock får det stöd av majoriteten av intervjupersonerna. Den ökade förmågan att hantera 

stora mängder information beror på förbättrad lagringskapacitet, förbättrad analytisk förmåga 

och förbättrad filtrering av data. BI-system ökar förmågan att hantera stora mängder information i 

kombination med att BI-system ger ökad access till information i organisationen kan ur ett teoretiskt 

perspektiv ses som skapare av flexibilitet i den begränsade rationaliteten. Detta främst på 

grund av att informationsvariabeln påverkas, det vill säga informationstillgången ökar. Att 

användarna tar mer faktabaserade beslut kan ses som följd av ökad access till information. Ur 

svaren framkommer att användarna kontrollerar om magkänslan stämmer innan de tar ett 

beslut, i och med att information är lättillgänglig, vilket de inte gjorde i lika stor utsträckning 

innan de hade tillgång till BI-systemet. Detta indikerar på att BI-system leder till mer reflektivt 

tänkande istället intuitivt tänkande och minskar därmed risken för felsteg på grund av kognitiv 

bias.  

 

Den nytta som har minst stöd av de ovan nämnda är att BI-system minskar risken för opportunistiskt 

beteende. Detta gör dock inte att den är oviktig då den uppkommer i fem fall av tio och är en 

aspekt av BI-system som inte har framkommit i tidigare studier. Intervjupersonerna uppger att 

BI-systemet ger ökad transparens i organisationen och att det medför ökat ansvarstagande hos 

de anställda. Ur ett agentteoretiskt perspektiv kan detta ses som ett tecken på minskad risk för 

opportunistiskt beteende. Detta då BI-systemet, genom transparens, minskar 

informationsasymmetrin mellan principal och agent vilket leder till ökad ansvarskänsla och 

svårigheter att bortförklara ett felaktigt beteende. 

 

I samtliga intervjuer framkommer att en förutsättning för att ett BI-system skall kunna 

generera nytta är att BI-systemet måste integreras i organisationen. Detta uppnås genom 

utbildning och etablering av rutiner när BI-systemet implementeras. Till skillnad från tidigare 
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forskning framkommer i denna studie att samtliga intervjupersoner anser att BI-systemet lever 

upp till de förväntningar de hade innan de köpte in systemet. Detta kan bero på att de även 

upplever att BI-systemet är väl integrerat i organisationen.  

 

Lönsamhetskalkyler, som skulle kunna sätta siffror på den upplevda nyttan, förekommer 

sällan. Enbart en av tio uppger att de för statistik på detta. Intervjupersonerna menar att detta 

beror på att sådana kalkyler är svåra att genomföra då det råder oklarheter kring hur 

lönsamheten av BI-system skall mätas, vilket styrks av tidigare forskning som behandlar 

ämnet.  
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6. DISKUSSION 

 

6.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att, å ena sidan skapar BI-system bättre förutsättningar för 

organisationer och leder till bättre beslut (Isik et al. 2011; Thomson 2004; Chou et al. 2005), å 

andra sidan visar undersökningar att användarna inte anser att BI-system lever upp till 

förväntningarna (Elbashir et al. 2013; Riabacke et al. 2014; Kowalczyk och Buxmann 2014; 

Barth och Bean 2012). Elbashir et al. (2013) och Riabacke et al. (2014) identifierar även gap i 

kommunikationen mellan, ledning, IT-avdelning och andra avdelningar samt att BI-system i 

många fall inte integreras ordentligt i organisationen.  

 

Resultatet från denna studie överensstämmer med Isik et al. (2011) vars undersökning visar att 

majoriteten av användarna är nöjda med BI-system och att det ger positiva effekter. 

Resultatet stämmer även överens med Thomson (2004) och Chou et al. (2005) som i sin 

forskning kommer fram till att BI-system effektiviserar rapportering och förbättrar 

verksamhetsstyrningen. 

 

Till skillnad mot Elbashir et al. (2013), Riabacke et al. (2014), Kowalczyk och Buxmann 

(2014) och Barth och Bean (2012) visar denna studie att BI-systemet lever upp till 

användarnas förväntningar. Riabacke et al. (2014) och Elbashir et al. (2013) poängterar i 

deras forskning att BI-system inte integreras ordentligt i organisationen och Riabacke et 

al.(2014) identifierar även bristande kunskap i hur BI-verktyget ska användas. Denna studie 

överensstämmer inte med deras resultat då samtliga intervjupersoner anser att systemet är väl 

integrerat i organisationen och majoriteten upplever att de till och med fått förbättrade rutiner 

på grund av att de använder BI-systemet. Flera av intervjupersonerna tar upp att de nu har 

etablerade rutiner för hur de ska titta på informationen, vilket de inte hade tidigare, och att de 

har utbildningar för detta i organisationen. Då samtliga organisationer i undersökningen ser 

till att utbilda användarna av BI-system och det faktum att alla anser att BI-systemet lever upp 

till deras förväntningar stämmer det överens med Glaser och Stones (2008) forskning, som 

diskuterar vikten av att BI-systemet måste användas på rätt sätt för att generera värde till 

organisationen.  
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Lovallo och Kahneman (2003) menar att ett problem med investeringar i BI-system är att 

beslut ändå tenderar att påverkas av kognitiv bias. Enligt denna undersökning upplever 

användarna att BI-systemet minskar denna problematik.  

 

Resultatet från denna studie visar att investeringskalkyler är sällan förekommande inför beslut 

om BI-system, vilket bekräftar Marin och Poulter (2004) forskning angående detta. 

 

En ny aspekt av nytta som framkommer av denna studie är att användning av BI-system även 

minskar risken opportunistiskt beteende. Detta behandlas inte i tidigare studier kring BI-

system.  

 

6.2 Praktiska implikationer 

BI-systemen utvecklas och blir allt mer användarvänliga. Organisationens medlemmar 

uppmuntras både av systemutvecklare och ledning att själva inhämta information relevant för 

deras arbete. Även om systemen blir allt mer användarvänliga och enkla att använda så 

förutsätts ändå avsevärd teknisk kunskap. Resultaten från denna studie visar att organisationer 

utbildar personalen för att BI-systemet skall integreras i organisationen. Detta gör att 

organisationens medlemmar måste bli generalister, det vill säga kunna lite om allt när det 

kommer till användning an denna typ av mjukvara, ett område som tidigare var ett 

expertområde.  

 

Denna studie visar att BI-system bidrar med tranparens vilket minskar risken för 

opportunistiskt beteende. Detta är positivt då ansvarskänslan ökar bland organisationens 

medlemmar samt att Bl-systemet blir ett effektivt styrinstrument för ledningen. Samtidigt 

måste organisationens medlemmar vänja sig vid att allt mer data går att samla in, strukturera 

och följa upp. Det gäller även data om deras arbetsprestationer. Då resultatet från denna 

studie inte säger något om hur detta påverkar arbetsklimatet går det bara att spekulera, i bästa 

fall bidrar detta till ett ärligare arbetsklimat men i värsta fall riskerar detta att skapa en känsla 

av övervakning. 
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6.3 Kritik mot resultat och förslag till vidare studier 

Fokus för denna studie har varit intervjupersonernas upplevelse av att använda BI-system. 

Tidigare, under metodkapitlet, behandlades problematik kring intervju som metod, att 

intervjupersonens uppfattning kring sitt egna och andras beteende kan skilja sig från det 

faktiska beteendet. Detta gör att resultatet från en undersökning som denna, som bygger på 

människors uppfattningar, alltid riskerar att ge en missvisande bild av vad som faktiskt är 

sanningen. Detta har dock kompenserats för genom att genomföra intervjuer tills dess att 

tydliga mönster har vuxit fram. Med detta sagt vore dock en uppföljande studie baserad på 

observationer intressant att ta del av för att se om resultaten från denna studie bekräftas eller 

ej. Intressant vore även att vidare undersöka nyttan av BI-system ur ett agentteoretiskt 

perspektiv för att generera ytterligare kunskap kring BI-systemets kontrollfunktion.  
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Bilaga - Intervjumall 
 

Vilken funktion fyller du i organisationen? 

Vilken typ av beslut fattar du? 

Vilket BI-system använder ni? 

När köptes BI-systemet in? 

Vad fick er att investera i BI-systemet? 

Vilka förväntningar hade ni på BI-systemet? 

Anser du att BI-systemet uppfyller förväntningarna? 

Berätta om hur du använder systemet i ditt dagliga arbete? 

Berätta om hur du använder systemet för att fatta ett beslut? 

-       Vilka typer av beslut? 

På vilket sätt anser du att möjligheten att använda BI-systemet påverkar ditt dagliga arbete? 

-       I jämförelse med när du inte haft tillgång till systemet? 

-       I ett bredare perspektiv, hur påverkar det organisationen? 

Upplever du att du fattar bättre beslut med hjälp av systemet? 

 

Anser du att du tar snabbare beslut med hjälp av systemet? 

-       Varför? Varför inte? På vilket sätt? 

 

Hur påverkas den interna kommunikationen i organisationen? 

Påverkar användningen av BI-system osäkerheten i beslutsituationer? 

-       Positivt/negativt? 

Vilken roll spelar magkänslan när beslut ska fattas? 

Hur påverkas ditt personliga ansvar av att använda BI-system? 

-       Blir ansvarsbördan lättare? 

Anser du din förmåga att hantera stora mängder information påverkas genom att använda 

BI-system? 

-       Kan du ge ett exempel på hur det förenklar/försvårar i en beslutssituation? 

-       Finns det någon situation där det inte gäller? 

Har systemet någon gång gjort att du ändrat uppfattning inför ett beslut? 

Upplever du att systemet förser dig med tillräckligt/ för mycket/ för lite/ information för att 

fatta beslut? 



	  

	  

Hur väl integrerat är BI-systemet i organisationen?  

Hur bra är kunskapen generellt i organisationen om BI-systemet? 

Är investeringen i BI- systemet lönsam?  

Har ni gjort en lönsamhetskalkyl på BI-systemet?  

För ni någon dokumentation över detta idag? 

Finns det några nackdelar med att manuella moment försvinner som följd av systematisering 

och standardisering? 

 

 


