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Sammanfattning 
 

En osäker marknad, hårdare konkurrens och en allt större växande mängd information är 

bara en bråkdel av de problem företag idag måste tackla för att säkerställa sin överlevnad.  

Dagens företag och verksamheter är idag mycket mer beroende av stora mängder kvalitativ 

information för att kunna trygga sin konkurrenskraft. De verksamheter som agerar och 

verkar i en bransch med hög konkurrens behöver se till att de har en inblick och information 

om vad deras konkurrenter gör just nu och vad de har för avsikt att göra i framtiden, detta 

för att kunna fatta beslut som tar dem steget före konkurrenterna. Att kunna anpassa sig i 

en volatil marknad blir allt mer ett krav för företag som vill ligga på topp och för att klara 

detta krävs det ett högkvalitativt beslutsunderlag för beslut att fattas på. Business 

intelligence hjälper företag att strukturera sin informationshantering för att utifrån den 

skapa ett beslutsunderlag att fatta beslut utifrån. BI ger företag möjligheten att få tidiga 

varningar om hur marknaden kommer att skifta och ger indikationer på hur konkurrenter 

beter sig.  Dessa tidiga varningar och indikationer ger företag en helt ny möjlighet att i ett 

tidigt skede kunna anpassa sig och på så vis vara bättre förberedda och rustade att möta 

framtidens krav. 

 

Business intelligence är en samling processer, metoder och teknologier som möjliggör för 

alla delar av verksamheten att komma åt och analysera den data som finns inom företaget.  

BI handlar i mångt och mycket om att skapa en bättre förståelse över vad som händer på 

marknaden, allt ifrån leveransflöden, lägesbilden i omvärlden och vad konkurrenterna har 

för sig. Alla dessa faktorer och information kan sedan analyseras för att skapa sig en 

lägesbild. En lägesbild som kan användas för att bedöma risker, skapa beslutsunderlag samt 

att bedöma företagets framtida riktning framåt. 

 

Tillvägagångssättet för att implementera business intelligence är i dagsläget inte hugget i 

sten. Varje företags aktuella problem och informationsstruktur är unik, något som gör att det 

inte finns en universallösning som kan appliceras på varje företag. Det finns endast sk best 

practices att följa. Best practices är riktlinjer och förutsättningar bedömda av experter som 

de för tillfället bästa att använda sig av just nu.  

 

Denna uppsats har som syfte att undersöka hur och i vilken grad företag förhåller sig till de 

best practices som existerar för implementation av business intelligence. 

 

Analysdelen i denna uppsats är baserad på intervjuer med Nethouse, Returpack och 

Stockholm Vatten. 

 

Teoridelen i denna uppsats utgår ifrån Cindi Howsons teorier och best practices om hur BI 

framgångsrikt implementeras och används i företag. 
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Begreppslista 
BI 

Business intelligence, är ett samlingsbegrepp för färdigheter, tekniker, applikationer, 

processer och metoder för organisationer att bättre förstå sin verksamhet och sin omvärld. 

Gapanalys 

En gapanalys är ett affärsverktyg som gör det möjligt för ett företag att jämföra sin aktuella 

prestation med sin potentiella prestation. 

 

CIO  

Cheif information officer, på svenska IT-direktör eller strategisk IT-Chef. En person på 

direktörsnivå som har det yttersta ansvaret för ett företags information och datasystem. 

 

RUP 

Rational Unified Process (RUP) är en systemutvecklingsprocess för design och 

implementering av IT-system. 

Best practices 

Best Practice en praxis som är införd, fungerar och används, samt bedömd av experter på 

området som det bästa som finns i bruk just nu 

  



2 
 

1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

”Just as the eyes are the windows to the soul, business intelligence is a window to the 

dynamics of a business” (Howson, 2014) 

Företag idag handskas med en allt större växande mängd information. Så mycket 

information att den istället riskerar att bli både gammal och felaktig. Enligt Jan Lindvall(2007) 

, forskare vid Uppsala universitet beror bristerna hos företagens informationshantering till 

stor del av föråldrad teknik och felaktig analysering. Han menar på att anledningen till att 

mängden information är så stor är att företag mäter för många olika icke relevanta saker 

istället för att mäta och analysera färre men mer kritiska komponenter. Kontentan av Jan 

Lindvalls forskning är att det gäller att urskilja den viktiga informationen från den allt större 

växande högen till vad som faktiskt är kopplat till företagets strategi och beslutsstöd. 

(Wallström, 2004) 

I en värld där vi konstant blir bombarderade av information blir förmågan att kunna 

analysera och filtrera information allt viktigare. Alla är vi dagligen kontakt med någon form 

utav information, privatpersoner och företag lika så. Vi är alla på jakt efter information, man 

kanske har bestämt sig för att köpa ett hus eller kanske en ny båt. Dessa beslut kräver en 

väsentlig mängd underlag för att kunna fatta rätt beslut. Likadant är det för företag. Ett 

företag utan korrekt och kvalitativ information om sin marknad och omvärld riskerar att 

fatta felaktiga beslut, något som kan resultera i förödande konsekvenser för företaget 

(Bergeron, 2000). Idag börjar allt fler chefer och nyckelpersoner inom företag att inse att 

information verkligen är nyckeln till framgång. Man har börjat förstå att om man har tillgång 

till en tillräcklig mängd kvalitativ information går det att fatta de rätta besluten.  Uttryck som 

att ”utan tillräcklig information som beslutsunderlag är det som att flyga blint till dess att det 

är dags för årsredovisningen” har förekommit. (Sharma & Djiaw, 2011) 

En teknik för företag och organisationer att ta kontrollen över sin växande mängd 

information är Business Intelligence.  Business Intelligence eller BI kan med fördel beskrivas 

som en samling teknologier, metoder och processer som möjliggör för människor inom alla 

nivåer av en organisation att komma åt och analysera data. Det kan exempelvis röra sig om 

analysera produktflöden inom lagerindustrin, utgifter jämfört med en budget eller sjukhus 

kan exempelvis använda BI för att räkna ut den optimala mängden personal under perioder 

med hög belastning. BI ger även företag möjligheten att få en bättre bild av vad som föregår 

på marknaden, exempelvis vad kunder, konkurrenter och leverantörer har för sig. Denna 

information kan senare användas för att bedöma risker, formulera en strategi för fortsatt 

 arbete eller för att formulera ett underlag för beslut. (Chadhuri, Dayal, & Narasayya , 2011)  
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Marknaden på vilket företagen är operativa är flyktig. Den är konstant i rörelse och likaså 

står konkurrenter aldrig stilla. En viktig roll BI har är att kunna förutse och ge tidiga varningar 

innan förändringar sker på marknaden. Utan förändringar på marknaden skulle BI vara 

mycket simpelt. (Howson, 2014)  

 

Används det korrekt tillför business intelligence möjligheten för företag att bli effektivare på 

flera olika plan.  Ett företags effektivitet kan mätas av ett flertal finansiella faktorer, såsom 

intäkter, täckning och lönsamhet. Inom marknadsföring kan BI t ex uppnå effektivisering 

genom att identifiera karaktärsdrag hos mer mottagliga kunder, där utefter kan man 

skräddarsy framtida kampanjer och därmed öka dess effektivitet.  På så vis kan Bi hjälpa till 

att eliminera olönsamma reklamkampanjer vilket kan spara företag miljoner per år. Inom 

produktionsindustrin kan t.ex. BI underlätta en gapanalys för att kunna undersöka varför en 

fabrik är mer lönsam än en annan. (Howson, 2014) Gemensamt med dessa scenarion är att 

åtkomst till data och information är essentiellt. För att förbättra effektiviteten krävs det dock 

att personal aktivt integrerar med och analyserar informationen för att fastställa de exakta 

åtgärderna som kan frambringa förbättringen. (Sharma & Djiaw, 2011) 

För att en Bi lösning ska fungera måste den anpassas och skräddarsys för det aktuella 

företaget, något som styrs av ett flertal faktorer. En av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn 

till är företagets storlek. Det är allmänt vedertaget att större företag är bättre på att 

maximera nyttan av BI än mindre. Detta framförallt för att det är svårare att anpassa en Bi 

lösning inom mindre företag på ett effektivt och kostnadsmässigt sätt. Företagskulturer är 

även det en faktor som måste ta hänsyn till. En del företag kan ha gamla normer och 

strukturer de gärna håller fast vid och ser väldigt strikt på. Därför är det viktigt att vara 

väldigt tydlig om man skall implementera en Bi-lösning att informera företaget om hur 

lösningen kommer att fungera och hur den kommer att påverka arbetet. Bland annat är det 

viktigt att vara tydlig om den nya BI-lösningen helt kommer ta över företagets 

informationshantering eller om den kommer att agera som ett komplement till den 

befintliga strukturen. (Howson, 2014) 

Då varje företags problemsituation och informationsstruktur är unik finns det ingen färdig 

standard eller lösning som kan appliceras på varje företag vid en BI-implementation.  Det 

finns endast ett antal best practices att förehålla sig till. Med best practices menar man 

metoder som är väl tillämpande, fungerar samt bedömd av experter inom området som det 

bästa som finns i bruk just nu. (Wikipedia, u.d.) Cindi Howson, välrenommerad expert inom 

BI-området har skapad elva best practices som hon menar skapar de optimala 

förutsättningarna för en framgångsrik BI-implementering.  
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1.2 Frågeställning/Problem 
Det vi vill undersöka med denna rapport är hur företags Bi-implementationer ser ut i 

jämförelse till Cindi Howsons elva best practices för en framgångsrik BI-implementation. 

 

Frågeställningen för denna rapport är således: 

- Hur ser företags Business Intelligence implementationer ut i jämförelse med 

etablerade BI- best practices 

 

1.3 Syfte och avgränsningar 
Denna uppsats syftar till att undersöka vilka likheter det finns mellan företags business 

intelligence implementationer och de best practices som existerar. I undersökningen har vi 

valt att fokusera på hur företagen upplevt sina Bi-implementationer. Med implementation 

menar vi själva implementationsprocessen, vilket innefattar bakomliggande problem, 

problem eller framgångar under utvecklingsprocessen och positiva/negativa konsekvenser 

efter implementationen samt hur företagen idag upplever sitt BI-system. Företagens svar 

under intervjuerna kommer sedan att jämföras mot Cindi Howsons ramverk av best 

practices för att ta reda på vilka olikheter och likheter som existerar. 

 

Vi gör således inte någon djupdykning i tekniska aspekter så som specifika funktioner i 

programvaror utan vi kommer endast i vissa sammanhang nämna vissa allmänna tekniker 

som ex databaser. Vi vill undersöka det faktorer som är gemensamt i företag som 

implementerar BI. Vi önskar även att se vilka positiva och dåligt aspekter som företagen 

upplever både i sin implementation och användning av BI. 

 

 

1.4 Intressenter 
Organisationer eller företag som är intresserade att eventuellt införskaffa en BI-lösning  

och vill veta undersöka hur företag brukar uppleva implementationsprocessen, vilka vanliga 

problem som existerar och vilka fördelar som kan uppnås. 
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2. Teori 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för en teori som är relevant för vår frågeställning. Vi 

kommer att börja med att allmänt beskriva business intelligence som ämne, vilka fördelar 

som finns, vilka nackdelar som finns samt vilka möjligheter de kan ge upphov till. I slutet av 

avsnittet kommer vi att presentera en teori utifrån vilken vår undersökning kommer att 

baseras på. 

2.1 Fördelar med business intelligence 

Fördelarna med bi är såväl kvantitativa som kvalitativa. Att det finns fler fördelar än 

förbättrad effektivitet är det flesta experter överens om. Utöver en effektivare och snabbare 

organisation samt ett mindre antal manuella rutiner skapar arbete med BI mindre risk för 

företaget genom att operativa beslut kan fattas snabbare. (Röhne, 2007) Kvantitativa 

förbättringar inom företaget uppnås genom kostnadsbesparingar både när de kommer till IT 

delen och organisationen. Enligt Liselotte Jansson, CIO vid SaS institutet är en stor fördel 

med korrekt BI användande att beslut inom hela organisationen fattas på samma underlag. 

Detta menar Liselotte är en avgörande faktor för att BI skall fungera. Att kunna hålla takten 

med en omvärld som ständigt förändras kan vara näst intill omöjligt utan de ständiga flöde av 

information som ett BI system kan bidra med. Alternativet till BI som Liselotte Jansson 

utrycker sig är att uppfinna hjulet på nytt och basera sina beslut på fördomar och gissningar. 

(Röhne, 2007) 

2.2 Att lyckas med en BI-Investering 
IT är en resurs och en viktig del av företaget, kanske en av de allra viktigaste för att 

möjliggöra att företaget kan bli mer konkurrenskraftigt. IT som resurs kan dessvärre aldrig 

enskilt skapa konkurrenskraft.  Den skapas genom en symbios av målsättning, organisation, 

arbetssätt, risktagande, ambitionsnivå och affärsidé. Samspel är nyckel till framgång. 

(Olofsson & Widman, 2012) Varaktig konkurrensfördel uppstår utifrån hur väl företaget 

klarar av att möta och uppfylla sina kunders behov och önskemål. Dessa behov och 

önskemål är dessvärre aldrig statiska över en lång period utan en förutsättning för 

konkurrenskraftigt arbete är således att man hela tiden måste lära sig utifrån dessa. 

(Watson, Wixom, & Barbara, The Current Sate of Business Intelligence, 2007) 

En viktig del i arbetet med att möta dessa förändringar är IT-avdelningens inställning och 

relation till resten av företaget, både när det kommer till system och kunskap. Företagets 

tekniska infrastruktur spelar därför en central roll och är kritisk i hur väl man kommer lösa 

problem och för att möta dagens och framtidens informationsbehov. (Azvine, Cui, Nauck, & 

Majeed, 2006)  

 

IT ligger som bekant till grund för att tillhandahålla den information som ligger till stöd för 

företagets lärande. Företagets lärande utgår oftast ifrån ett effektiviseringsperspektiv med 

målet att ständigt bli bättre och mer lönsamt, men framförallt handlar det om att lära sig 

ifrån sina kunder och anpassa sin verksamhet till de ständigt nya krav som marknaden 

kommer att ställa på verksamheten. Detta innebär att vissa grundläggande informationsbitar 

blir viktigare än andra. (Olofsson & Widman, 2012) En utav dessa delar är datakvalitet. 

Kvalitén på ett företags information är extremt viktig.  (Azvine, Cui, Nauck, & Majeed, 2006) 
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Hela informationsförsörjningen inom ett företag är förgäves om inte datakvalitén kan 

garanteras hålla en hög nivå. Kvantiteten på informationen i sig är därför inte det viktigaste, 

det viktigaste är kvalitativ information som man kan agera och fatta beslut utifrån. (Olofsson 

& Widman, 2012) Ansvaret ligger här på IT-avdelningen som måste ta ett stort ansvar för att 

datakvalitén ska kunna säkras. En förutsättning för detta arbete är att det kräver god insikt i 

både vad informationen kommer att används till samt vad som ligger till grund för den. 

(Elbashir, Collier, & Davern, 2008) 

Ytterligare en grundsten i det grundläggande förutsättningarna för konkurrensförbättrande 

arbete är flexibilitet och skalbarhet.  IT får aldrig vara en bromskloss i informationsarbetet 

utan måste vara både skalbart och flexibelt, detta för att kunna bidra till att snabbt kunna 

skapa möjligheter för kundvärde och tillvarata nya affärsmöjligheter utan att onödig tid går 

till spillo.  IT måste även stödja och bidra till större öppenhet från företagets sida. Detta kan 

beskrivas som grunden för samverkan inom företaget. Denna öppenhet gäller mot såväl 

företagets egen personal, kunder och samarbetspartner. Om företaget erbjuder 

webbtjänster ökar de kraven på öppen och access i realtid till relevant data.  (Olofsson & 

Widman, 2012) 

 

Att genomföra förändringar medverkar dessvärre till att företag allt mer blottar sig för 

omvärlden. Detta ökar riskbilden och ställer allt fler krav på företagets säkerhetsarbete. Med 

det krävs allt mer av företagets IT-avdelning för att kunna uppehålla ökad säkerhet och 

varaktig konkurrenskraft. (Olofsson & Widman, 2012) 

2.3 Spara pengar med hjälp utav BI 
Oavsett om marknaden befinner sig i högkonjunktur eller lågkonjunktur måste alla 

organisationer eller företag ha som målsättning att bli mer kostnadseffektiva. Vanligt under 

lågkonjunkturer är att företag skär för kraftigt i sina kostnader, vilket riskerar att skada 

företagets handlingsutrymme. Krav på kostnadsreduktioner brukar föreligga alla avdelningar 

inom ett företag och IT är inget undantag. (Sharma & Djiaw, 2011) Däremot kan en 

nedskärning i IT-kostnaderna visa sig vara kontraproduktivt. Dels på grund utav att IT endast 

är en begränsad del utav företaget och dels för att effekten av en välfungerande och 

strukturerad IT-struktur har en positiv effekt på hela företaget i allmänhet. Därför är det av 

en stor vikt i en besparingsjakt att utvärdera effekterna av vad olika organisatoriska 

funktioner kan ge, inte bara ur ett besparingsperspektiv men även ur ett intäktsperspektiv. 

När man analyserar kostnader framkommer allt oftare IT som en potential, både för att 

minska kostnader snabbare men även som en katalysator till att stödja nya intäkter. Detta är 

bland annat anledningen till att marknaden för business intelligence och 

informationshantering ständigt växer sig allt större allt snabbare. (Sharma & Djiaw, 2011)Ett 

snävt synsätt riskerar att skada mer än vad det sparar. När ett företag skall spara inom IT 

brukar ansvaret för besparingarna åläggas respektive IT-avdelning för sig, därmed ser 

avdelningarna besparingskravet som sitt eget ansvar. (Olofsson & Widman, 2012) 
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Problemet med detta sätt att tänka på är att ett synsätt där man ser varje avdelning inom 

organisationen var för sig blir väldigt snävt och är oftast inte de bästa sättet att spara 

pengar, även om det är det vanligaste tillvägagångssättet i dagsläget.  

Som ett exempel kan en besparing av IT kostnaderna med 20 procent i många fall bara leda 

till en sammanlagd besparing för organisationen på mindre än en procent. Att istället växla 

perspektivet till att se alla avdelningar som en enda organisatorisk process kan i många fall 

vara mycket mera effektivt. Om flera funktioner med kännedom och kunnande inom 

processen är involverade kan detta i de allra flesta fall leda till en mer betydande besparing 

av en sådan art att den inte påverkar företagets konkurrenskraft negativt. För att denna 

samling av funktioner ska kunna fungera är ett krav att information från de olika delarna av 

företaget görs tillgänglig. Rent allmänt genereras det en stor mängd information inom ett 

företag men otroligt få, om ens någon, har en överblick över i vilken enhet eller affärssystem 

företagets data är samlad. Genom att samla företagets affärskompetens och IT i en enhet 

kan information och data analyseras och vidareutvecklas. Enkelt uttryckt var det finns 

besparingsmöjligheter och intäkter som kanske inte tas tillvara eller utnyttjas till sin största 

potential. I detta arbete är IT en mycket viktig del, detta ur flera perspektiv, bland annat 

genom arbete med att möjliggöra tillgänglighet av data, säkerställa datakvalitet samt att 

säkerställa analysmöjligheter av informationen. Dessa steg kan beskrivas som de naturliga 

stegen av en business intelligence process. En process som effektivt knyter ihop IT med 

resten av verksamheten. (Olofsson & Widman, 2012) 
 

2.4 Negativa konsekvenser till följd av business intelligence  

Även om business intelligence kommer med en rad fördelar och förbättringar finns det även 

en del problemområden som är värda att diskutera. Många CIOs har beskrivit processen med 

att implementera ett BI-system som ”en känslomässig berg och dalbana” att ta sig igenom.  

Historien har dock visat att de som behåller sin vision och fokus på företagets bästa genom 

hela processen oftast tar sig igenom den med ett godtyckligt resultat. 

Några exempel på konsekvenser och motsättningarna som kan uppstå när man 

implementerar en BI-lösning: (Howson, 2014) 

 

 Maktkamp kan uppstå mellan IT-avdelning och företagssidan när en eller båda 

delarna förlorar kontroll över delar/funktioner inom företaget eller när dispyter 

uppstår gällande omfattningen av BI-lösningen och tillvägagångssättet.  

 

 Dispyter när arbeten som tidigare utfördes manuellt försvinner till följd av mer 

automatiserade rutiner genererade av Bi-lösningen.  

 

 En marknadsföringschef får sparken när företaget med hjälp utav BI upptäcker exakt 

hur dåligt chefen skötte företagets marknadsföringskampanjer. 

 

 Teknologi och mjukvara fungerar inte alltid som förväntat vilket kan leda till en längre 

implementationsprocess än förväntat med ökade kostnader som följd.  
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2.5 Best practices vid implementation av Business Intelligence 
När ett företag ska implementera BI finns det inget förbestämt tillvägagångssätt som kan 

appliceras på varje företag. Det finns endast så kallade best practices. Processer som genom 

tiden har visat sig fungera och bedömda som de bästa som finns just nu. Best practices kan 

ses som ett förhållningssätt att förhålla sig till inom områden där standarder inte är 

applicerbara. Då business intelligence ständigt utvecklas och förändras samt att varje 

företags situation är unik är det svårt att ta fram en allmän standard som kan appliceras på 

varje företag. Best practices är då ett bättre tillvägagångssätt där man tagit fram allmänna 

förhållningssätt som går att applicera inom ett bredare spektrum av företag och 

organisationer. (Wikipedia, u.d.)  

 

2.6 Tidigare forskning och Cindi Howson 

Många av de Bi-best practices som finns beskriver mer djupgående de tekniska 

förutsättningarna som bör existera inom företaget. Ett exempel på detta är Claudia Imhoffs 

”Best Practices for BI: What We Have Learned in 20 years”. Imhoffs best practices är på en 

mycket mer detaljerad och teknisk nivå, något som vi inte anser är lämpligt givet vår 

avgränsning med att inte göra någon djupdykning i tekniska aspekter. 

Både Claudia Imhoff och Cindi Howson är välrenommerade experter inom business 

intelligence. (ibmbigdatahub, u.d.)Fördelen med det best practices Cindi Howson tagit fram 

och varför vi valt att använda dem som underlag är att de är allmänna, breda och mycket 

enklare för företag att förhålla sig till och anpassa sig efter. (Fields, 2011) 

Nedan kommer Cindi Howsons best practices med en kort summering: 

- Man bör mäta framgång i flera steg  

Omedelbar affärsnytta är inte det ända som bör avgöra implementationens 

framgång. Kvantifierbara mätinstrument såsom lönsamhet och omsättning tar längre 

tid innan de visar resultat. Därför bör framgång mätas under en längre tid. 

 

- Förstå och värdera högt faktorerna tur, möjlighet, frustation och hot.  

Bra teknik, ett väldesignat system och ett kunnigt utvecklingsteam tar en bara så 

långt. En katalysator till både framgång och nederlag är den s.k. L.O.F. T effekten 

(Luck, Opportunity, Frustration, Threat) Vilket handlar om att det är omöjligt att 

förutse det oförutsägbara. 

 

- Ha ett bra stöd från företagets ledning för att kunna vara öppen med problem och  

framgångar. Men även för att kunna få tillgång till den information som krävs. 

För att vara framgångsrik med business intelligence krävs det att både ledning om 

verksamhet är ärliga kring de problem som existerar. För att implementera en lösning 

av dignitet krävs det att företaget litar på utvecklarna och vågar tala om de problem 

som faktiskt finns. För att en medarbetare skal kunna bli effektiv i sitt arbete krävs 

det även att chefer och andra överordnade inte håller inne på information. En effektiv 

arbetsplats är en arbetsplats där företagets information finns öppen för alla. 
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- Se till att samarbetet mellan personal och IT-avdelningen fungerar. 

Ett effektivt och kommunikativt samarbete mellan verksamhet och IT är nyckel till 

framgång vid en Bi-implementation. IT måste vara införstådda i verksamhetens krav 

och verksamheten måste visa intresse och vara tydliga med de krav och önskemål de 

har på det framtida systemet. 

 

- Börja med en solid datagrund för att sedan bygga på inkrementellt. 

Business intelligence handlar i grund och botten om att analysera stora mängder data 

som sedan används som underlag för beslutsfattande. Det faller sig därför som 

självklart att en solid datagrund är av stor vikt för att systemet skall bli så tillförlitligt 

som möjligt. Enligt Howson behöver dock inte data vara perfekt, utan att det är 

källan till underlaget som är det viktiga. 

 

- Få företag och medarbetare att förstå nyttan och behovet av en BI-lösning 

Att faktiskt få företag och kunder att förstå nyttan av BI är en viktig del i 

implementationsarbetet. Många kunder och företag har jobbat på samma sätt i över 

30 år, att ändra på dessa rutiner kan därför vara ett arbete i sig. Det bästa sättet att 

visa denna nytta är att göra ett litet analysprojekt som praktiskt visar för kunden att 

deras företagsdata går att använda som underlag för ett beslutsstöd. 

 

- Att använda agila utvecklingsmetoder 

Att jobba med agila utvecklingsmetoder är idag väldigt vanligt. Som metod hjälper 

det kunden att få det den verkligen vill ha då den tillåter kunden att se vad som 

utvecklas och ändra kraven under hela utvecklingsprocessen.  

 

- Instruerar och utbilda BI-team och experter att bygga en Bi-lösning som  

tillfredsställer samtliga avdelningars behov för att maximera lösningens lönsamhet. 

En BI-lösning som utvecklas utan input och feedback från verksamheten kommer 

troligtvis aldrig att användas eller användas med ett dåligt resultat som följd. Att 

kravsätta med de framtida användarna som grund är det bästa man kan göra för att 

lösningen skall nå sin fulla potential.  

 

- Använde lämpliga tekniska lösningar för BI-Verktygen. 

Att använda kompetenta tekniska lösningar är endast en liten del av Bi-

implementationen. Det viktigaste är att välja verktyg utifrån varje företags unika 

situation. Det existerar ingen generell lösning som kan appliceras hos varje kund utan 

varje situation måste ses som unik där kundens önskemål och krav är den centrala 

utgångspunkten som formar lösningen. 
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- Högakta innovation samt investera i BI-utbildning för personalen. 

Hur tekniskt framgångsrikt eller hur väl designat systemet än är kommer det inte nå 

sin fulla potential om det inte kan användas rätt. Man tar ofta förgivet att folk kan 

mer en vad de faktiskt gör och något som ofta hamnar i skuggan av 

utvecklingsprocessen är att utbilda sin egen personal. 

 

- Hantera problemen i nuet, var pragmatisk och fokusera på din framtidsvision för BI-

lösningen”  

Ett Bi-system är i sin natur levande. Då omvärlden förändras måste även kraven på 

sitt system förändras. En Bi-implementation måste därför ses som en ständig 

utvecklingsprocess där framtidens krav aldrig kommer vara detsamma som 

gårdagens 

2.6 Sammanfattning Teori 

Man kan säga att en standard beskriver en målbild och best practices beskriver vägen dit. 

De beskriver ett tillvägagångssätt som är bedömt av experter som det bästa som finns just 

nu. Med stöd utav Cindi Howsons elva best practices som jämförelsemall vill vi undersöka 

vår frågeställning om hur pass vanligt och i vilken omfattning företags implementation av BI 

ser ut i förhållande till Howsons elva punkter. 

3. Metod 
 

Vi har bedrivit en kvalitativ intervjuundersökning där vi valde att intervjua ett antal It-företag 

inom Örebro, Norrköping och Stockholmsområdet. Företagen vi vände oss till var främst 

företag som arbetar med att implementera business intelligence lösningar och som hade 

kompetens att kunna ge sin affärsmässiga syn på området där de kunde belysa de fördelar, 

nackdelar och problem som de anser att området innefattar. Vi hade som mål att i huvudsak 

utföra personliga intervjuer istället för e-post korrespondens och telefonkonversationer, då 

vi ansåg att de gav bättre svar och gick snabbare att genomföra för alla parter inblandade. 

Det visade sig dock rätt snabbt att alla företag inte hade möjlighet att träffas i person. Vid 

dessa tillfällen fick vi då genomföra e-post intervjuer. Nackdelen vi anser att denna 

intervjuform innebär är framförallt att dialogen inte blir lika spontan och att 

intervjupersonen i stor uträckning endast förhåller sig till våra fördefinierade frågor. Något 

som däremot kan vara positivt med e-post korrespondens är att betänketiden för 

intervjupersonen blir längre och svaret kan på så vis bli mer ingående. (Oates, 2006) I de 

teoretiska delarna om business intelligence var det främst facklitteratur som användes som 

underlag. 
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3.1 Kvalitativ undersökning 
För att skapa en grund att stå på i vår undersökning var insamlandet av kvalitativ data viktig 

tidigt i arbetsprocessen. En del i detta insamlande av data utfördes med hjälp utav 

intervjuer. Enligt Oates(2006) så är det viktigt att man sätter in sig i sambandet mellan den 

undersökande och den intervjuade.  Vi ansåg att vi som intervjuare har en positiv bias till BI, 

detta till trots att vi endast har grundläggande kunskaper inom BI-området samt att vi saknar 

praktisk erfarenhet. Vi uppfattade även att de personer vi intervjuande var väldigt positivt 

inställda till BI. Detta samband mellan oss som intervjuar och kontaktpersonen som blir 

intervjuad såg vi som problematiskt då de riskerade att göra intervjun väldigt positivt 

vinklad. Vi såg de därför som viktigt att vara så neutrala som möjligt och att vara objektiva 

under intervjutillfället för att se till att vi inte endast styrde intervjun runt de positiva 

aspekterna kring business intelligence utan att även de negativa aspekterna togs upp. Vi såg 

det även som viktigt att vara observanta på personen som vi intervjuande. En person som 

jobbar med att sälja och implementera BI kan vara mycket engagerad och starkt positivt till 

ämnet och vi misstänkte därför att de inte är lika måna om att lyfta fram problem och 

negativa aspekter. Howson(2014) menar att en intervju riskerar att bli formad av kunskapen 

och utbildningsskillnaderna mellan den som intervjuar och blir intervjuad, något vi försökte 

att ta hänsyn till.  

Vi hade till en början som mål att endast hålla besöksintervjuer, då vi ansåg att de skulle ge 

oss större möjlighet till dialog och möjligheten att ställa spontana följdfrågor än t ex en 

mailkorrespondens. Vi tycker även att det är trevligare att hålla besöksintervjuer då man 

möts ansikte mot ansikte. Också på grund utav att en del frågor kanske skulle behövas 

förklaras lite mer ingående och förtydligas för att svaret skulle bli så bra som möjligt.  

Vi insåg dessvärre ganska snabbt att möjligheten till besöksintervjuer var begränsad, därför 

blev vi tvungna att komplettera med mailkorrespondenser. 

Tillvägagångssättet med vår undersökning var att utforma ett antal öppna frågor. Frågor som 

ger informanterna möjlighet att själva förklara sin verksamhet och tekniker utan att styras av 

ledande och mer djupgående frågor. Syftet med intervjuerna är att ta reda på rent allmänt 

om hur företagens business intelligence implementationer sett ut, vilka problem de upplevt, 

vilka fördelar/framgångar de upplevt, vilka tekniker de använder, hur deras arbetssituation 

såg ut innan bi-implementationen och vilka eventuella sociala aspekter och problem som har 

uppstått.  Denna information användes sedan för att jämföra emot de ramverk av best 

practices som Cindi Howson tagit fram. Howsons best practices är således inte underlaget 

för våra frågor utan endast ett ramverk vi jämför företagens upplevelser emot. 

Intervjun som gjordes på plats tog ungefär 60 minuter och spelades in med tillåtelse av 

intervjuobjekten. Intervjun transkriberades sedan till ett underlag. Transkribering av 

intervjun ansåg vi var nödvändigt för att på ett effektivare sätt kunna sammanfatta intervjun 

och på så vis kunna göra en bättre analys av vad som sagts. (Oates, 2006)  Fördelen med att 

transkribera är att man får intervjun att komma till liv igen och man får en andra chans att 

tänka igenom vad som sagts och vilka faktiska svar vi fick. (Oates, 2006) 
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Intervjuerna var kritiska då de gav oss en inblick i hur företag i verkligheten faktiskt 

implementerar och arbetar med business intelligence. Något vi inte kunde få genom att bara 

använda oss utav textböcker.  

3.2 Case studies 
Vi hade som mål att intervjua IT- företag verksamma inom Örebroområdet. Det visade sig 

dessvärre svårare än vad vi först trott att komma i kontakt med lämpliga företag som var 

villiga att ställa upp för intervju. Följande tre företag visade sig engagerade och är inte 

utvalda efter något annat kriterium än att de jobbar med BI, har fått Bi implementerat eller 

jobbar med att implementera BI. Företagen är således utvalda utifrån ett bekvämlighetsval 

(Oates, 2006). Inför e-post intervjuerna hade vi i förtur skickat ett mail där vi presenterade, 

förklarade våra intentioner och om företaget lite snabbt kunde förklara om och hur de 

jobbade med BI. Detta för att säkerställa att företaget för relevant för en intervju. Fick vi ett 

positivt svar tillbaka genomförde vi research på företagets hemsida för att kunna förbereda 

bättre intervjufrågor lämpade för företaget. 

 I Returpacks fall fick vi reda på med hjälp utav research att de använde sig utav ett 

egenutvecklat system de döpt till Pandum.  Detta tillvägagångssätt är också anledningen till 

varför våra intervjufrågor kan se olika ut beroende på vilket företag vi intervjuar. 

Förutsättningarna ser helt enkelt annorlunda ut. 

 

3.2.1 Nethouse 

Den 28 november 2014 intervjuade vi Christer Ericsson BI-teamchef och Mikael Arvidsson BI-

Konsult på företaget Nethouse. Intervjuplatsen var Nethouse huvudkontor i centrala Örebro. 

 

Nethouse är ett IT och managementkonsultbolag som jobbar med affärskritiska lösningar. 

Företaget har idag cirka 150 medarbetare spridda över kontor i Örebro, Stockholm, 

Göteborg, Borlänge och Linköping. Nethouse jobbar inom en rad olika områden som t.ex. 

Business intelligence, IT-infrastruktur, krav, test och kvalitet och systemutveckling och 

förvaltning.  Nethouse affärsidé är ”Vi hjälper våra kunder att identifiera, möjliggöra och 

förverkliga informationsteknikens affärsmässiga möjligheter” och kärnvärden så som 

engagemang, kompetens och ödmjukhet genomsyrar verksamheten. Nethouse starka sida är 

framförallt att de alltid vill ligga i framkant och erbjuda den senaste tekniken åt sina kunder. 

 

Frågor som ställdes till Nethouse: 

 

Fråga 1: Kan ni berätta lite om hur Nethouse arbetar med BI och hur din roll ser ut. Vad är er 

syn på BI som område? 

Fråga 2: Hur ser den typiska/mest vanlig bi lösning ut? 

Fråga 3: Vilka utmaningar brukar ni stöta på när ni implementerar BI hos företag? 

Fråga 4: Vilka är det mest tydliga förbättringar/framgångar en kund brukar uppleva efter att 

de fått en Bi-lösning implementerad? 
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Fråga 4: Ur ett mer socialt perspektiv hur brukar personal reagera vid införandet av en BI-

lösning? 

 

Fråga 6: Hur brukar samarbetet mellan er och ett typiskt företaget se ut under 

implementationen av en BI lösning. Framförallt då med deras IT-avdelning. Brukar ni stöta på 

problem? 

Fråga 7: Vilka typ av utvecklingsmiljöer jobbar ni med? Vilka Bi verktyg etc. 

Fråga 8: Hur brukar informationshantering och beslutsarbetet se ut hos företaget innan ni 

implementerar en BI-lösning. Vad är brukar vara deras största BI-Behov? 

Då Nethouse arbetar med att implementera BI åt externa kunder behövde frågorna 

utformas utefter. Därav formuleringen med ”kund”. 

3.2.2 Returpack 

Den 24 november genomförde vi en e-postintervju med Olof Sundin, IT-chef vid Returpacks 

huvudkontor I Norrköping.   

 

Returpack är ett privatägt bolag som ägs av Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna och 

Svensk dagligvaruhandel. Returpack hanterar varje år mer än 1.6 miljarder burkar och PET-

flaskor och jobbar på uppdrag av ägarna och den svenska regeringen. Returpack är idag 

ansvarig för det svenska pantsystemet i alla led, allt från informera allmänheten till att 

producera reklam. Returpack har cirka 60 anställda och huvudkontoret finner man i 

Norrköping. (Returpack, 2014) 

 

Frågor som ställdes till Returpack: 

 

Fråga 1: Hur använder ni ert BI-system? 

 

Fråga 2: Vilka problem upplevde ni med ert tidigare Microsoft baserade system innan Gaia 

implementerade Pandum? Vad var den utlösande faktorn till varför ett nytt system 

behövdes? 

Fråga 3: Hur upplevde ni på returpack utvecklingsprocessen och implementationen av 

Pandum? 

Fråga 4: Vilka fördelar/nackdelar upplevde ni efter att Gaia hade implementerat Pandum? 

Fråga 5: Ur ett mer socialt perspektiv hur har personalen reagerat på implementationen av 

Pandum? 

Fråga 6: Ur ett ekonomiskt perspektiv, har Pandum bidragit till några ekonomiska vinningar? 

 

Fråga 7: Om ni skulle förbättra er BI-lösning idag. Vad hade ni då förbättrat? 
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3.2.3 Stockholm Vatten 

 

Den nionde december genomförde vi en e-postintervju Magdalena Tropp, ansvarig för 

Stockholm Vattens beslutsstödsystem. 

Stockholm vatten är ett kommunalägt bolag med lång historia som startade redan 1904. 

Stockholm vatten försörjer ca 1,3 miljoner människor i den kontinuerligt växande 

Stockholmsregionen. Varje dygn levererar de 370 miljoner liter vatten. Stockholm vatten är 

Sveriges ledande vattenaktör med fokus på kunden och miljöns bästa. (Stockholm Vatten, 

u.d.) 

Frågor som ställdes till Stockholm Vatten: 

 

Fråga 1: Hur ser din roll inom Stockholm vatten ut? 
 
Fråga 2: Hur använder ni er BI-lösning? 

Fråga 3: Hur såg situationen/arbete ut innan ni implementerade en BI-lösning? 

Fråga 4: Vilka är det mest tydliga förbättringar/fördelar ni upplever med en BI-lösning? 

Fråga 5: Hur fungerade samarbetet mellan er och företaget som implementerade BI 
lösningen? 
 
Fråga 6: Hur upplevde ni implementationsprocessen? 
 
Fråga 7: Hur tog personalen emot införandet av er BI-lösning? 

Fråga 8: Om ni skulle förbättra er BI-lösning idag. Vad hade ni då förbättrat? 

 

3.3 Litteraturstudie 

Vi har genomfört en litteraturstudie där vi undersökt vetenskapliga artiklar och tryckt 

facklitteratur. Med hjälp utav studien har vi samlat in relevant data som ligger till grund för 

vår teoretiska presentation utav området business intelligence och undersökningen av vår 

frågeställning. Sökningen gick till genom att vi definierade ett antal nyckelord som vi 

använde när vi sökte i de databaser som tillhandahålls av Örebro Universitetsbibliotek. Vi 

valde att filtrera sökresultaten efter relevans och hur många gånger de citerats, efter 

filtreringen utgick vi från rubriken. Ansåg vi att träffarna och rubriken var relevanta läste vi 

rapporternas abstract för att säkerställa att de var användbara för vår studie. Gav sökningen 

ett icke relevant resultat prövande vi att använda oss utav andra nyckelord eller utav en 

annan databas. 

 Vi har valt att strukturera våra sökningar i tabellform för att ge en bättre överblick över vår 

rapportinsamling.  
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Nyckelord Databas Sökträffar Valda artiklar: Titel Författare 

Business 
Intelligence 

Scopus 13,707 4 The integration 
of business 
intelligence and 
knowledge 
management 
 

Cody, W F; 
Kreulen, J T; 
Krishna, V; 
Spangler, W 
S. 

Business 
Intelligence 

Scopus 13,707  The current 
state of 
Business 
Intelligence 

Watson, H.J.  
Wixom, 
Barbara H. 

Business 
Intelligence 

Scopus 13,707  An overview of 
business 
intelligence 
technology 
 

Chaudhuri, 
S., Dayal, U., 
Narasayya, 
V. 
 

Business 
Intelligence 

Scopus 13,707  Measuring the 
effects of 
business 
intelligence 
systems: The 
relationship 
between 
business 
process and 
organizational 
performance 
 

Elbashir, 
M.Z., Collier, 
P.A., Davern, 
M.J. 

Best Practices 
+ BI 

Scopus 448 3 Business 
Intelligence 
Systems in the 
holistic 
infrastructure 
development 
supporting 
decision-
making in 
organizations 
 

Olszak, C.M., 
Ziemba, E. 

Best Practices 
+ BI 

Scopus 448  Regional 
business 
intelligence: 
The view from 
Canada  
 

Bergeron, P. 
 

Best Practices 
+ BI 

Scopus 448  Realizing the 
strategic impact 
of business 
intelligence 

Sharma, R.S., 
Djiaw, V. 
 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Cody,+W+F/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Kreulen,+J+T/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Krishna,+V/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Spangler,+W+S/$N?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/indexinglinkhandler/sng/au/Spangler,+W+S/$N?accountid=8028
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tools 
 

BI best 
practices 

IEEE Xplore 16 1 Agile way of BI 
implementation 

Rehani, B 

Business 
Intelligence 

IEEE Xplore 6342 1 Real Time 
Business 
Intelligence for 
the Adaptive 
Enterprise  
 

Azvine, B.  
Cui, Z. ; 
Nauck, D.D. ; 
Majeed, B. 

BI best 
practices 

Google 
Scholar 

1,050,000 1 Real-time 
business 
intelligence: 
Best practices 
at continental 
airlines 
 

Watson, H.J., 
Wixom, B.H., 
Hoffer, J.A 
 

 

3.4 Etik 
 

I enighet med (Oates, 2006) har vit tagit hänsyn till de etiska aspekter som kan dyka upp under vårt 

intervjuarbete. Vi informerade informanterna i förväg om hur lång tid vi uppskattade att intervjun 

skulle ta samt om vi fick tillåtelse att spela in. Vi visade hänsyn mot informanterna och frågade inga 

känsliga frågor samt var ödmjuka till de svar vi fick.  De informerades angående rätten till att vara 

anonyma och vi fick ett medgivande till att publicera informanternas namn.  

3.5 Källkritik 
För att minska risken för att de källor vi använt oss av skulle visa sig vara falsk eller osannolik började 

vi med att hämta artiklar från de databaser universitetsbiblioteket tillhandahåller. Artiklarna som 

valdes sorterades sedan efter hur många gånger de citerats för att säkerställa att de granskats noga. 

Huvudkällorna för rapporten är våra intervjurespondenter, vilket gör att litteraturstudiens syfte var 

att ge oss en kunskapsgrund för de teoretiska delarna kring business intelligence.  

Boken som ligger till grund för vår teori, Cindi Howsons ” Successful business intelligence används 

och bedöms som trovärdig då Cindi Howson är ett välkänt namn med över 20 år inom BI-branschen 

och vars bok legat till grund för bland annat Stockholms Universitets BI-utbildning. 

De respondenter vi intervjuat har som gemensamt att de på ett eller annat sätt jobbat med business 

intelligence eller fått det implementerat. Problematiken vi ser med detta är att respondenterna kan 

vara mer positivt inställda till Bi än någon som inte arbetet med systemen annars skulle ha varit. 

Denna positiva bias var något vi fick ta i hänsyn och förhålla oss till då vår studie kräver att vi 

intervjuar personer med en bra inblick i hur Bi fungerar och hur deras implementationer gått till och 

fungerat. 
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3.6 Metodkritik 
I våra intervjuer använder vi oss utav öppna frågor vars syfte är att ge oss en allmän bild utav 

företagens implementering och användning utav business intelligence. Då tanken är att 

denna allmänna bild av information ska jämföras mot Cindi Howsons ramverk av best 

practices finns det en risk att viss information kommer att saknas. Då vi till exempel inte 

specifikt frågar företagen om de jobbar agilt riskerar den informationen att falla bort. Vi är 

därför medvetna om att för vissa företag finns risken att vissa punkter av Howsons best 

practices inte kan jämföras emot.  Vi tar också i hänsyn att den litteraturstudie och 

informationssökning vi har bedrivit inte kan vara till 100 % heltäckande givet den 

tidsomfattning undersökningen är baserad runt.  Vi ser också en risk med att endast 

intervjua företag som ställer sig positivt till business intelligence då positiv bias får 

objektiviteten att sjunka (Oates, 2006).  

4. Analys 
När vi har varit i kontakt med representativa för företag så har vår utgångspunkt varit hur de 

har upplevt sin BI implementationen, vilka problem de upplevt under 

implementationsprocessen samt vilka fördelar/nackdelar implementationen inneburit.  

Utifrån de data som samlats in under intervjuerna kommer genomför vi i detta avsnitt en 

analys för att ta reda på hur företags Bi-implementationer ser ut i jämförelse med Cindi 

Howsons best practices.  Vi kommer först att presentera en sammanfattning av de intervjuer 

vi gjort med Nethouse Returpack och Stockholm Vatten. Sammanfattningen av Nethouse är 

aningen längre då den är baserad på en besöksintervju medan Returpack och Stockholm 

Vatten är baserade utifrån e-postkorrespondens.  Vi kommer att använda Cindi Howsons 

best practices som struktur och relatera dem till hur företagen har upplevt sina BI-

implementationer. Teorierna kommer gås igenom punkt för punkt. För varje punkt kommer 

vi att relatera företagets egna berättelser och upplevelser, sedan jämför vi mellan företagen 

för att se vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Vi kommer även i vissa fall att 

belysa vad vi själva anser är viktigt och hur vi tolkar teorierna.  

4.1 Nethouse 

4.1.1 Intervju med Nethouse 
Christer Ericsson är teamchef för business intelligence delen av Nethouse. Hans arbetsroll är 

att rent chefsmässigt planera sina konsulters arbete men också att sälja Nethouse som 

varumärke och bearbeta befintliga kunder. En viktig del i hans arbete är att försöka 

marknadsföra BI och få kunderna att faktiskt förstå varför de behöver Bi och hur det kan 

hjälpa dem i deras verksamhet. Enligt Christer så har de absolut vanligaste bi-lösningarna 

som de implementerar i syfte att hjälpa till med rapporteringsflödet inom 

ekonomiavdelningen.  Det brukar vara där ett företag börjar förstå nyttan av Bi, sedan 

utifrån det brukar kraven växa och bli mer och mer omfattande.  Mikael Andersson, IT 

konsult på Nethouse beskriver det hela lite som ett generationsskifte.  Han menar på att 

yngre generationens ekonomer är mer benägna att se saker på ett nytt sätt, de vill få tag på 

information på ett enklare och snabbare vis än att behöva vänta på månadsslutet för att se 

vad kontoplanen säger.  Man vill helt enkelt få mer agilitet i arbetet och möjligheten att följa 
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den ekonomiska processen i realtid, och på så vis möjliggöra att kunna ta beslut på det som 

inte redan är försent att ändra 

4.1.2 Sociala faktorer  

Mikael Arvidsson, BI-konsult på Nethouse pratade en del om de social faktorer och 

konsekvenser som kan uppstå vid en Bi-implementation. På frågan om det hänt att personer 

har blivit uppsagda till följd av att deras arbetsuppgifter blivit automatiserade eller ersatta av 

ett Bi-system var svaret både ja och nej. Enligt Mikael går det varje månad åt en väldig 

mängd tid att manuellt räkna fram det som behöver räknas fram inom ett företag. Det 

manuella arbete utförs ofta av kompetent personal som suttit där länge och är väl insatta 

företaget och verksamhetens rutiner. Frigör man då istället den tid som dessa personer i 

dagsläget lägger på t.ex. manuell kodning i Excell eller knappade på en räknemaskin med 

hjälp utav en Bi-lösning så har man väldigt mycket att vinna. När dessa personer istället kan 

fokusera sin tid på kärnverksamheten istället för manuella resurskrävande beräkningar så 

menar Mikael att polletten brukar falla ner hos företagen, att det alltså går att nyttja sina 

resurser och personal på ett mer effektivt sätt.  Personalen får då tid att både utvecklas i sin 

egen yrkesroll och att hjälpa till att utveckla verksamheten.  Mikael tar upp exempel från 

arbetsplatser där han varit med och implementerat Bi-lösningar och menar på att 

arbetsbelastningen gick ner och att det blev en mycket mer sundare arbetsmiljö. Detta 

samtidigt som personal upplevde att de helt plötsligt hann med mycket mer.  Mikael nämner 

att dessa personer brukar kunna axla en roll som de kallar ”data stewards”. Det är personer 

som är insatta i verksamheten, de kan företagets siffror och vet vad som ser rätt och fel ut. 

Det gör dem till en extremt bra resurs för validering och testning av data. Av just denna 

anledning brukar dessa personer kunna agera som en brygga mellan tekniken, IT, 

verksamheten och konsulter inom större projekt.  Något som däremot kan bli ett resultat av 

detta, till följd av att man effektiviserar och utnyttjar sin personal på ett bättre sätt, menar 

Christer, är att man kanske inte nödvändigtvis i första hand avskedar personer men att man 

istället blir mer restriktiv i att rekrytera nya medarbetare. 

4.1.3 Problematik 

Christer berättade vad de brukar uppleva som mest problematiskt när de skall implementera 

business intelligence. Något som Christer ofta upplever är att man inte riktigt får den tid och 

engagemang som faktiskt krävs ifrån verksamheten. Han menar att om man ska gå i land 

med att implementera en BI-lösning av lite mer dignitet så krävs det väldigt mycket 

engagemang ifrån verksamhetens sida. Alla de delar inom verksamheten som kommer att 

beröras och som kommer att nyttja den nya lösningen måste ta sig tid och vara med och 

ställa sina krav och framföra sina önskemål. Det kan handla om att gå på workshops och 

diskussionsgrupper mm. Christer menar att om man inte får commitment från verksamheten 

så finns risken att de då bygger något som de själva tror verksamheten vill ha, 

 vilket kan visa sig helt felaktigt i slutändan och systemet riskeras att inte användas. Enligt 

Christer är det bästa om det finns någon inom verksamheten som verkligen brinner för BI 

och som verkligen vill att arbetet skall bli så bra som möjligt. En person som får med sig 

verksamheten och ser till att tid avsätts.  
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4.1.4 Fördelar 

Mikael och Christer pratade även om vad deras kunder brukar se som mest positivt efter att 

de implementerat business intelligence lösningar.  Enligt dem så är det vanligt att man 

brukar upptäcka saker i sin verksamhet som man inte tidigare sett förut.  Christer menar på 

att implementera en BI-lösning är ett oerhört bra sätt att hitta och lyfta fram avvikelser i sin 

egen verksamhet. Vanligt är att man påträffar nya försäljningsmönster man tidigare bara 

spekulerade omkring. Christer nämner tillverkningsindustrin som ett exempel.  Man får 

möjligheten att se nya samband. Under en vissa perioder kanske man har väldigt många fel i 

produktionen, vilket kan kopplas till ett specifikt arbetslag. Då har man med hjälp utav BI 

hittat den felande länken och som en lösning kan man då utbilda dessa personer så att 

felmarginalerna kan gå ner.  

Christer berättade att för att kunna utnyttja business intelligence till sin fulla potential så 

gäller det att låta verksamheten ta del av den informationen som finns tillgänglig inom 

företaget. Dock självklart på den nivå som de anställda har behörighet till. Christer förklarar 

att det kan ha en väldigt positiv inverkan på verksamheten att spegla ut saker så som 

nyckeltal och annan relevant information, saker som medarbetarna kan relatera till och som 

de känner att de kan vara med att påverka. I anknytning till detta kommer Christer även in 

på vissa problem som kan uppstå med att göra information öppen i verksamheten. 

Om man är oansvarig när man öppnar upp tillgången till information inom verksamheten 

finns det en risk att konsekvenserna blir negativa. Det finns en risk att det blir, som Christer 

kallar det, en ”polisiär verksamhet”. BI ger användare en enorm möjlighet att granska och 

kontrollera information. En användare som är av en kontrollerande personlighet har därför 

möjlighet att dra öppenheten lite för långt.  Öppenhet med information ger medarbetare 

möjligheten att granska data ner på en individnivå exakt hur en person presterar och vilka 

resultat denne producerar. Då har man även möjlighet att jämföra personer mot varandra 

vilket kan vara integritetskränkande. Denna tillgång till information kan missbrukas, och det 

är en risk om man drar det för långt. 

Christer sammanfattar med att beskriva ett Bi system som något som aldrig blir klart. Det är 

ingenting man bygger och sen är det ”färdigt”. Ett Bi system är i sin natur levande. Det ska 

förändras. Vilket också är anledningen till varför det är svårt att kunna svara på hur mycket 

det kostar att implementera business intelligence. Christer menar med det att man bör se BI 

mer som en process istället för en produkt. Det måste ses som en del av 

verksamhetsutvecklingen.  Den är till för att hjälpa verksamheten att utvecklas.  Skillnaden 

mellan BI och t ex ett transaktionssystem som endast stödjer en isolerad process är att BI 

systemet utvecklas för att styra verksamheten. Det betyder att allt eftersom verksamheten 

förändras i sin natur så måste också Bi systemet anpassas och utvecklas för styrningen. På så 

vis är det ett kontinuerligt förändringsarbete att jobba med BI-utveckling. 
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4.2 Returpack 

4.2.1 Intervju med Returpack 

 
Olof Sundin är IT-chef på returpack i Norrköping. Han berättar att det fanns flera anledningar 

till varför de valde att implementera ett nytt BI-system. Bland annat menar Olof att den 

tidigare plattformen byggde på gammal föråldrad teknik, att systemet var oflexibelt och 

tidskrävande att arbeta med och att det hade dåligt stöd för nya projekt och initiativ som 

dök upp inom verksamheten. Ett beslut fattades och uppdraget att implementera ett nytt BI-

system gick till systemutvecklingsföretaget Gaia. Enligt Olof var utvecklings och 

implementations processen i stort sätt smärtfri. Mycket tack vare att de på returpack hade 

en väldigt dedikerad och erfaren produktägare som kunde se till att arbetet blev strukturerat 

och att kraven efterföljdes. Det ända problemet Olof upplevde var att den ekonomiska 

uppföljningen efter implementeringsprojektet till en början var otillfredsställande.  Något 

som de senare löste genom att tillsätta en administrativ projektledare som ett komplement 

till produktägaren och den tekniska projektledaren på Gaias sida. 

Olof på berättade också om de förbättringar som implementationen av det nya BI-systemet, 

döpt till ”Pandum” har tillfört verksamheten.  Enligt Olof fick det ett modernt, flexibelt och 

skalbart system som på flera olika plan var bättre lämpat att stödja returpacks medarbetare. 

Bland annat kunde man tydligare se rutiner och arbetsflöden direkt i affärssystemet och det 

fanns möjlighet att anpassa systemet för varje medarbetares unika arbetsroll. Det nya 

systemet har även sparat dem både pengar och tid, menar Olof. Istället för att lägga 

arbetstimmar på att manuellt skapa rapporter görs detta nu automatiskt.  De ger dem mer 

tid att analysera rapporterna och därmed fatta bättre beslut. 

 Olof har svårt att komma på några konkreta nackdelar med systemet och menar på att 

personalen överlag är mycket nöjda. En anledning till att personalen är så nöjda tror Olof 

beror på att alla berörda personalkategorier var med och ställde krav och testade under 

utvecklingsarbetets gång. 

För att sammanfatta Returpack säger Olof att det nya systemet överlag är bättre på att 

stödja förbättringar och nya initiativ i verksamheten. Beslut kan tas snabbare och med bättre 

underlag än tidigare. Tid sparas genom färre manuella rutiner och mer automatiserat arbete. 

Det nya systemet är inte en ”bromskloss” på samma sätt som det förra systemet som var 

mer en pina att använda än ett stöd. 
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4.3 Stockholm Vatten 

4.3.1 Intervju med Stockholm Vatten 
Magdalena Tropp är chef för Stockholm Vatten koncernens verksamhetsstyrning och 

beslutsstöd. Hon är ansvarig för framtagandet av en strategisk plan, styrkort, mål och 

aktiviteter.  

Magdalena berättar att det upplevt flera fördelar till följd av att de implementerat BI. För det 

första har tillgängligheten till verksamhetskritiskt information blivit bättre då alla 

medarbetare nu kan komma åt den ifrån sin egen dator.  Synligheten har även den blivit 

bättre då de nu har förmågan att visualisera information på ett helt annat sätt. 

Men framförallt har de blivit effektivare. De spar tid genom att medarbetare slipper fråga 

runt efter information. Hon beskriver att de tidigare hade en del personer som ”satt på 

informationen” och konstant fick frågor från olika personen om t ex uppföljningar i samband 

med rapportering. 

 

Magdalena berättar en liknande historia som den som Nethouse förmedlade. Enligt henne 

jobbade de tidigare mycket med manuellt arbete i Excell och manuella rapporter för 

måluppföljning. Tack vare BI kunde de automatisera mycket av de manuella arbetet och på 

så vis frigöra resurser och låta personal fokusera mer på kärnverksamheten. 

 

Ett liknade problemområde de hade på Stockholm Vatten som på Returpack var 

kommunikationen mellan verksamheten och utvecklarna. I början av deras 

implementationsarbete fungerade den inte alls. Mycket berodde på att de på Stockholm 

vatten saknade kunnighet om business intelligence och att det inte var helt på det klara med 

vad de ville ha ut av lösningen. De hade en dålig överblick över arbetet och det var svårt att 

kontrollera projektet. 

 

Magdalena sammanfattar med att berätta vad de hade gjort annorlunda om de hade 

implementerat en lösning idag. Hon säger att när arbetet stannade upp så berodde det 

nästan alltid på brist i kommunikationen mellan BI-utvecklarna och verksamheten. Därför 

måste den vara bra redan får början. De måste även vara bättre insatta i vad de faktiska 

kraven är och bolla dem med utvecklarna redan innan man sätter igång med utvecklingen.  
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4.4 Analys av intervjuade företag. 
 

1. Man bör mäta framgång i flera steg 

Returpacks IT-chef Olof Sundin berättar att utvecklandet av deras BI-lösning, döpt till 

Pandum gick över allas förväntningar. Olof säger i intervjun att ” Tack vare att vi hade en 

dedikerad och hyfsat erfaren produktägare på vår egen sida så fungerade samarbetet och 

kommunikationen väldigt bra”. Han menar på att framgångsrik kommunikation genom alla 

led var en central källa till projektets framgång överlag.  Olof beskriver att positiva 

aspekterna med det nya systemet är att det framförallt resulterat i att nya projekt och 

innovationer i verksamheten kan stödjas bättre rent tekniskt samt att administration kan 

skötas till en stor del automatiskt istället för manuellt.  Det nya systemet gav även 

medarbetarna en bättre överblick över produktflödet vilket resulterade i att det blev lättare 

att upptäcka fel i affärs och produktionsflödena. Jämför man Olofs svar med Howsons första 

punkt så framgår det att detta endast är ett litet perspektiv att mäta framgång i. Enligt 

Howson måste flera aspekter än bara direkt kundnytta analyseras för att korrekt kunna mäta 

framgången av en BI-lösning. Att enbart mäta den direkta affärsnyttan räcker inte för att 

bedöma projektets framgång. (Howson, 2014) Även om Olof och hans medarbetare på 

returpack upplever att systemet bättre stödjer deras arbete just nu tar det tid innan 

kvantifierbara mätinstrument så som lönsamhet och omsättning faktiskt visar om projektet 

varit lyckat. (Howson, 2014) Det är därför viktigt att ha i åtanke att en förbättring inom ett 

område kan ge både ett negativt eller ett positivt utslag på en annan i framtiden.  

 

Christer Ericsson från Nethouse berättar att de brukar låta sina kunder uppleva nyttan av en 

Bi-lösning successivt i små steg.  Enligt Christer är det vanligt att företagsägare till en början 

är lite envisa och har inställningen att det inte finns några problem eller 

förbättringsområden med deras verksamhet, utan det är först när Christer och hans 

konsulter faktiskt visar svart på vitt att det existerar problem, med hjälp utav ett BI-system, 

som det som de öppnar ögonen och inser att det finns effektiviseringar att göra. Det är en av 

anledningarna till att det är fördelaktigt att till en början implementera ett Bi-system 

småskaligt för att sedan bygga på funktioner och stöd inkrementellt. Använder man sig av 

denna metod ger man kunden möjligheten att vara med i utvecklingsarbetet och se 

effektiviseringar, stöd och affärsnytta växa fram från början. Det tillåter även för kunden att 

successivt komma på och fastställa nya krav och behov medan systemet fortfarande är i 

utvecklingsfasen. Stora Bi-projekt dras med nackdelen att de ofta tar flera år att utveckla och 

implementera. Problemet det medför är att det då tar väldigt lång tid innan kunden varken 

ser eller upplever någon faktisk affärsnytta och i slutändan finns risken att det kanske inte 

alls var det som kunden hade förväntat sig. 

Returpack fick ett system som implementerades direkt, man kravsatte problemen i 

organisationen och fick sedan fram en lösning som passade. Returpack gjorde inte som 

Christer pratar om där man implementerar BI inkrementellt. Olof på Returpack såg goda 

resultat direkt vid leverans och det har enligt dem fungerat bra. 
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 Nethouse som har en annan approach där de implementerar systemen inkrementellt 

upplever även dem positiva resultat. Slutsatsen är alltså att det beror på verksamheten 

ifråga vilken implementationsteknik man väljer. Howson menar samtidigt att hennes punkter 

är de hemligheter inom BI som man måste följa för att framgångsrikt implementera ett 

system. (Howson, 2014). Betyder detta att man är dömd att misslyckas om man inte följer 

denna punkt? Vi har två olika scenarion som fått en BI-leverans på två olika sett, 

inkrementellt och direkt. Båda företaget upplever att det fungerat väl, det är alltså inte slagit 

i sten att en implementation är dömd att misslyckas om inte följer Howson första punkt i vår 

mening. 

 

2.  Förstå och värdera högt faktorerna tur, möjlighet, frustation och hot 

 

När BI används så måste flera datakällor analyseras, det kan var allt ifrån hur många 

produkter som säljer bäst till vilka de mest framgångsrika säljarna är.  

Trots att man har tillgång till ett bra informationsunderlag är det inte alltid säkert att man 

fattar ett perfekt beslut. Det finns ytterligare faktorer som kan spela in och påverka, 

oförutsägbara faktorer som inte så lätt kan påverkas av oss människor. Dessa är viktiga att 

ha i åtanke och är tur, möjlighet, frustation och hot, också kallat L.O.F.T (Luck, Opportunity, 

Frustration, Threat). Enligt Cindi Howson kan L.O.F. T effekten ses som en katalysator som 

antingen förstärker framgången av en BI-lösning eller stjälper den totalt. (Howson, 2014) 

 

 Ser vi på returpacks BI system så säger IT-chef Olof Sundin att deras system gav ett brett 

stöd. De kunde hantera sina arbetsprocesser bättre samtidigt som det blev lättare att lägga 

in nya produkter i systemet. Jämför vi här mot Howson så ser vi att enligt intervjun med Olof 

så har inga negativa scenarion inträffat eller omnämnts. Olof nämner inte om de har haft 

några utomstående faktorer i åtanke som återfinns i Howsons punkt. 

Christer på Nethouse menar att införande av ett BI-system brukar ses som ett 

ögonöppnande. Företagen inser att de har brister i sin verksamhet som man tidigare inte 

trodde existerade. Man får också möjligheten att med hjälp utav business intelligence 

effektivisera sin verksamhet och se till att dessa problem åtgärdas helt eller blir bättre. 

Nethouse menar även att arbetet med att fixa dessa problem kan vara frustrerande för en 

företagsledning som tidigare upplevde sin verksamhet som felfri. Trots att det i slutändan 

oftast blir bättre. Nethouse beskriver även detta som ett generationsproblem.  

De menar att de yngre i organisationen oftare ser möjligheterna med att dagligen få tillgång 

till uppdaterad företagsinformation istället för att t ex vänta till ett månadsslut. Möjligheten 

att kunna agera på saker som inte ännu är försent brukar vara motivationen till denna typ av 

tänk. Motsatsen till denna typ av tänkande är den äldre generationen i företaget. De ser sina 

rutiner och arbetssätt som ”något vi gjort i 30 år och som fungerar”. När dessa två 

generationer möts finns därför risken att frustration uppstår.  Därför är ett omfattande 

informationsarbete nödvändigt så att alla berörda inom verksamheten vet vad det innebär 

och vilka möjligheter som finns innan man tar beslutet om att implementera BI. 
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Howson som har tagit fram de punkter vi använder när vi analyserar det material vi fått från 

respondenterna dedikerar ett helt kapitel i sin bok om denna punkt. Howson menar att man 

nästan alltid kan se hur BI i ett företag blir framgångsrikt med faktorerna. Tur, möjlighet 

frustation och hot. I kapitlet som behandlar detta så tar Howson upp olika exempel för att 

visa oss hur stor del tur kan spela in vid ett lyckat BI projekt. Howson förklarar hur Dow 

Chemicals ledning sökte efter ett nytt bra försäljningssystem då man av en slump internt 

upptäckte att de på Dow Chemicals kontor i Tyskland redan hade utvecklat ett sådant 

system. (Howson, 2014)  Med det menar man att ”bonntur” onekligen kan vara till sin fördel 

och det vi kan se av denna punkt är att man inte alltid kan styra över allt i ett projekt. Utan 

ett projekt kan styras av faktorer som inte kan kontrolleras så som tur. 

 

3. Ha ett bra stöd från företagets ledning för att kunna vara öppen med problem och 

framgångar, men även för att kunna få tillgång till den information som krävs 

 

För att ett BI-system skall kunna nå sin fulla potential så måste de personer med 

beslutsfattande roll och ansvar först och främst få tillgång till det underlag som den aktuella 

BI-plattformen levererar. En företagsledning måste ha till förfogande en solid datagrund som 

beslut kan fattas utifrån. Bra beslut skall aldrig behöva vara baserade på gissningar eller 

spekulationer.  Ett beslutsstöd som levererar kvalitativ information gör att man inte kan 

blunda eller negligera problem och framgångar utan man den informationen som 

presenteras gör det möjligt att vara ärlig mot sig själv. (Howson, 2014) 

 

 Olof på Returpack berättar att han upplever att all berörd personal inom returpacks 

verksamhet fick ett bra och kvalitativt beslutsstödstöd när de implementerade sitt nya BI-

system. Med det nya systemet kunde de lättare lägga in nya arbetsflöden och fick p.g.a. av 

detta ett stöd som gjorde att personalen lättare kunde arbete med nya innovationer som de 

skapade i sitt arbete. Produktflöden och problem i processer blev även de mer tydliga och 

kunde adresseras snabbare. Jämför man emot vad Christer på Nethouse säger så stämmer 

det väl överens mot Returpacks uppfattning. Christer menar att det är viktigt att för att en 

BI-implantation skall gå bra så måste företaget förstå sina problem och begränsningar. Det är 

även viktigt för företaget att alla som systemet berör finns med och tydliggör sina krav och 

berättar om de problem de tycker existerar inom verksamheten. Det är således bättre att 

överanalysera organisationen än att endast bli införstådd sig i en liten del av den. 

 

Magdalena på Stockholm Vatten gav oss inget övergripande svar på frågan om de gav ett bra 

stöd till företaget som implementerade deras BI-lösning. De säger att de hela tiden jobbar 

med att vidareutveckla sin BI lösning men att utvecklingen ibland kan stanna av då 

kommunikationen mellan verksamheten och Bi-förvaltningen är bristfällig. Något som de 

jobbar på att bli bättre med. 
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4. Använd agila utvecklingsmetoder 

 

Att använda agila utvecklingsmetoder är något som blir mer och mer utbrett bland dagens 

systemutvecklingsföretag. (Howson, 2014) Att arbeta med agila utvecklingsmetoder 

möjliggör att man inte är lika bunden till dokumentation i samma utsträckning som i 

plandriva utvecklingsmetoder som t ex RUP. Att arbeta agilt betyder i stort sätt att man 

”testar” sig fram och utvecklar små delleveranser istället för att leverera en färdig produkt 

direkt. Se det som att bygga en bil. I vanliga fall bygger man en bil genom att sätta ihop den 

vid ett tillfälle. Men skulle man bygga i bil agilt skulle man istället först bygga ihop ratten sen 

bygga motorn för att sedan bygga vindrutetorkaren. Agilt gör att man leverera små färdiga 

delar av ett system under hela utvecklingsprocessen. Detta betyder att man snabbare kan se 

resultat. Man får snabbare feedback genom att företaget man utvecklar åt kan se resultat 

direkt, man kan presentera de delar man utvecklat redan i en tidig fas i 

utvecklingsprocessen, på så vis kan man enklast se om man är på rätt spår. 

Vi har under intervjun med Returpack inte fått någon information om huruvida de jobbar 

agilt eller inte. Det vi däremot kan utläsa är att de redan tidigt i utvecklingsprocessen var 

med och satte krav och specificerade önskemål, vilket kan ses som en indikator till ett agilt 

arbetssätt.  

 

Christer på Nethouse är en stor förespråkare för agila utvecklingsmetoder. Enligt Christer är 

ett Bi-system ”levande” på ett så vis att de egentligen aldrig blir klart, att det alltid kommer 

att vara under utveckling och att det alltid kommer att läggas till nya funktioner genom 

tiden. En positiv aspekt med att arbeta agilt enligt Christer är att det kan skapa intresse för 

större projekt hos en kund. Genom snabba små delleveranser kan man praktiskt istället för 

teoretiskt visa en osäker kund att BI faktiskt kan ge nytta i dennes företag. När kunden väl 

har insett nyttan blir det mycket troligare att denne väljer att beställa ytterligare system och 

lösningar. 

 

Vi fick som sagt inget enhetligt svar från de företag vi intervjuade i frågan om de använder 

agila utvecklingsmetoder eller inte. Det är dock viktigt att förstå hur utbrett agil-utveckling är 

nuförtiden. Huvudanledningen till att de flesta företag och organisationer använder agila 

utvecklingsmetoder är framförallt att det går fort att utveckla och att det snabbt visar för 

kunden att man kan ta fram ett kompetent och kvalificerat system som uppfyller deras krav. 

I en artikel från Computer Sweden (Computer Sweden, u.d.) berättar ett utvecklingsteam 

från handelsbanken om hur det går till när de utvecklar agilt. De menar på att fördelarna är 

många och att deras situation där de måste ligga i framkant både tekniskt och 

säkerhetsmässigt kräver att de jobbar agilt. Som exempel säger det ” – Det vanliga är att 

säga ”tack för kravspecifikationen, vi ses om ett halvår”. Men på den tiden hinner kundens 

verklighet förändras, säger Reza Farhang.”. Kontenta här är att genom att de jobbar agilt kan 

de leverera ett system som mer stämmer överens med kundens krav och faktiska behov. När 

det jobbar agilt får det snabbt feedback och kan därmed ändra sig om kunden inte tycker att 

de får vad det önskat. Man kan säga att det viktigaste är att kunna vara flexibel och denna 

fördel som agilt ger är starkt etablerat i företagen. 
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 Enligt Cindi Howson så använder majoriteten av alla moderna utvecklingsföretag idag någon 

form utav av agila utvecklingsmetoder. (Howson, 2014) 

 

5. Börja med en solid datagrund för att sedan bygga på inkrementellt 

 

Business Intelligence handlar i grund och botten om att analysera stora mängder data som 

sedan används som underlag för beslutsfattande. Det faller sig därför självklart att en solid 

datagrund är av stor vikt när man börjar fundera på om man ska implementera ett Bi-system 

eller inte. Howson menar dock att data inte behöver vara perfekt för att vara användbar, det 

är istället typen och källan till underlaget som är det viktiga. (Howson, 2014) 

 

Christer Ericsson på Nethouse berättar att det är vanligt att innan man börjar utveckla en Bi 

lösning så genomför man ett litet analysprojekt. I analysprojektet analyserar man företagets 

data för att kunna säkerställa att det går att använda den som bas för ett Bi-system. En 

positiv effekt av analysarbetet är även att man kan visa en tvekande kund att det faktiskt är 

möjligt att använda deras data som underlag för Bi-rapporter. Således jobbar man 

inkrementellt där man börjar med analysarbete för att sedan medan man utvecklar kunna få 

feedback och input från kunden gällande krav och önskemål. 

 

I fallet med Returpack så hade man redan ett äldre system att utgå ifrån. Där 

uppmärksammade man istället nackdelarna och problem med de tidigare systemet och 

utformade det nya på så vis att det rättade till dem. (Gaia, u.d.) 

6. Få företag och medarbetare att förstå nyttan och behovet av en BI-lösning 

 

När Christer samtalar med presumtiva kunder är en viktig del att försöka få kunderna att 

förstå den faktiska nyttan av en BI-lösning. En metod de brukar använda sig av för att visa 

affärsnytta för kunden är att göra en form utav analysarbete. Då använder det sig av 

företagets data för att bygga ett litet och begränsat system. Det visar för kunden att det 

faktiskt är möjligt att skapa rapporter och beslutsunderlag av deras data. Att visa något 

praktiskt brukar vara ett bättre sett att få kunden att förstå och faktiskt se vilken nytta 

business intelligence kan ha i deras verksamhet, istället för att bara rent teoretiskt förklara 

hur det skulle kunna vara. Enligt Christer är workshops ett utmärkt verktyg för att samla 

berörda medarbetare för att informera dem exakt hur det nya systemet är tänkt att fungera 

och hur utvecklingen kommer att gå till. Workshops är även ett passade tillfälle för att låta 

medarbetare att få säga sitt om vilka krav och önskemål de har. 

 

Något som bidrog till att Returpacks implementation av deras nya Bi-system gick så smidigt 

var kommunikation. Man såg till att kommunicera med de berörda inom verksamheten för 

att se till att de var fullt medvetna om vad som skulle ske. Man såg också till att 

medarbetarna fick tillfällen där de kunde göra sin röst hörd gällande önskemål och 

funktioner. På så vis kunde projektet formas för att bättre passa medarbetarnas önskemål 

och hur de faktiskt vill jobba med systemet. Här drog man även paralleller från de gamla 
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affärssystemet som användas för att identifiera problemområden som det nya bör adressera 

eller göra bättre.  

 

Magdalena på Stockholm Vatten beskrev situationen innan de implementerade Bi som helt 

ohållbar. De arbetade manuellt med att föra in data i Excellark och även de rapporter de 

använde för måluppföljning behövdes göras manuellt. Detta arbete blev i slutändan allt för 

tidskrävande, vilket är anledningen till varför de började se nyttan av en Bi-lösning.  

 

För att sammanfatta är det tydligt att företagen upplever att kommunikation med sina 

medarbetare är nyckeln till framgång. Ett system som utvecklas i samråd med sina framtida 

användare kommer alltid att bli bättre än ett system där man gissar fram kraven. (Howson, 

2014) Att båda företagen trycker på att kommunikation är viktigt är något som även vi 

upplever som en positiv överraskning då vi var av uppfattningen att verksamheten ibland 

kan alieneras i utvecklingsprojekt.  

 

7.  Se till att samarbetet mellan personal och IT-avdelningen fungerar 

 

Enligt Olof på Returpack fungerade samarbetet mellan IT och verksamhet väl. Han menade 

att de hade ett gott samarbete med personalen som var med och kravsatte hela vägen från 

början. Det han beskrev som problematisk var till en början samarbetet med det inhyrda It-

företaget Gaia, företaget som stod för utvecklingen av systemet. Olof upplevde att man 

hade problem med att följa upp projektet ekonomiskt. Ett problem som sedan åtgärdades 

med att man kompletterade Gaias tekniska projektledare men en administrativ 

projektledare i projektgruppen som ett stöd till produktägaren inom Returpack.  

 Det som blir tydligt inom Returpack är att trots att samarbetet fungerade exemplariskt 

mellan verksamheten och IT-avdelningen så föll det till en början på att samarbetet inte 

fungerade inom projektledningen. För att utvecklingsarbetet ska fungera optimalt är det 

alltså viktigt att samarbetet fungerar inom alla led. 

För att en BI-lösning skall bli så bra som den kan bli gäller det att samarbetet mellan 

verksamhetens personal och IT-avdelningen fungerar. Christer på Nethouse menar på att IT-

avdelningen har ett betydande ansvar i att kommunicera med personalen för att samla ihop 

de krav och frågor som verksamheten har kring BI-systemet. Utan verksamhetens 

synpunkter och krav är det oerhört svårt att utveckla ett system som faktiskt kommer att 

användas och som stödjer verksamhetens arbete på ett bra och effektivt sätt. (Howson, 

2014) 

För att sammanfatta är det tydligt här att Returpack upplevde det som positivt och givande 

att personalen var med från början och kravsatte. Nethouse tycker även de att detta är 

viktigt i en BI-Implementation men de menar att mycket av ansvaret här är att den interna 

IT-funktionen inom företaget som får BI-Implementerat måste hjälpa till och själva vara en 

kommunikationsbrygga i utvecklingen mellan företaget som implementerar och företaget 

som får BI implementerat. 
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Christer menar att det ligger ett stort ansvar hos ett företags IT-avdelning att kommunicerar 

med verksamheten för att förstå deras behov. Intervjun med Magdalena Tropp visar tydligt 

att ämneskunnande och tidigare kunskap spelar stor roll i hur bra kommunikationen blir. I 

Stockholm vattens fall var kunskapsnivån för BI låg och skapade därför problem i början av 

implementationen. Det blir svårt för en verksamhet att förmedla sina krav och behov om de 

saknar kunskap i ämnet. Slutsatsen av detta är således att ansvaret för att kommunikationen 

ska löpa på bra och att företagets kravinsamling ska fungera väl, inte alltid ligger på 

verksamheten som ska få BI implementerat. Utan ansvaret ligger även hos utvecklaren som 

sitter på BI-kunskapen.  En lösning på detta kan vara att som Christer på Nethouse berättade 

att hålla workshops och utbildningsseminarier för att kunna förmedla till användarna vad BI 

faktiskt är och vad tanken är att det ska få implementerat. 

8. Instruera och utbilda BI-team och experter att bygga en Bi-lösning som tillfredsställer 

samtliga avdelningars behov 

 

De personer som är ålagda ansvaret att bygga verksamhetens BI-lösning måste vara fullt 

insatta i vad exakt som kommer att krävas av systemet. Ett bra sätt för både IT och 

verksamheten att kunna samtala om dessa krav är enligt Christer på Nethouse att hålla 

workshops. Bi-team måste vara insatta i exakt vad som kommer att krävas från 

verksamhetens håll för att kunna utveckla en lösning som faktiskt kommer att användas. För 

att lyckas med detta menar Christer att man måste försöka förstå problemen på den nivån 

som de framtida användarna upplever dem. Christer förklarar att något som en IT-expert tar 

för givet och ser som självklart kan uppfattas som helt främmande och mycket komplicerat 

av en vanlig kontorsanställd. Det är därför viktigt att inte gissa till sig kraven. Att samtala 

med de anställda och låta de tala om vad det faktiskt vill ha och anser är problematiskt är 

istället mycket mer givande för utvecklingsarbetet.  Christer menar på att för att gå iland 

med en BI-lösning av lite mer dignitet så krävs det ett stort engagemang från verksamhetens 

sida. Det ska inte vara IT-avdelningen eller Bi-teamets jobb att jaga alla berörda 

verksamheter inför kravarbetet utan det måste visas intresse ifrån alla berörda parter. 

 

På Returpack var inställningen av den art som Christer på Nethouse berättade. 

Redan från början intervjuades berörda verksamhetsmedlemmar för att kunna lämna deras 

syn på hur det nya systemet Pandum borde utformas. Problemen med det äldre 

affärssystemet lyftes fram och man belyste de funktioner man tyckte saknades. Det två 

områden som ansågs som mest problematiska med det äldre systemet var att det saknade 

tillräckligt stöd för innovation och nya projektidéer.  Tack vare denna omfattande 

kravinsamling var det aldrig några fundering i utvecklingsarbetet omkring vilka funktioner 

som behövdes implementeras i systemet. Resultatet blev i slutändan att alla upplevde att de 

fick den slutprodukt som det avtalat om i början av projektet samt att kraven de specificerat 

uppfylldes.  
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9. Använd lämpliga tekniska lösningar 

Christer på Nethouse berättar att de väljer så kompetenta verktyg som möjligt för sina 

kunder. De menar på att det inte finns något verktyg som passar alla utan att man måste se 

till varje kunds unika behov innan man börjar implementera ett system. Nethouse vanligaste 

approach är inte i första hand inte diskutera vilka tekniska lösningar de avser att använda. 

Det ser det som viktigare att först försöka förstå problemställningen och vad det är man 

faktiskt vill åstadkomma. Sen om man väljer ett system från Microsoft eller Qlick har 

egentligen ingen betydelse om planeringen och tanken bakom införandet inte är korrekt, det 

kommer inte bli bra ändå. Christer menar att olika verktyg självklart har olika praktiska 

användningsområden men att de aldrig kommer att ersätta ett gediget analys och 

planeringsarbete. Verktygen blir ett sätt att visualisera det underliggande arbetet med 

datakällor och informationshantering. Är det arbetet inte gjort korrekt spelar det alltså ingen 

roll vilket företag man väljer att vända sig till för de tekniska lösningarna.  

 

På Returpack valde man en lite annorlunda infallsvinkel. Istället för att köpa in färdig BI-

mjukvara från t ex Microsoft valde man att anlita en extern utvecklingsfirma för att utveckla 

ett alldeles eget, skräddarsytt system som passade för Returpacks ändamål. 

Där ansåg man helt enkelt att de programvaror som redan fanns på marknaden inte kunde 

anpassas till den grad att de kunde stödja Returpacks verksamhet på ett tillräckligt 

tillfredställande sätt.  

 

Sammantaget kan man se att valet av programvara är helt beroende på verksamheten eller 

företaget i fråga. Som Christer på Nethouse menar finns det aldrig en ”perfekt” lösning som 

går att applicera på varje företag. Det krävs helt enkelt ett analysarbete för att ta reda på de 

underliggande förhållandena innan man väljer programvara. Det går tydligt att se när man 

tittar på Returpack att deras analysarbete resulterade i att man avfärdade de etablerade 

företagets lösningar och valde att utveckla sitt eget. Allt handlar i grunden om vilka krav man 

ställer på systemet. Har man en verksamhet som verkar i en väldigt nischad bransch med 

speciella krav blir det därför svårt att hitta något som passar från början. (Howson, 2014) 
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10. Högakta innovation samt investera i BI-utbildning för personalen 

 

Tidigare har vi diskuterat hur viktigt krav är för att en Bi-investering rent tekniskt skall nå upp 

till sin fulla potential. Men, även om systemet rent tekniskt är fulländat kommer det 

dessvärre inte fungera bättre än hur pass bra personalen som kommer att använda det är 

kapabla till. En viktig del som ofta glöms bort i utvecklingsarbetet av ett nytt system är att 

utbilda medarbetarna tillräckligt bra då fokus främst ligger på kravarbetet. Kan systemet inte 

användas korrekt av medarbetarna spelar det således inte någon roll hur väl det tekniskt är 

uppbyggt.  

 

Christer på Nethouse och Olof på returpack nämner inget om hur vanligt det är med 

utbildningar för personal eller om de själva genomför det. Magdalena på Stockholm Vatten 

skyller dock på dålig utbildning som en utav anledningarna till att deras 

implementationsarbete till en början inte gick som förväntat. Hon menar att verksamheten 

inte kunna specificera tillräckligt specifika krav då ämneskunnigheten inom BI var på en 

alldeles för låg nivå.  

 

11. Hantera problemen i nuet, var pragmatisk och fokusera på din framtidsvision för BI-

lösningen 

 

Christer på Nethouse förklarade som sagt att ett BI-system är i sin natur ”levande”. Det blir 

aldrig klart. Detta tankesätt måste även appliceras på såväl verksamhetens och IT-

avdelningens sida. Magdalena på Stockholm Vatten säger att det alltid finns saker att 

förbättra och att det ständigt strävar efter att bli bättre. 

Framtidens information och krav kommer förmodligen inte att se ut som den vi har idag. Har 

verksamheten som mål att ligga i framkant och vara så konkurrenskraftigt som möjligt måste 

därför den ha som målsättning att aldrig stå stilla i sin utveckling av sina BI-lösningar. Man 

måste, som Cindi Howson beskriver, vara pragmatisk och tänka i det långa loppet. Att låta 

känslor och svåra beslut stå i vägen för långsiktig lönsamhet kommer endast att skada och 

påverka företag eller verksamheten negativt. (Howson, 2014) 
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5. Diskussion 
 

Business intelligence blir idag alltmer vanlig och fler och fler företag vågar nu ta steget och 

implementera ett alldeles eget system med målet att underlätta och effektivisera 

beslutsstöd och verksamhet. BI agerar som en underrättelsetjänst för företaget och kan ge 

tidiga varningar för när marknaden förändras eller när en konkurrent får för sig något nytt. 

Ett BI-system möjliggör för företag att se både hot och möjligheter, något som riskerar att 

gås till miste om arbetet hade gjorts manuellt. 

Som vi såg i analysdelen finns det ingen fast väg att gå när man implementerar ett BI-system.  

Alla företag vi intervjuad har haft både olika anledningar till varför de implementerat Bi samt 

tillvägagångssättet de valt. Det finns endast så kallade ”best practices” att följa. Cindi 

Howsons elva punkter visar de absolut optimala förhållandena under vilket ett Bi-system kan 

utvecklas. Vår undersökning visar att de ideal som Howson presenterar inte förhåller sig helt 

till vad företagen upplever men att de visar upp en variant som inte alls är långt ifrån. 

Nedanför följer en sammanfattning för varje best practices som vi har gått igenom i 

analysdelen i uppsatsen. 

1. Man bör mäta framgång i flera steg 

Samtliga respondenter beskriver att det är nöjda med sina BI lösningarna. Nethouse som 

implementerar BI menade att deras framgång ligger i att de bland annat arbetar med 

inkrementella bi-leveranser. Returpack som har ett väldigt nytt system upplevde direkt 

framgång efter deras implementation men menar på att de kan ta tid innan finansiella 

mätinstrument kan avgöra om implementationen varit framgångsrik rent 

lönsamhetsmässigt. Det som är övergripande är att samtliga företag på något vis upplever 

framgång med sina lösningar på fler än en nivå 

 

2. Förstå och värdera högt faktorerna tur, möjlighet, frustation och hot 

Howson dedikerar ett helt kapitel i sin bok för att belysa detta. Vi upplever dock inte att 

respondenterna är lika påverkade av detta i samma utsträckning som Howson beskriver. 

Ingen utav de utfrågade har beskrivit någon typ av situation som kan härledas till detta annat 

en att frustration över komplicerade system eller onödiga rutiner kan vara en bidragande 

faktor för inskaffandet av ett BI-system. 

3. Ha ett bra stöd från företagets ledning för att kunna vara öppen med problem och 

framgångar, men även för att kunna få tillgång till den information som krävs 

Denna punkt har varit kraftigt belyst och alla respondenter ser detta som något som har 

skapat problem eller något som när det fungerade bra gav en stark framgång för den 

drabbade. Magdalena Tropp på Stockholm vatten menar att de vill ständigt utveckla sig men 

utveckling stannar ibland av pga av att kommunikationen brister. 
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4. Använd agila utvecklingsmetoder 

Endast Nethouse av de 3 respondenterna berättar att det arbetar agilt. I de andra fallen 

omnämns det inte.  

5. Börja med en solid datagrund för att sedan påbygga inkrementellt. 

Nethouse brukar leverera ett mindre testsystem för att testa företagets data och se om man 

kan ta fram pålitligt beslutstöd. De menar att detta är fördelaktig då man får testa sig fram 

istället för att på en gång leverera en dyr lösning. Returpack hade sitt gamla system att utgå 

ifrån vilket gjorde att det nya systemet utformades för att korrigera de äldre systemets 

brister men med samma data som grund. 

6. Få företag och medarbetare att förstå nyttan och behovet av en BI-lösning 

Nethouse brukar använda sig utav små testprojekt för att utföra ett analysarbete hos det 

aktuella företaget. Dels för att visa kunden nyttan av BI men också för att säkerställa att 

kundens data går att använda som en grund för beslutsstöd. Returpack såg det som viktigt 

att informera berörda medarbetare för att se till att de var fullt insatta i vad som faktisk 

skulle hända.  På Stockholm vatten upplevde man att deras tidigare arbetssituation var helt 

ohållbar med tanke på alla onödiga manuella rutiner de hade. Vilket var huvudanledningen 

till att BI behovet växte fram. 

 

7. Se till att samarbete mellan personal och IT-avdelning fungerar. 

Samtliga respondenter har haft problem när kommunikation mellan IT och verksamhet varit 

bristfällig. De beskriver just kommunikation som ett utav de viktigaste områdena där de 

ständigt försöker att förbättra sig. 

8. Instruera och utbilda BI-team och experter att bygga en Bi-lösning som tillfredsställer 

samtliga avdelningars behov  

 

Samtliga respondenter har beskrivit att det ser det som viktigt att de berörda inom 

verksamheten får vara delaktiga i implementationsprocessen för att säkerställa att krav och 

önskemål tillgodoses. Detta för att säkerställa att systemet som utvecklas faktiskt är det man 

eftersträvar och att de kommer att användas. 

9. Använd lämpliga tekniska lösningar 

Vi såg i analysen genomgående att det inte var den tekniska lösningen i sig som stod i 

centrum utan snarare vilken lösning som är rätt för varje företags unika situation. Att 

använda ett färdigutvecklat verktyg eller att utveckla ett eget spelar egentligen ingen roll 

såvida de uppfyller och löser företagets problem. 
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10. Högakta innovation och investera i BI utbildningar. 

Christer på Nethouse menar att utbildningar och workshops kan vara kritiska för att både få 

personalen att förstå nyttan av BI men även för att de ska kunna använda ett framtida 

system på ett effektivt och korrekt vis.  Magdalena Tropp på Stockholm Vatten säger att de 

pga kompetensbrist hade väldigt svårt att korrekt kravsätta deras Bi lösning tillsammans 

med utvecklarna då de helt enkelt inte förstod vad Bi faktiskt var för något.  Något som visar 

att utbildningar är något som inte bör underskattas. 

11. Hantera problemen i nuet, var pragmatisk och fokusera på din framtidsvision för BI-

lösningen 

Att hålla ett BI system levande är något som Christer på Nethouse säger är viktigt. Alla 

organisationer vill växa och bli bättre. Något som även Magdalena Tropp håller med om och 

säger att de ständigt arbetar med att förbättra och utveckla deras Bi-lösning. 

 

 



34 
 

6. Slutsatser 
 

Samtliga respondenter har upplevt framgång med sina BI-implementationer. Endast 

Nethouse nämner att framgång mäts i flera led då kvantifierbara mätinstrument tar tid innan 

de visar resultat. 

 

Företagen nämner inte något om tur, möjlighet, frustration eller hot var en bidragande 

faktor i implementationen av deras BI-lösning. 

 

Samtliga företag upplever att brist i kommunikation mellan utvecklare, verksamhet och kund 

har lett till problem, onödig tidsåtgång och att verksamhetsutvecklingen stannar av. 

Inget utav företagen nämner att ett agilt arbetssätt varit bidragande till deras bi-framgång. 

Endast Nethouse nämner att det är viktigt med en solid datagrund och att en kontroll av datakvalitén 

innan påbörjat arbete är fördelaktig. 

Samtliga företag anser att det är viktigt att användarna involveras i implementationen för att de både 

ska förstå nyttan, kunna använda programmet korrekt och för att underlätta kravsättning 

Företagen har alla använd de tekniska lösningar som är optimala för dennes situation. Antingen med 

färdiga lösningar eller egenutvecklade. 

 Både Nethouse och Stockholm vatten pratar om vikten av BI-utbildningar för att kunderna både ska 

förstå nyttan av implementationen men även för att de ska kunna nyttja systemet på ett så optimalt 

vis som mjöligt.  

Samtliga företag sina BI-system som något som konstant är i utveckling och som ständigt bör 

förbättras 
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Framtida forskning 
Vi tror att ytterligare efterforskningar kan göras inom BI- best practices och vad som faktiskt 

är viktigast att ha i hänsyn när man implementerar business intelligence. Då BI ständigt 

utvecklas och förändras i takt med att företag och organisationer blir allt mer moderna 

kommer likaså de förhållningssätt och best practices som existerar idag behöva utvecklas de 

med. Resultatet av den forskningen skulle kunna bidra till ett ännu bättra stöd för framtida 

implementationer. 
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