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Abstract
Purpose – The

purpose of this thesis was to investigate which criteria that are vital
before the choice of BI-system for small companies with 10-30 employees.
Furthermore, to find an appropriate BI-tool that is applicable for small companies
with 10-30 employees.
Method – The

authors have used semi-structured interviews and literature studies.
The qualitative interviews have been conducted by interviewing BI-experts from
five smaller companies. The literature review consisted of scientific articles, course
literature, and relevant web-pages.
Findings – The findings

of this thesis are a production of criteria and a proposal on
BI-tool, in the choice of BI-system for smaller companies with 10-30 employees.
Implications – The

produced findings of this thesis indicate that there are gaps in
what are essential to think of, before a future investment of a BI-system that is
suitable for smaller companies with 10-30 employees. Furthermore, there is limited
research about which BI-tool that is appropriate for smaller companies with 10-30
employees. This thesis is directed towards smaller companies that are interested in
acquiring a BI-system to their organization.
This thesis was limited by time constraints, that is why the authors
remained their focus on companies with 10-30 employees.
Limitations –

Keywords –

system.

Business Intelligence, decision-making, criteria, smaller companies,

Sammanfattning
– Syftet med detta examensarbete är utreda vilka kriterier som är viktiga
innan valet av ett BI-system för mindre företag med 10–30 anställda. Vidare så är
ett annat syfte att hitta ett lämpligt BI-verktyg som är passande för mindre företag
med 10–30 anställda.
Syfte

Metod –

Författarna har använt sig av semistrukturerade intervjuer och
litteraturstudier för att sedan jämföras med varandra. De kvalitativa intervjuerna
har genomförts genom att intervjua BI-experter från fem olika mindre företag.
Litteraturstudier bestod av vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och webbplatser
inom studiens ämnesområde.
– Resultatet av detta examensarbete är framtagna kriterier och förslag på
BI-verktyg, vid val av BI-system för mindre företag med 10–30 anställda
Resultat

– De framkomna resultaten i detta examensarbete tyder på att det
finns brister på vad som är viktigt att tänka på inför framtida investering av ett BIsystem anpassat för små organisationer på 10–30 anställda. Det saknas också
kunskap gällande vilket BI-verktyg som är lämpligt för små organisationer på 10–
30 anställda. Detta examensarbete riktar sig främst till mindre företag som är
intresserade av att inskaffa ett BI-system till sin organisation.
Implikationer

– På grund av tidsbrist så höll författarna fem semistrukturerade
intervjuer med BI-experter på fem olika företag med 10–30 anställda.
Begränsningar

Nyckelord – Business Intelligence, beslutstagande,

kriterier, mindre företag, system.
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Introduktion

Läsaren förväntas att ha grundläggande kunskaper eller motsvarande inom
exempelvis IT och systemvetenskap.

1.1 Bakgrund
På 1980-talet använde man främst Business Intelligence (BI-svenska beslutsstöd)
för att utvärdera ett företags händelser från längre bak i tiden. Tio år senare
ändrades fokus till nutidsanalyser och idag inkluderar systemen även
framtidsanalys (Ng, 2013).
Turban et al., (2011) nämner att begreppet BI upptäcktes av ett företag, Gartner
Group på 1990-talet. Begreppet är dock äldre än så och har rötterna i
Management Information Systems (MIS) som är ett rapporteringssystem från
1970-talet. Enligt Turban et al., (2011) var rapporteringssystemet under denna tid
statisk och tvådimensionell och hade inga analytiska funktioner.
Executive- eller Enterprise information systems (EIS) utvecklades i början av
1980-talet. Begreppet innebar utveckling av datasupporten och några av de nya
utvecklingarna var dynamic multidimensionell (ad-hoc eller on-demand)
rapportering, nutids- och framtidsanalys samt statusaccess. Enligt Turban et al.,
(2011) blev de nämnda funktionerna utvecklade till att bli BI. Enterprise
information systems (EIS) innehöll senare all information ett företag och chefer
behövde för att utveckla sitt företag, det originella EIS begreppet utvecklades
alltså senare till BI. Systemet har sedan dess utvecklats och förbättrats (Turban et
al.,2008).
Idag ingår komplexa affärsmiljöer i många företag, vilket gör att företagen måste
vara rörliga och framåtsiktande i sina beslutsprocesser. Små och stora företag
samlar idag på sig en stor mängd data och företagens utmaning ligger i att förstå
och använda denna information framgångsrikt. Datainsamlingen i företagen sker
från olika system och källor såsom leverantörer, kunder, affärspartner,
marknadsundersökningar etc. För att snabbt och effektivt förstå sin verksamhet är
BI en lösning för ett framgångsrikt företag (Rud, 2009). BI är ett enkelt verktyg
som hjälper företag att fatta beslut. BI skall enligt (Enfo, 2014) underlätta
beslutsfattande för organisationer och företag.
BI är enligt (SearchDataManagement, 2016) ett samlingsbegrepp för olika
funktioner såsom teknologier, färdigheter, metoder, applikationer av systematisk
och vetenskaplig sort. Många företag och olika organisationer använder BI för att
på ett effektivt och bra sätt förstå sin verksamhet men även för att förstå
omvärlden. BI är en möjlighet för företag och organisationer till att driva en mer
effektiv och intelligent verksamhet. Det finns olika sorters informationssystem
som används inom BI som stöd för företagens arbete och de vanligaste begreppen
man brukar använda är omvärldsanalys, data mining, business activity monitoring
och konkurrensanalys.
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Det har tagits fram ett ramverk för att utvärdera befintliga BI-system av Amara et
al., (2012). De skriver att deras ramverk endast undersöker tekniska kriterier vid
utvärdering av BI-system. Vidare menar de att man också måste ta hänsyn till
andra icke-tekniska kriterier såsom: personalkompetens och leverantörens rykte.
Dessutom är deras ramverk inte anpassat för mindre företag med 10–30 anställda.

1.2 Problembeskrivning
Idag finns det många BI system som finns tillgängliga, som underlättar
beslutsfattandet hos företag (ComputerWeekly, 2016). För att på bästa sätt
underlätta beslutsfattande hos företag bör man se närmare på vilka aspekter som
tas i hänsyn till när ett företag tar ett beslut och hur den proceduren för
föregående ändring ser ut. Det förekommer forskning kring beslutstagande hos
företag där man fokuserat på procedurens tydlighet anpassat för större företag
(Gibcus et al., 2006). Man menar att vikten av strategiska beslut är kritiska för
organisationen och formar vägen för företagets framtid och framgång. Detta
medför stora problem när företag, stora som små, skall besluta för vilket BI
system som är bäst anpassat för dem.
Olszak och Ziemba (2012) hävdar att många BI projekt kan antingen inte avslutas
eller misslyckas helt. Orsaken till detta är enligt Olszak och Ziemba (2012) låg
kunskap inom BI för att kunna förutspå möjligheter, fördelar och de kritiska
framgångsfaktorerna som ett BI-system kan bidra med i små organisationer.
Dagens BI system är komplexa och dyra, därför har mindre företag svårare att
införskaffa dessa system (Inc.com, 2011). Ny teknologi, så som Open source, Cloud,
in-memory teknologi, och web 2.0 interfaces tillsammans med ny visuell teknologi har
bidragit till att fler mindre företag överväger att införskaffa ett BI-system
(Inc.com, 2011). Ett annat argument som bidragit till att mindre företag börjat titta
på BI-system är att trenden inom BI har anpassat sig efter system som stödjer
datagranskning och dataidentifiering. Detta resulterar i att användare själva kan
analysera data utan att behöva ta in externa konsulter (CFO World, 2016). Detta
visar att ytterligare stöd behövs för mindre företag som har planer på att skaffa ett
BI-system.
CFO World (2016) menar att ett intresse för BI-system och att investera i BIverktyg och processer inte nödvändigtvis resulterar i ekonomisk framgång. Om
företag överväger att investera i ett BI-verktyg är det viktigt att tänka på vilka svar
man är ute efter (Inc.com, 2011). Om man i förhand inte vet vilka frågor man vill
ha svar på vid användning av ett BI-system, leder det oftast till ett misslyckande
rent affärsmässigt (Inc.com, 2011). För att nå framgång med ett BI-system krävs
det att intressenterna på företaget tror på effekterna ett BI-system kan bidra med.
För att få fram goda resultat krävs det dessutom att användare av ett BI-system
förses med nödvändiga verktyg, träning, och support (Watson and Wixom, 2007).
Behovet av att utöka forskningen kan underlätta processen att implementera ett
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BI-system för mindre företag. Denna rapport skall bidra med kriterier för att göra
valet av BI-system lättare för mindre företag.
Med ovanstående argument givna skall detta examensarbete rikta in sig på att ta
fram lämpliga kriterier för val av ett BI-system anpassat för mindre företag,
dessutom titta på vilket BI-system som är lämpligt för mindre företag.

1.3 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med detta examensarbete var utreda vilka kriterier som är viktiga innan valet
av ett BI-system för mindre företag med 10–30 anställda. Vidare så är ett annat
syfte att hitta ett lämpligt BI-verktyg som är passande för mindre företag med 10–
30 anställda.
•

Vilka kriterier är avgörande för val av Business Intelligence-system
för mindre företag med 10–30 anställda?

•

Vilket Business Intelligence-system är lämpligt för mindre företag
med 10–30 anställda?

1.4 Disposition
Första kapitlet inleder med en företagsbeskrivning, bakgrund,
problembeskrivning, syfte och frågeställningar och ger läsaren en grund i arbetet.
Andra kapitlet går igenom rapportens genomförande och metodval för att
besvara rapportens forskningsfrågor och syfte.
Tredje kapitlet sammanfattar rapportens teoretiska ramverk med definition av
BI, BI-komponenter, OLAP, Data mining, några BI-verktyg, samt ett generellt
ramverk för utvärdering av BI-system.
Fjärde kapitlet presenterar insamling av empiriska data med hjälp av fem
semistrukturerade intervjuer.
Femte kapitlet analyserar rapportens forskningsfrågor
Sjätte kapitlet sammanställer rapportens resultat, implikationer, slutsatser, vidare
forskning och författarnas egna åsikter.
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2

Metod och genomförande

För att få en detaljerad inblick i studien har författarna valt att göra en fördjupning
i vetenskapliga metoder. Författarna beskriver utförligt vilka metoder som använts
för att besvara frågeställningarna i kapitlet metod och genomförande. Målet var att
hitta en lämplig metod som skall uppfylla syftet och besvara rapportens
frågeställningar. Figur 1. nedan visar en processkarta över strukturen i uppsatsen.

Figur 1: Process karta över uppsatsens struktur

2.1 Val av metod och genomförande
Patel och Davidsson (2011) anger att genom en bra inre logik där olika delar kan
kopplas till en meningsfull helhet, kan man enkelt känneteckna en god kvalitativ
analys. Författarna inledde arbetet genom en förstudie med hjälp av olika
litteraturstudier, bland annat, läsa igenom vetenskapliga artiklar samt böcker för att
få en ökad förståelse för BI, och en sökning över vilka vetenskapliga metoder som
skulle vara applicerbar på detta examensarbete. Efter en fördjupning i
vetenskapliga metoder började författarna studera olika system inom BI för att
kunna besvara rapportens frågeställningar.
Enligt Patel och Davidsson i Forskningsmetodikens grunder (2011), finns det olika sätt
att utföra en kvalitativ intervju. De menar att man kan inrikta sig på en viss
strukturerad intervju. Författarna gjorde valet att genomföra semi-strukturerade
intervjuer, där mötet blir mer personligt och intervjupersonen har möjligheten att
svara på frågorna med egna ord. En annan teknik som ofta uppkommer är
enkäter, som bygger på att samla information från specifika frågor. En nackdel
med denna metod är att den kan utföras hastigt på grund av tidsbrist vilket leder
till opålitliga svar.
Författarna valde utifrån denna information, samt tidigare erfarenhet med enkäter
att arbeta med intervjuer. Författarna kan på så sätt öka pålitligheten från
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datainsamlingen, detta genom att personligen intervjua och föra ett samtal med
intervjupersonen och under tiden skriva ned anteckningar.
Författarna valde tidigt i arbetet att jobba med kvalitativ forskning. Anledningen
till detta var för att kvalitativ forskning baseras på den föreliggande kunskapen
författarna hade innan detta examensarbete. Författarna har även jobbat med
arbetsuppgifter inom BI tidigare, samt fått ett ökat intresse för ämnet under denna
period. Enligt Eliasson (2013) är kvalitativ forskning en lämplig metod när studien
behöver en djupare förståelse av sammanhang där ämnet utforskas. Detta gjorde
att författarna gjorde en förstudie och upptäckte att det fattades forskning kring
BI-system anpassat för mindre företag vilket ledde till beslutet av en kvalitativ
studie.
Författarna valde att intervjua målgruppen BI-experter på mindre företag. Enligt
författarna är dessa målgrupper passande för att dra allmänna slutsatser samt
uppnå syftet med denna rapport.

2.1.1

Utredningsmetod

Det finns flera sätt att utreda en forskning och de vanligaste ansatserna kallas för
induktion, deduktion och abduktion (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011).
Forskningen skiljer sig på ett påtagligt sätt om man arbetar med empiri som
utgångspunkt (ett induktivt angreppssätt) som sägs följa upptäckandets väg.
Deduktion utgår utifrån befintliga begrepp och teorier och sägs följa bevisandets
väg. Ett tredje sätt är abduktion som är sammankoppling mellan induktion och
deduktion (Patel och Davidsson, 2011). Enligt Patel och Davidsson (2011) är
risken stor att man inom ett deduktivt arbetssätt blir låst vid en specifik teori som
sedan inte tillåter forskningen att expandera. Inom det induktiva arbetssättet finns
det en risk att man inte vet lika mycket om teorin som man bör göra, detta på
grund av att man låser sig vid en speciell situation, tid eller människor inom det
empiriska underlaget.
Forskarna har på grund av dessa skäl valt att arbeta abduktivt, där fördelen ligger i
att man inte blir låst i att arbete med en viss teknik som kan påverka forskningen,
vilket kan bli fallet om man väljer induktivt- eller deduktivt arbetssätt. En nackdel
som föreligger i det abduktiva arbetssättet är att forskarna omedvetet väljer att
studera ett ämne från tidigare erfarenhet, som i sin tur kan utesluta andra
alternativa tolkningar. Patel och Davidsson (2011) menar att det finns risker inom
dessa arbetssätt. För att arbetssättet skall bli lyckat bör forskare vara medvetna om
dessa risker. Författarna valde att arbeta abduktivt för att kunna på ett effektivt
sätt blanda insamlad empiri samt teorier, för att sedan dra egna slutsatser.
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2.2 Datainsamling
Vid en datainsamling bör forskare ha i åtanke att fastställa vilka deras
utgångspunkter är. Beroende på vilken typ av användarinvolvering som är
tillgänglig kan man bestämma vilka typer av metoder för datainsamling som är
passande. Har man inte tillgång till någon användarinvolvering bör man vända sig
mot litteratur såsom vetenskapliga böcker och artiklar. Med en hög grad av
användarinvolvering så är det lämpligt med intervjuer, observationer eller
enkätundersökningar. Författarna valde av denna anledning att intervjua företag
som använder BI-system. Information gällande BI-system för mindre företag är
begränsad, därför bör man ta hänsyn till företagets kriterier och riktlinjer
(Frechtling, 2002).
Datainsamlingen bestod av empiriska data insamlad av författarna, samt tidigare
forskning i form av vetenskapliga artiklar. Primärdata är fakta som samlas in av
författarna medan sekundärdata är information som redan finns insamlad. Det kan
vara färdiga statistiska samlingar från olika informations databaser såsom
Statistiska Centralbyrån. Enligt Eriksson och Wiedersheim (2011) bör man göra
en övervägning mellan kostnad, kvalitet samt tillgänglighet. Detta var något
författarna hade i åtanke vid datainsamlingen. Detta har också betydelse för
reliabiliteten och validiteten (Frechtling, 2002).
Författarna har hämtat sin litteratur från sökmotorerna Högskolan i Jönköpings
Bibliotek, Googles vetenskapliga databas, Primo och Scopus. Böcker samt
vetenskapliga artiklar har hämtats från dessa sökmotorer, för att få en vetenskaplig
inblick samt en tillförlitlig kvalitét på arbetet. Sökningar har gjorts med sökorden
“BI”, “Business Intelligence”, “beslutstagande”, “analys”, “kriterier”, “datainsamling och
komplexitet”, “BI-verktyg”, “Power-BI” för att nämna några. Dessa sökningar har också
gjorts med ordens engelska motsvarighet för att få fler träffar.
2.2.1

Kvalitativ intervju

I forskningsmetodikens grunder hävdar Patel och Davidsson (2011) att det är svårt att
förklara och sammanfatta vad som exakt menas med kvalitativ intervju. Området
framkommer som komplext och för brett för att kunna peka på hur man exakt
kan utföra en sådan intervju. Intervjuaren ger ofta utrymme för intervjupersonen
att svara fritt på frågorna och på grund av detta har enligt Patel och Davidsson
(2011) den kvalitativa intervjun en låg grad av struktur.
En kvalitativ intervju kan genomföras med en låg eller hög en standardisering. När
man talar om en låg standardisering menar man att intervjuaren ställer frågorna i
den ordning som passar in i samtalet, vilket kan bli olika i olika fall. Medan där
hög standardisering sker, väljer intervjuaren att ställa frågorna i en bestämd
ordning vid rätt tillfälle. Syftet med att använda sig utav en kvalitativ intervju är att
identifiera egenskaperna hos intervjupersonen samt för att få en uppfattning om
intervjupersonens erfarenheter inom ett område.
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Enligt Louise et al., (1994) är semi-strukturerade intervjuer en lämplig metod för
datainsamling vid tillfällen då man är intresserad av intervjupersonens åsikter och
uppfattning av komplexa ämnen. Denna metod av insamling möjliggör tillfällen att
utforska intervjupersonens svar samt ge dem en möjlighet att vidare klargöra
svaren.
Primärdata med semi-strukturerade intervjuer samlades genom projektledare samt
BI utvecklare på mindre företag. Loggbok med väsentlig information från dessa
intervjuer har antecknats av författarna för att viktig information och data inte
skall förloras. Författarna valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer av en
låg standardisering för att intervjupersonen skall kunna svara med egna ord samt
för att kunna ställa andra frågor om intervjupersonen inte kan svara på en specifik
fråga.
Nedan presenteras en detaljerad tabell som innehåller fyra parametrar som är
relaterade till intervjuerna. Dessa är: deltagare, deltagarnas befattning, erfarenhet
angivet i år, och datum efter utförd intervju (Se tabell 1).

Deltagare

Befattning

Erfarenhet/År

Datum

Företag A

Head of BI

15

2017-03-13

Företag B

Head of Analytics platform

5

2017-03-14

Företag C

BI Utvecklare

5

2017-03-16

Företag D

Head of BI

11

2017-03-23

Företag E

VD

10

2017-04-05

Tabell 1: Lista på deltagare som blivit intervjuade.

2.2.2

Litteraturstudier

Enligt Patel och Davidsson (2011) så kommer användning av litteraturstudier få
hantera både tryckta källor och elektroniska dokument. De beskriver att de
vanligaste källorna där man kan erhålla kunskap är genom facklitteratur samt
vetenskapliga artiklar och vetenskapliga rapporter. I artiklar, rapporter och
konferensskrifter kan man hitta de senaste upptäckterna, detta eftersom att böcker
tar längre tid att förlägga. I böcker kan man lättast finna teorier och modeller
utvecklade i en helhet.
En litteratursökning är lämplig genom bibliotekets egna datorbaserade system, där
söksystemet för litteratur finns kategoriserad, dels för forskningsbiblioteken,
folkbiblioteken samt universiteten. Dessa hjälpmedel täcker sökandet efter böcker,
artiklar, konferensbidrag samt dokument och rapporter från myndigheter. Idag är
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det enkelt att få tillgång till en mängd litteratur i digital form genom de databaser
som biblioteket erbjuder. Detta gäller alltså böcker och artiklar i fulltext, de brukar
kallas e-böcker samt e-artiklar. En nackdel med litteratursökning är att det är en
tidskrävande process där sökningen kan leda till oöverskådliga träffar, av denna
anledning måste man enligt Patel och Davidsson (2011) avgränsa sökningen för att
hitta rätt litteratur för forskningen. På de flesta sökmotorerna kan vissa sökord ge
många träffar medan vissa kombinationer ger få träffar. För att minska på det här
problemet är det viktigt att testa på olika varianter på sökord, synonymer samt
förkortningar (Patel och Davidsson, 2011).
Efter att författarna fått mer kunskap inom litteratursökningen kunde man plocka
ut några begrepp som används som sökord i litteratursökningen. Målet var att
hitta litteratur som leder in på den riktning forskaren eftertraktar, samt lära sig om
de olika komponenter som finns i ett BI-system. Vidare användes litteraturstudien
till att göra en jämförelsestudie över befintliga BI-verktyg, dessutom så hittades ett
generellt ramverk för utvärdering av informationssystem. Vid övervägande av BIverktyg valde författarna att basera en Google sökning på följande kriterier:
• De mest populära BI-verktygen
• De dyraste BI-verktygen
• De billigaste BI-verktygen
Nästa steg var att sammanställa en jämförelse över de olika verktygen, för att svara
på forskningsfråga 2.

2.3 Dataanalys
Vid en dataanalys är kontroll av data och förberedelse av informationen ett steg
man bör ta inför en utvärdering (Frechtling 2002). Därefter bör man kontrollera
data efter reliabilitet, om resultaten skiljer sig från de resultat som framgått från
början till slutet av insamlingen. Slutsteget blir då att sammanställa
resultaten. Enligt Solvang och Holme (1997) bör man skilja textanalys i två olika
slag: delanalys och helhetsanalys. I en delanalys framkommer det en text som
innehåller vissa påståenden knutna till en omständighet som står i fokus i
undersökningen. En undersökning där det framkommer en helhet av insamlad
information, kallas helhetsanalys. Här får intervjuer en betydelse först när de är
knutna i ett sammanhang.
Författarna har använt kvalitativa intervjuer med öppna frågor för en personlig
kontakt med intervjupersonen, för att utrymme för svar utifrån åsikter och
erfarenheter skall kunna ges till intervjupersonen. Genom att gå igenom material
samt jämförelse av rapportens syfte och frågeställningar för att kontrollera om
dessa uppfylls, så har författarna genomfört en helhetsanalys. För att inte missa
viktig och relevant information från dessa möten har författarna antecknat under
intervjuernas gång.
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Nästa steg av analysen var att jämföra den samlade empirin med teorin, för att se
om dessa stämmer överens med varandra. När litteratursamlingen var avslutad
påbörjades en analys av relevant information, för att sedan kunna sortera bort det
som var irrelevant.
Kvantitativa data syftar på data som insamlats via fastställda metoder och är
information som kan replikeras (Frechtling, 2002). Denna typ av information blir
mindre relevant för författarna, då statistiska data som är tillgänglig för BI-system
anpassat för mindre företag är limiterad.

2.4 Validitet
För att bibehålla en hög grad av trovärdighet har författarna främst hämtat
data från vetenskapliga artiklar, litteraturstudier samt kvalitativa
intervjuer. Anledningen till detta var för att den information som hämtats
från vetenskaplig litteratur anses vara en av de högtstående källorna. (Patel
och Davidsson, 2011)
Begreppet reliabilitet handlar om pålitligheten av andra undersökningar samt
datainsamlingar där resultatet skall bli detsamma som tidigare undersökningar
(Golafshani, 2003). Validitet visas om undersökningen eller datainsamlingen
verkligen mäter det man har avsett att mäta samt om resultaten är sanningsenliga
(Patel & Davidsson, 2011).
Författarna har till största del använt sig av primärdata samt kompletterat med
sekundära data. Den primära datainsamlingen baseras på intervjuer med ett brett
urval av intervjupersoner för att få en objektiv inblick inom problemområdet.
Sekundärdata har analyserats genom en jämförelse av olika källor för att se om de
överensstämmer med varandra. För att öka trovärdigheten i detta examensarbete
så har det gjorts en källgranskning på sekundära källor, där källor granskats till
originalkällan för att kvalitetssäkra information insamlingen. En granskning av
artiklar och Internet baserade hemsidor har genomförts, detta för att se till att
författaren är den hen utger sig för att vara. För att öka validiteten i detta
examensarbete så har författarna steg för steg förklarat utförligt hur utredningen
har gått till, vilka överväganden som gjort och varför. För att minimera
missförstånd och feltolkningar har författarna dessutom granskat varandras texter.
Författarna har intervjuat BI-experter på fem olika företag, intervjupersonernas
arbetserfarenhet och specialitet inom BI ökar trovärdigheten i denna rapport.
Under intervjuernas gång har författarna antecknat samt med tillåtelse från
intervjupersonerna, spelat in det som sagts. Detta var ett sätt för författarna att
styrka den information man fått var korrekt. Rapportens teori har en hög
trovärdighet då det använts olika källor där författarna har granskats och sedan
jämförts mot undersökningens empiri. Författarna har framfört i vilken situation
samt för vilken population resultaten är giltiga.
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3

Teoretiskt ramverk

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
BI är ett samlingsbegrepp för olika funktioner såsom, teknologier, arkitektur,
färdigheter, metoder samt applikationer av systematisk och vetenskaplig sort
(SearchDataManagement, 2016). Många företag använder BI i dagsläget för att på
ett effektivt sätt förstå sin verksamhet, men även för att förstå omvärlden.
Definitionen av BI är transformation från data till information, som leder till
beslut sedan agerande (Turban et al., 2011).
Microsoft (2017) hävdar att det i dagsläget finns BI-verktyg som passar små och
medelstora företag, dessa verktyg kan dock vara komplicerade och brista på rätt
funktioner. Det är därför viktigt att välja rätt BI-system (Microsoft, 2017).
För att besvara rapportens frågeställningar får läsaren grundläggande kunskaper
om BI, dess komponenter, verktyg och generella ramverk.

3.2 Definition av Business Intelligence
Syftet med detta kapitel är att beskriva vad BI innebär enligt forskarnas
definitioner. Information från teorin skall sedan analyseras och kopplas till
empirin för att genom ett vetenskapligt sätt bevisa min forskning.
Business Intelligence eller BI som det förkortas till, är enligt
(SearchDataManagement, 2016) ett samlingsbegrepp för olika funktioner såsom
teknologier, arkitektur, färdigheter, metoder, applikationer av systematisk och
vetenskaplig sort. Många företag och olika organisationer använder BI för att på
ett effektivt sätt förstå sin verksamhet men även för att förstå omvärlden. BI är en
möjlighet för företag och organisationer till att driva en mer effektiv och
intelligent verksamhet. Definitionen av BI är transformation från data till
information, som leder till beslut, som i sin tur leder till agerande (Turban et al.,
2011). Det finns olika sorters informationssystem som används inom BI som stöd
för företagens arbete, de vanligaste begreppen man brukar använda är marknadsoch konkurrensanalys eller omvärldsanalys (Pagels-Fick, 1999).
Enligt Pagels-Fick, (1999) måste man ha en marknads- och omvärldsbild som
underlag för att kunna fatta beslut i ett företag. Med rätt underlag så kan man styra
rätt i framtiden genom att analysera denna marknads- och omvärldsbilden för att
sedan kunna bestämma riktningen av hot och möjligheter. Företagets eller
organisationens aktiviteter kan vara annorlunda strukturerade för att utveckla
marknads- och omvärldsbilden. Pagels-Fick (1999) menar att marknads- och
omvärldsbilden utvecklas på flera olika sätt. Bilden kan ändras genom att
exempelvis fråga säljare på marknaden, genom att läsa tidningar eller delta i
konferenser. Definitionen av BI är en vilja (Pagels-Fick, 1999). När man kallar
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dessa aktiviteter för Business Intelligence markerar man viljan för att exempelvis
arbeta kontinuerligt med dessa frågor, man har då enligt Pagels-Fick valt att arbeta
professionellt. Man väljer även att utveckla processens alla element, bland annat
resurser samt metoder och verktyg.

3.3 Varför behövs BI?
Den här sektionen skall redogöra och behandla företagens allmänna behov av BI
och det önskade resultatet från BI-funktionen.
Företag och organisationer av olika slag har enligt Pagels-Fick, (1999) alltid haft
informationssökande och analyserande funktioner. Behovet av BI har ökat och
idag har man BI experter som arbetar med detta som ett yrke. Pagels-Fick (1999)
menar att alternativ till BI leder till minskad eller obefintliga resurser till systemet,
vilket oftast innebär att man anlitar konsulter. Enligt Pagels-Fick, (1999) finns det
två olika personer, eller “strategisolister” som han kallar de. Den första
strategisolisten är den som påstår att om man använder deras metod så uppnår
man strategisk affärsutveckling och framgång. Denna typ av person vill ge
intrycket att en metod är tillräcklig och att den metoden är det viktigaste. Den
andra sortens strategisolisten är den som framhäver sig med färdiga kunskaper
utan att anpassa sig till den omgivande kulturen. Beslutsfattaren skall låta sig
överväldigas av komplexiteten i att själv förstå omgivningen och framtiden PagelsFick, (1999).
Enligt Turban et al., (2011) är en av de största fördelarna med BI för ett företag,
förmågan att förse exakt information när det behövs. Detta inkluderar en
nutidsanalys över företags prestandan. Sådan information är enligt Turban et al.,
(2011) ett måste för alla typer av beslut och strategisk planering till hur de skall
rikta sin marknadsföring. BI möjliggör rätt information vid rätt tidpunkt och till
rätt plats, detta gör att de anställda kan fatta bra och effektiva beslut vilket i sin tur
leder till att företaget uppnår de förbestämda mål som finns (Turban et al.,2011).
Då data ligger som grund för beslutsfattande ger BI organisationen möjlighet att
fatta effektiva beslut (Miller et al., 2006). Enligt Miller et al., (2006) är detta viktigt
då affärsmiljön ändras snabbt i dagsläget och det blir svårare att tjäna pengar.
Miller et al., (2006) menar att beslut som inte sker med data som en grund inte kan
mätas eller delas med andra i organisationen. En viktig del inom BI är
kunskapsdelning (Miller et al.,(2006).

3.4 Sambandet mellan data, information och intelligence
Business Intelligence består av tre komponenter: data, information och intelligence.
Beslut i organisationer grundas på dessa tre.
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Miller et al., (2006) påstår att data måste finnas som grund för att kunna fatta
effektiva beslut. Utöver att data bör vara tillgänglig till beslutsfattande måste även
den data vara relevant för organisationen (Turban et al.,2011).
När man pratar om data i samband med BI menar Solbergs (2005) att det ofta
innebär lösa delar av kommunikativa tecken, exempelvis nummer, koder eller
förkortade meningar. Organisationen samlar data för att lösa komplikationer. När
detta är gjort, sätts data i kontext så att information skapas (Solberg, 2005).
Information är enligt Solberg (2005) tolkade data som är vettig och går att förstå. BI
innebär kortfattat lagring och hämtning av information som kan hjälpa till vid
beslut. Den analyserade informationen kallas för intelligence och den skall hjälpa
beslutsfattarna att göra effektiva beslut (Solberg, 2005),
Vrien (2003) påstår som (Solberg, 2005) att den tolkade data kallas för information,
som uppnås genom att sätta all data i kontext. Vrien (2003) påstår dock till skillnad
från tidigare teori att informationen som tolkats måste vara ny för organisationen,
för att den skall anses som information. Vrien (2003) menar att intelligence är
information som är relevant för beslutsfattande, och detta kan åstadkommas om
man väljer ny information som företaget inte visste sedan innan. Intelligence kan
sedan skapas om den informationen kan bidra till beslutsfattande (Vrien, 2003).

3.5 Business Intelligence - komponenter
Enligt Turban et al., (2011) består BI av olika komponenter som gör det möjligt
för organisationerna att samla, analysera och presentera information och data för
beslutsfattarna. Ett BI system består av fyra komponenter som kompletterar
varandra; Data Warehouse, där organisationernas data finns lagrad, så kallad
analysverktyg, detta används för att analysera och manipulera data i Data
Warehouse. Business Performance Management(BPM), används för att analysera
och övervaka organisationens effektivitet (Turban et al.,2011). För att data skall
kunna presenteras visuellt används BPM för användargränssnitt (Turban et
al.,2011). Enligt Turban et al.,(2011) är det få organisationer som använder alla
komponenter. Se figur 2.
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Figur 2: A high level Architecture of BI, Turban et al.,2011.

Turban et al., (2011) menar att arkitekturen kan se annorlunda ut, beroende på
vilka komponenter som används i företaget.

3.5.1 Data Warehouse - DW

Data Warehouse (DW) är en plats där värdefulla data lagras av organisationer.
Stora mängder data hämtas från olika databaser, men även från andra källor. Data
som läggs till i ett DW kan ibland vara ofullständig. Ett exempel kan vara namnkonflikter. En DW löser detta genom att den integrerar data till ett
sammanhängande format.
En DW är också ämnesorienterad. Det innebär att designen av en DW kan bli
konstruerad och definierad efter vilken bransch det gäller. DW är realtidsbaserad
och kan därför upptäcka trender. För att upptäcka trender så finns det en
tidsstämpel som demonstrerar vid vilken tid ett visst protokoll var riktigt (Turban
et al., 2011). Data Warehouse kompletterar även övriga system för processer och
tjänster med målet att underlätta dataanalysen (Chaudhuri & Dayal, 1997).

3.5.2 Business Analytics

Efter att information lagras i en data warehouse så behöver denna data analyseras.
Analysen sker med hjälp av automatiserade verktyg och enligt Turban et al., (2011)
är två verktyg essentiella: Report och Queries. Det innebär att användare ställer en fråga
och får ett svar, det går även att granska från olika aspekter (Turban et al., 2011).
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3.5.3 Business Performance Management (BPM)

Enligt Turban et al., (2011) är BPM mycket mer än bara ett beslutsfattande system.
BPM är ett utskott av BI och ärver många liknande funktioner, applikationer och
dess teknik (Turban et al., 2011). Business performance management (BPM)
används för att övervaka, mäta, och jämföra organisationens försäljning, kostnader,
lönsamhet och inkomster. För att övervaka att man fyller organisationens fastställda
mål följer man rutinerna som krävs i BPM. Syftet med BPM är att anpassa en
organisationsplan och göra det som krävs för att få organisationen effektiv (Turban
et al., 2011).
3.5.4 Dashboards

Användargränssnitt ger en överblick över företag och organisationers kapacitet
genom att presentera hur bra de förutbestämda målen är uppnådda (Turban et al.,
2011). Enligt Turban et al., (2011) är dashboards ett användargränssnitt där all data
visas visuellt i grafer, diagram och symboler. För att utläsa hur effektiv
organisationen är så kan man enligt Turban et al., (2011) använda en virtuell mätare
för att visa antalet nöjda kunder i dagsläget. Denna information kan läsas av via en
datorskärm.
3.5.5 Online Analytical Processing (OLAP)

Online Analytical Processing även kallad OLAP är processen av att analysera
insamlade data i en data warehouse (Kumar, 2014). OLAP har fyra stora
huvudfunktioner: roll-up, drill-down, slice-and-dice och pivot. Roll-up funktionen
låter användare navigera från specifika detaljer till en sammanfattad vy av data, här
visas resultatet av analysen (Burstein & Holsapple, 2008 och Cios et al., 2007).
Funktionen drill-down låter användaren navigera från sammanfattnings vyn till en
mer detaljerad vy (Burstein & Holsapple, 2008 och Cios et al., 2007). Slice-anddice funktionen lägger till, ersätter eller tar bort dimensioner från det visade
resultatet. Denna funktion låter användare klippa och redigera i data.
Pivot funktionen gör det möjligt för användare att uppfatta data från olika
perspektiv (Cios et al., 2007 and Chaudhuri & Dayal, 1997). Data kan roteras,
vilket möjliggör för användare att välja vilket perspektiv man vill se data från.
Dessutom kan användare välja att se data från olika perspektiv, exempelvis ur ett
ekonomiskt perspektiv.
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3.6 Data mining i Business Intelligence
När man pratar om data mining generellt så är det ett sätt att utveckla business
intelligence från data en organisation samlar, organiserar och sparar. Data mining
är processen av att upptäcka ny kunskap från databaser. Data mining kan använda
filer eller data från data warehouse som datakälla. Företag använder ofta data
mining för att förstå sina kunder och optimera deras verksamhet.
Det finns tre breda kategorier av data mining uppgifter: prediction, clustering och
association. Prediction är när man förutser trender i framtiden. Clustering partitionerar
en kollektion av objekt och event på ett strukturerat sätt. Resultatet blir att man
sorterar objekt i samma grupper och därefter identifierar samma datatyper. Man vill
också optimera medlemmarna i en viss grupp som har likheter med varandra.
Association är en teknik som upptäcker relationer mellan variabler i stora databaser.
Med hjälp av produkternas streckkod så kan man använda denna teknik för att
upptäcka regelbundenhet mellan produkter i en livsmedelsbutik.

3.7 Business Intelligence verktyg
BI-verktyg valdes baserat på nedan kriterier:
• De mest populära BI-verktygen
• De dyraste BI-verktygen
• De billigaste BI-verktygen
Efter en Google sökning på ovan kriterier kom vi fram till följande verktyg.

3.7.1 Power BI

Power BI är en molnbaserad affärsanalytisk tjänst som bidrar med en enkel
överblick över viktiga affärs data. Det går att övervaka verksamheten genom en
live instrumentbräda samt skapa interaktiva rapporter med Power BI Desktop och
komma åt data via mobilapplikationen Power BI Mobile. Tjänsten är enkel, snabb
och gratis att använda (Microsoft, 2017).
All form av data kan visas ur ett enkelt och smidigt perspektiv, det kan exempelvis
vara Excel-spreadsheet, streaming data, eller från molntjänster. Med hjälp av
realtids instrumentbrädor, så kan man se när verksamheten behöver
uppmärksammas. Det går att lösa problem, samt ta tag i chanser med hjälp av
Power BI (Microsoft, 2017).

15

Figur 3: Illustration över olika vyer i Power BI.
Power BI har även en funktion som möjliggör delning av grafer, rapporter, och
dataset. Varje användare kan från en personlig vy se över deras verksamhet
(Microsoft, 2017).
Det finns två funktioner i Excel som lätt kan integreras med Power BI: Power
Pivot och Power Query (Office. 2017). Power Pivot omvandlar stora mängder data
med enorm hastighet till meningsfull information som svarar på frågor. Power
Query förbättrar business intelligence för Excel genom att kombinera och förfina
data från olika källor, bland annat relationsdatabaser, strukturerade och
semistrukturerade, OData, web etc. (Office, 2017).
För att arbeta snabbt och effektivt kan man genom ett visuellt online verktyg
använda en presentationsmall för att visa upp sin data och analys (PCmag, 2016).
Detta är tvärtemot av hur BI-verktyg i dagsläget fungerar, därför tar det en tid att
vänja sig (PCmag, 2016). Man kan enligt PCmag (2016) ladda ner och installera
mallen på skrivbordet, för att sedan fylla den med datainformation. Att vänja sig
vid ett arbetssätt kan ses som en nackdel, ännu en nackdel är molntjänsten som
har underkategorier av funktioner som hittas i Windows versionen (PCmag, 2016).
Microsoft (2017) hävdar att det i dagsläget finns BI-verktyg som passar små och
medelstora företag. Verktygen kan vara komplicerade och lida brist på rätt
funktioner, vilket leder till att de inte kommer användas (Microsoft, 2017). De
menar att det är viktigt att välja rätt. Det finns funktioner som man bör ha i åtanke
vid val av data visualiseringslösningar för sin organisation (Microsoft, 2017). De
funktioner man skall ha i åtanke är enligt Microsoft, 2017: Datatyper, dataplatser,
förberedelse av data, användbarhet samt enkelhet. Power BI finns tillgänglig som
en fristående lösning och ingår även i Office 365 (Microsoft, 2017).
Microsoft (2017) beskriver ovan funktioner enligt följande:
• Datatyper: I många fall har företagen data på flera platser. Microsoft (2017)
hävdar att de har produktdata i Excel filer, kunddata i program såsom
SalesForce samt programdata i program såsom SQL server. En business
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•

•

•

•

analyslösning kan hantera alla datakällor, Microsoft (2017) menar att dessa
datakällor kan man ha åtkomst till nu samt i framtiden.
Dataplatser: Microsoft (2017) menar att Power BI erbjuder en BI-lösning
där företag kan ansluta sig till datakällor online, lokalt och från en offentlig
domän. Det är många företag idag som använder en blandning av lokal
teknik och molnlösningar (Microsoft, 2017).
Förberedelse av data: En BI lösning innebär att analysera data,
kontinuerligt läsa av data och göra analyser. Microsoft (2017) hävdar att om
man inte kan förbereda data på ett enkelt sätt med BI-systemet finns det en
risk att man lägger mer energi på att komma igång än att dra fördel av
systemet.
Enkelt att använda: För att erhålla viktiga datainsikter är det enligt
Microsoft (2017) viktigt att välja en lättanvänd lösning för visualisering av
BI data. Desto fler på företagen som använder BI-verktyg kan innebära en
mer datadriven kultur.
Enkelt att dela: När företag skall välja ett BI-verktyg menar Microsoft
(2017) att man skall titta på två saker: Snabbhet när man skapar interaktiva
datavisualiseringar, detta för att användarna skall kunna utforska data samt
enkelhet när man visar resultat på olika enheter, exempelvis surfplattor och
mobiler.

3.7.2 Business Intelligence i Microsoft SharePoint

BI i SharePoint är ett verktyg för att traditionellt kunna komma åt större mängder
av ostrukturerade data för att sedan analyseras. Denna typ av information har enligt
Office (2007) varit tillgänglig endast för anställda med erfarenhet inom verktyget,
datalagring eller data mining. Historiskt har publicering till webben genom
användning av data från olika källor varit begränsad till utvecklare. De nya
funktionerna möjliggör för informationsarbetare att samla in data från olika källor
och sedan publicera denna information på webben (Office, 2007).
BI är den uppsättning av verktyg och komponenter som förbrukas för att samla in
data för att sedan analysera denna, detta hjälper organisationer att fatta bra beslut.
Excel och SharePoint 2013 består av nya BI-funktioner som gör det lättare att samla
data för att sedan skapa rapporter, instrumentpaneler och styrkort (Office, 2013).
SharePoint 2013 möjliggör delning, att utforska och uppdatera arbetsböcker i ett
webbläsarfönster, Office (2013) förklarar att det fungerar på samma sätt som i
Excel.
Warren et al., (2013) menar att fördelarna med SharePoint är bland annat att man
kan arbeta med Self-servicerapporter och analyser, detta med hjälp av Excel.
Källkod uppdateras kontinuerligt och är schemalagt i SharePoint. När kopplingen
mellan säkerhet och datakällan är fastställd, kan man publicera analys av information
till SharePoint för att snabbt dela BI informationen till sina medarbetare (Warren et
al., 2013). Warren et al., (2013) påstår att genom detta arbetssätt kan man på ett
snabbt och effektivt sätt fatta beslut.
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Hannemann (2015) nämner att en nackdel med Sharepoint är lack av kontroll, ett
Sharepoint verktyg erbjuder front- och backend för organisationen. Genom att
flytta information från detta verktyg till en molntjänst, återgår kontrollen endast till
front-end, vilket kan förstöra organisationens kontinuitet (Hannemann, 2015).
Hannemann (2015) nämner även att när Microsoft kommer med en ny uppdatering
av sharepoint, kan de senaste ändringarna vara enorma jämfört med den tidigare
versionen. Även om de senaste ändringarna är tillgängliga, måste medarbetarna vara
i fas med dessa ändringar så företaget inte hamnar efter (Hannemann, 2015).
Business Intelligence i SharePoint kostar 323 kr användare/månad (Office, 2017).
3.7.3 Oracle Business Intelligence

Oracle Business Intelligence 12c är ett kraftfullt verktyg som bidrar med en vacker
visuell analys. Användaren får en övergripande bild över sin verksamhet i en och
samma plats. Genom att ha analys strategier på en och samma plattform så blir det
enkelt att leda sin verksamhet. Oracle business intelligence 12c kan också nås
genom en mobilapp och är molnbaserad. Datavisualisering är enkel att använda,
man kan exempelvis bygga en story på sin verksamhet med de enkla visuella
verktygen. Med hjälp av förbättringen av in-memory så har prestandan ökat för
mash-up data.
Verktyget är enkelt att använda, och nya användare kan komma igång väldigt lätt.
Oracle business intelligence 12c kombinerar också lokal- och företagsdata för att
ge djupare insikt i ämnet (Oracle, 2017).
Bunte (2017) hävdar att nackdelen med Oracle är att gränssnittet är krångligt och
komplexa verktyg är inte välhanterad av bland annat användare.
Oracle BI kostar 801 kr användare/månad (Oracle, 2017).
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Figur 4: Bild över datavisualisering med grafer i Oracle BI 12c.

3.7.4 SAS Business Intelligence

SAS Business Intelligence är enkelt, oavsett teknisk kunskap och det går bra att
ställa svåra frågor, samt utforska skapa och dela. Det går att hämta data från olika
datakällor såsom Hadoop, Office spreadsheets m.m. Detta verktyg har även
funktionen plats som bidrar med ett geografiskt perspektiv som tar utforskningen
ett steg längre och låter användare förstå chanser och risker. SAS Business
Intelligence är enkelt att använda med hjälp av algoritmer som körs i bakgrunden.
De hjälper till att hitta vad som är signifikant och relevant, och presenterar smarta
visualiseringar för utvärdering för att användare inte skall missa viktigt och
kontextuellt fynd.
Alla användare har samma möjligheter oavsett arbetstitel. Det går att dela
rapporter, grafer, analytiskt innehåll via webben, PDF filer eller via mobila enheter
(SAS, 2017).
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Figur 5: Bild över en datorskärm med interaktiva instrumentbrädor med SAS business
intelligence.
1SAS Business Intelligence har även nackdelar, främst för mindre företag då
verktyget är omåttlig och inte rimlig för mindre företag (Experfy, 2014). SAS
erbjuder ingen långvarig licens och den visuella tolkningen av analyser är inte lika
utvecklad som de nyare verktygen (Experfy, 2014). Experfy (2014) påstår att på
grund av avancerade komponenter som är tillgängliga i SAS, är verktyget inte
användarvänligt och därför inte en favorit hos många användare.
SAS BI kostar 545 kr användare/månad (SAS, 2017).
3.7.5 IBM Business Intelligence

Business intelligence verktyget från IBM styrker beslut med smartare själv-service
analyser.
Verktyget omvandlar data till insikt i en verksamhet. IBM Business intelligence
använder avsikts driven rådgivning, och har bytt fokus mot kognitiv datakunskap,
som förändrar hur man arbetar med data. Själv-servicefunktionen har förmågan
att bidra med flexibilitet för verksamheter med en Enterprise platform. Den är
tillgänglig lokalt och via molnet för att hjälpa användare med sin verksamhet. Det
finns olika analytiska verktyg som är designade för att integrera med varandra och
tredje-parts lösningar (IBM, 2017).
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Nackdelen med IBM är att systemet inte tar ut nutidsanalys, systemet klarar dock
av att ta ut när-tids analyser med fem sekunders uppdatering (PCmag, 2016).
IBM BI kostar 551 kr användare/månad (IBM, 2017).
Följande tabell består av BI-verktyg som framhäver fördelar, nackdelar samt
kostnad/månad. Tabellen nedan är ett resultat av litteraturstudie gjord i denna
uppsats.

BI-Verktyg Fördelar

Nackdelar

Kostnad/månad

Power BI

Gratis, användarvänligt Svårhanterlig visualisering,
och snabbt.
anpassning, moln-tjänst med
funktioner man finner i
Windows.

Gratis

BI i
Microsoft
SharePoint

Själv-servicefunktion,
data från olika källor,
uppdatering av källkod
kontinuerligt

Lack av kontroll om man vill
använda molntjänsten, svårt
att hänga med i
uppdateringar, organisation
måste vara i fas ständigt.

323 kr
användare/månad

Oracle BI

Molnbaserad,
användarvänligt och
finns via mobilapp

Krångligt gränssnitt, dålig
hantering av komplexa
verktyg. Samt minimum 20
licenser måste köpas.

801 kr
användare/månad

SAS BI

Ställa svåra frågor,
hämta data från olika
källor och smarta
visualiseringar.

Ej användarvänligt, orimlig
för mindre företag, ingen
långvarig licens.

545 kr
användare/månad

IBM

Tredje-parts lösningar,
själv-service funktion
och analytiska verktyg.

Tar inte ut nutidsanalyser,
jobbar med när-tids analyser.

551 kr
användare/månad

Tabell 2. En sammanfattning av fördelar, nackdelar samt kostnad/månad av några BI-system.

3.8 Teknologi
Teknologi är enligt Turban et al., (2011) ännu en komponent i BI. Teknologi som
stödjer BI är nödvändigt då mjukvaran och hårdvaran måste vara integrerade med
varandra. Turban et al., (2011) nämner att detta är viktigt för att kunna utföra en
analys. E-postprogram och analysverktyg är exempel på mjukvara enligt Turban et
al., (2011) och hårdvara syftas på bland annat servrar och datorer. Miller et al.,
(2006) stödjer Turban et al., (2011) teori, och nämner att mjukvaran och
hårdvaran måste integrera med varandra. Miller et al., (2006) skriver även ett BI
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system består av hårdvara (servrar och datorer) samt mjukvara och andra
teknologier där lagring och användning av data är möjligt. Turban et al., (2011)
och Miller et al., (2006) kallar dessa likheterna för Infrastructure.
Enligt Pagels-Fick (1999) så kan organisationer som arbetar med BI använda
support av IT för att kunna utveckla nätverket och dela kompetens mellan
medarbetarna. Pagels-Fick (1999) skriver även att för en effektiv utveckling av IT
inom företaget, så är BI lösningen.
Technological Infrastructure är enligt Vriens (2003), teknologi som kan användas som
stöd till intelligence arbete. Mjukvara i denna teknologi kallas för Information and
Communication Technology (ICT) och består av internet, analysprogram såsom
data warehouse samt andra verktyg (Vriens, 2003). Dessa hjälpmedel gör det
möjligt att analysera data och insamlad information. Vriens (2003) skriver att
denna typ av teknologi skall vara som en support för en serie av processer,
benämns som BI Cycle. För att på bästa sätt analysera information om omvärlden
och konkurrenter skall man bygga upp organisationens marknadsposition. Enligt
Vriens (2003) skall man använda BI Cycle som hjälpmedel. Vriens (2003) skriver
även om de fyra olika processerna som ingår i BI Cycle, se figur 6 nedan.

Figur 6: The BI Cycle, Vriens 2003.
Enligt Vriens (2003) är första steget direction, som innebär definition av insamling av
data och information, detta görs av medarbetare. Nästa steg är search, här bestämmer
man vilka källor som är relevanta för insamlingen, i detta steg utförs även
insamlingen av data och information (Vriens, 2003). Analysis är nästa steg, enligt
Vriens (2003) bestämmer medarbetarna vid detta steg om den information och data
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som samlats in kan användas till beslutsfattande, Intelligence skapas här. Sista steget
är Dissemination, vid detta steg presenterar man enligt Vriens (2003) intelligensen
som skapades vid förra steget. Företag kan sedan använda denna information för
att förbättra företagets strategier.

3.9 BI kostnad
Enligt Pagels-Fick (1999) kostar data och information pengar då man måste köpa
dessa tjänster av konsultföretag i form av rapporter. Även andra sorters tjänster
kan köpas av konsulter, Vriens (2003) skriver att företagen kan hyra in
utomstående personal som utför analyser och förändringsarbete.
Kostnader vid användning av BI kan även inkludera: mjukvara, hårdvara, intern
utveckling, extern utveckling, utbildning av personal och underhåll av system
(Turban et al., 2011). Då IT kostar mycket pengar skriver Turban et al., (2011) att
även BI är en omfattande kostnad.

3.10 Koppling mellan BI och människor
Turban et al., (2011) skriver att om ett BI system skall funktionera måste det
finnas tillgänglig personal som är utbildade, så de kan jobba med de komponenter
som ingår i ett BI-system. Detta är enligt Turban et al., (2011) en av två faktorer
som påverkar ett BI projekt.
När människor arbetar med verktyg, hantering och utförande av Intelligence kallar
Vriens (2003) detta för Human Resources. Enligt Vriens (2003) skall medarbetarna
precisera vilka intelligence aktiviteter som skall genomföras, utbilda och motivera
medarbetare samt välja personal till dessa uppgifter. Det måste finnas en balans
mellan de mänskliga och tekniska resurserna, därför är dessa aktiviteter viktiga om
BI Cycle skall genomföras resultatrikt (Vriens, 2003). Vriens (2003) skriver om
HUMINT, som innebär kunskap mellan medarbetare.
Solberg (2005) stärker Vriens (2003) teori. Human Intelligence, HUMINT, är när
medarbetare samlar data och information, på detta sätt arbetar de med intelligence
(Solberg, 2005). Solberg (2005) kallar denna metod för HUMINT. När
medarbetare kommunicerar med varandra för att skapa en uppfattning om ett
ämne så arbetar man med HUMINT. Solberg (2005) skriver att denna metod har
en gräns mellan HUMINT och Technical Intelligence. Skulle medarbetarna lagra
det som kommunicerats mellan dom på en exempelvis hårddisk, kallas det ändå
för HUMINT (Solberg, 2005). Detta, menar Solberg (2005), beror på att
informationen som samlats in är mellan medarbetare och inte genom mjukvara.
Skulle en medarbetare leta upp information i en hårddisk blir denna metod,
Technical Intelligence (Solberg, 2006). HUMINT är en vanlig metod då
organisationerna arbetar ofta med marknadsundersökningar, i form av att läsa
böcker, tidskrifter och rapporter (Solberg, 2005). Om BI projekt med denna
metod skall bli lyckat så måste man ha en erfaren ledare som kan styra den grupp
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som samlar data och information (Solberg, 2005). Alla beslut skall fattas grundad
på intelligence, enligt Solberg (2005) skall ledaren inte samla information eller leta
data själv. Solberg (2005) skriver att människor är en essentiell del av BI systemet.

3.11 Generellt ramverk för utvärdering av informationssystem
Enligt Jadhav et al., (2011) finns det i dagsläget mycket forskning kring
utvärdering och val av mjukvarupaket som bidrar med kriterier för hur man väljer
verktyg såsom data mining, CRM och ERP. Det finns dock inte en generell lista av
kriterier som kan användas vid val av verktyg (Jadhav et al., 2011). Nedan visas ett
generellt ramverk av Jadhav et al., (2011), som omfattar generella kriterier vid val
av informationssystem, bland annat BI.

Figur 7: Framework for evaluation and selection of the software packages: A hybrid knowledge
based system approach (Jadhav et al., 2011).
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Följande tabell innehåller förklaring av de generella kriterierna enligt Jadhav et al.,
(2011).
Kriterier

Förklaring

Funktionalitet

Detta kriterium handlar om verktygets funktionalitet.

Teknologi

Handlar om hårdvara och mjukvara, bland annat
nätverkskommunikation.

Kvalitet

Detta kriterium utreder kvaliteten på ett verktyg. Det kan vara
användbarhet, säkerhet och huruvida verktyget kan skräddarsys
efter användare.

Leverantör

Här utvärderar man egenskaperna hos mjukvaran. Kan handla
om support, manualer och konsultationer. Man har även rykte
i åtanke här.

Utdata

Med utdata menas exempelvis stöd för skrivare, filer, och
använda verktyg.

Kostnad &
Fördel

Här talar man om kostnad för licenser, hårdvara, mjukvara
samt installation- och implementation kostnader. Det mäter
också direkta- och indirekta fördelar för verktyg.

Åsikt

Detta kriterium handlar om åsikter från olika intressenter av
verktyget. Det kan vara åsikter från användare, konsulter,
utvecklare, eller tidningar.

Tabell 1: Generella kriterier vid val av mjukvara verktyg.

25

26

4

Empiri

4.1 Bakgrund till de intervjuade företagen
I denna uppsats hölls det intervjuer med fem olika företag som arbetar med olika
aspekter av Business Intelligence. På deltagarnas önskan och av sekretesskäl så har
författarna valt att hålla samtliga företag och deltagare anonyma. För att svara på
rapportens frågeställningar “Vilka kriterier är avgörande för val av Business
Intelligence-system för företag med 10–30 anställda?” och “Vilket Business
Intelligence-system är lämpligt för mindre företag?” har författarna valt att
intervjua BI experter och Head of BI. Detta gjordes för att BI experter har en
djupare kunskap i både systemet och planeringen som krävs för att jobba med BI.
Därför har deras svar stor betydelse för denna rapport. Empiriska data presenteras
med intervjufrågor, följt av en sammanfattning intervjupersonernas svar och citat.
Författarna valde att intervjua fem små företag för att få en bredare inblick på
vilka kriterier det är som avgör valet av BI, samt vilket system som är effektiv för
respektive företag. Resultaten presenteras enligt följande rubriker.

4.2 Business Intelligence
Eftersom att företagen valt att vara anonyma har författarna valt att framhäva en
sammanfattning av varje intervjufråga från alla fem företag.
Vilka mål har ni med implementation av ett BI-system?
Tre av BI-experterna var överens om att målet med ett BI-system är att möjliggöra
lämpliga beslut för organisationen. De menar att man skall kunna ta beslut på den
bästa informationen som finns tillgänglig. Detta kan styrkas genom följande citat
från BI-expert på Företag A: “Målet med ett BI-system för min organisation är att
ta bättre beslut, samt bygga en analys kultur där våra medarbetare tar beslut stödda
på den bästa information vi har tillgänglig.“ BI-expert på Företag C menar att
målet för deras organisation är att BI-systemet skall vara enkelt att använda för
slutanvändare, det skall också vara lätt att genomföra enkla analyser men även
göra det möjligt att göra avancerade analyser vid behov. Slutligen tyckte BI-expert
på företag B att målet med ett BI-system skall vara att förenkla processen att ta
fram rapporter och beslutsunderlag. Han betonar också att “Self-Service BI” är
något som är målet för många kunder idag. Följande citat förklarar begreppet
utförligt: “Self-Service BI är något av modeordet i branschen just nu där kunden
skall kunna göra så mycket analyser som möjligt på egen hand, genom att vrida
och vända på data”.
Vilken typ av datainsamling vill ni använda/använder ni?
Bland de 5 företagen som intervjuades så var fyra av fem företag överens gällande
typ vid datainsamling. BI-experterna menar att vid användning av BI i mindre
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företag så måste man undersöka till vilket syfte man vill använda BI system till,
samt vilken datainsamling som är intressant för deras organisation.
Vidare så är BI-experter från tre av fem företag eniga om att de hämtar direkt data
från diverse molntjänster. Head of BI på företag A berättar detta angående
datainsamling: “Vi använder oss av direkt datainhämtning från diverse
molntjänster. Då vi använder oss av ett “modernt” verktyg för frontend. Därför
går att även att hoppa över datalagret från att få in information från oändliga
källor till vårt analysverktyg.”
BI-utvecklare på företag C nämner att de hämtar sin data från egenbyggda system
som i sin tur samlar in data från interna och externa källor. Dessa datakällor kan
vara molntjänster, annons plattformar eller liknande.
Hur gammal data bör man använda/använder ni?
Här svarar alla fem företag på denna fråga att det beror på omständigheterna. Det
kan exempelvis vara: Vad är det man skall uppnå och hantera? Det kan även bero
på följande två kriterier; Hur länge får organisationen använda data? Hur länge är
dessa data relevant?
Head of BI på företag D berättar om att deras vision är att ha kunden i fokus,
följande citat förklarar frågan ytterligare: “Då kund är väldigt i fokus för oss är det
viktigt att kunna följa en kundresa över tid. Vi tittar därför på data från 7–10 år
tillbaka. Men det är inte där vi ser de viktiga analyserna finns.”
VD:n på företag E menar att det är nödvändigt med två eller tre affärscykler för
att kunna se trender och göra riktiga analyser. Han förklarar följande kring detta:
“Beroende på område så skiljer sig denna fråga mycket. Men från två/tre
affärscykler är nödvändigt för att kunna se trender och göra riktiga analyser.
Gammal data är oftast inte relevant då organisationerna tillsammans med
omvärlden ändrar sig så pass mycket över tid. Att jämföra till exempel årets
försäljning med 10 år sen blir oftast inte bra eller relevant. “
Vilken detaljnivå vill ni använda/använder ni?
BI-experterna har olika åsikter i denna fråga. Head of Analytics Platform från
företag B menar att han vill se data på en övergripande nivå, men att möjligheten
skall finnas för att gå in på detaljer för det som verkar intressant med funktionen
Drill Down. Head of BI på företag D förklarar följande: “Detaljnivån skall inte
ligga på lägsta nivån, då detta gör systemen trögare speciellt för större företag”. BI
utvecklare på företag C beskriver att data skall vara så detaljerad som möjligt för
att kunna se detaljer såsom: enskilda transaktioner och klick/beteende i
mobilapplikationer.
Vilken nivå av användarinvolvering vill ni använda/använder ni?
BI-experter på tre av fem företag är eniga om att ju fler användare jobbar med ett
system, desto bättre. Head of BI på företag A nämner att “Ju längre ut i
organisationerna vi kan nå desto bättre. Men detta är givetvis från fall till fall.
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Mycket handlar om mognadsgraden i organisationen, ju mer mogen, desto fler
användare. Sen skiljer sig givetvis börsnoterade bolag med vad som användare
skall kunna ta del av där”.
BI-utvecklare på företag C menar att de har få användare, vilket bidrar till att få
användare kommer åt systemet. Vidare berättar han att de som kommer åt
systemet oftast är högt uppsatta inom organisation, som tar stora beslut internt.
Vilka aspekter bör man överväga vid val av ett BI-system?
Alla BI-experterna var eniga om tre punkter som var väsentliga innan valet av ett
BI-system; Syfte och mål, kostnad, samt, vilken typ av analys som efterfrågas. Den
första punkten är syfte och mål, det kan förklara vad organisationen vill uppnå
med hjälp av BI-verktyget. Detta påstående betonas av Head of BI på företag A
med följande citat: “Helt klart syftet och målet med systemet. Är det tänkt att man
skall konsumera definitiva rapporter som speglar sanningen gör man ett system
som löser detta, vill man låta användarna botanisera i en större eller mindre mängd
data för att se mönster, trender och/eller tendenser gör man på ett annat sätt.”
Vidare har BI-experterna ense om kostnaden för ett BI-system. De menar att små
organisationer inte har lika stor ekonomisk kapacitet jämfört med stora
organisationer. Därför är det viktigt att överväga kostnaden innan valet av ett BIsystem. Följande citat av Head of BI på företag D beskriver fenomenet ytterligare:
“Jag anser att man bör överväga kostnaden för ett BI-verktyg innan man
bestämmer sig för vilket man vill investera i.”
Sista punkten som är essentiell innan valet av BI-system är vilken typ av analys
som efterfrågas. Detta kan exempelvis vara definitiva rapporter eller “gräva” i
data.
VD på företag E menar att andra mycket viktiga kriterier är data och
användbarhet. Med data menas följande: typ av data, storlek av data, och lagring
av data. Systemet skall också vara enkelt och användbarheten är viktigt då det ofta
leder till bättre kundtillfredsställelse. Dessa punkter är enligt honom viktigt att ha
i åtanke innan man väljer ett BI-system.
Enligt BI-utvecklare på företag C att det är väsentligt med Self-service. Han
berättar följande kring detta: “Self-service är väldigt populärt i branschen just nu,
användare vill kunna vrida och vända på data själva, bra visualiseringar och dragn-drop funktion är något som efterfrågas av många kunder. “
BI-experter från företag B och företag D nämner också att funktionalitet spelar
roll vid valet av BI-system. BI-experterna hävdar att man måste veta verktygets
funktioner för att kunna matcha organisationens mål vid valet av BI-verktyg.
Detta kan förklaras som följande frågeställning: Hjälper verktyget att uppnå våra
mål i organisationen?
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Vilket BI-system är lämpligt för mindre företag på 10–30 anställda?
Hur bör man använda BI i mindre organisationer?
Alla BI-experter på de fem företagen tyckte att man bör använda sig av ett
billigare BI-system som frontend, där man även kan på ett smidigt sätt göra
nutidsanalyser av sitt företag för att hitta aktuella problem snabbt. De nämner
Excel och Power BI som två alternativ. Vidare var de överens om att man skall
bygga datalager i någon molntjänst. Head of BI på företag A menar att mindre
organisationer bör använda BI-system som säljs som molntjänst, och därmed
slippa personalresurser på drift och utveckling av någon intern lösning. Följande
citat förstärker påståendet: “Jag tycker att mindre företag bör försöka använda BIverktyg som säljs som en molntjänst, istället för att lägga personalresurser på drift
och utveckla en “on-premise” lösning”.
BI-utvecklare på företag C nämner att det kan vara svårt med användning av BIsystem i mindre organisationer på grund av personal beroende lösningar. Så här
uttryckte han sig: “Tyvärr så blir det förstås mycket personberoende lösningar ju
mindre en organisation är, vilket medför mycket fara och framför allt har
lösningarna en tendens att dö ut när personen i fråga slutar. Det är svårt att
komma från just personberoendet i en mindre organisation när det kommer till
BI, vilket även gör det svårt med hållbarhet. Jag tycker man bör hålla lösningen
enkel med “by-the-book”-bygge så mycket som möjligt, samt sprida kunskap
bland alla medarbetare.”
Head of Analytics platform på företag B beskriver att skillnaden mellan stora och
små organisationer är hur mycket resurser man vill lägga på sitt BI-system, men
även att kunskap i organisationen spelar stor roll.
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5

Analys av resultat

5.1 Vilka kriterier är avgörande för val av Business Intelligence
system mindre företag med 10–30 anställda?
Efter insamling av empiri kring kriterier vid val av BI-system för företag med 10–
30 anställda, så är samtliga BI-experter överens om att det tre essentiella kriterier
vid val av BI-system för mindre organisationer är: Syfte och mål, kostnad, samt,
vilken typ av analys som efterfrågas. Med syfte och mål menas vad organisationen
vill uppnå med hjälp av BI-verktyget. Nästa kriterium handlar om ekonomiska
faktorer som kan påverka valet av BI-system. Det sista kriterium typ av analys kan
förklaras som, vilka typer av analyser är man ute efter? Det kan exempelvis vara
definitiva rapporter, eller “gräva” i data för att se detaljer över något specifikt man
kan vara intresserad av.
Enligt Jadhav et al., (2011) och det generella ramverk de presenterar i sin studie så
tas kostnad också upp som ett viktigt kriterium vid val av verktyg. Då detta
ramverk är specificerat för val av olika verktyg så kan det vara en anledning att det
inte nämns så mycket kring syfte och mål samt vilken typ analys som efterfrågas.
Vidare så är ramverket framtaget år 2011 och det finns en möjlighet att nya
kriterier har uppkommit, speciellt då BI-system har blivit populära att använda de
senaste åren. Då kostnad nämns både enligt Jadhav et al., (2011) och framgår
tydligt av rapportens insamlade empiriska data, så är det därmed relevant att påstå
att kostnad är ett viktigt kriterium som bör övervägas vid val av BI-system för
företag med 10–30 anställda.
Två andra kriterier som ansågs som relevanta av rapportens insamlade empiriska
data är: data och användbarhet. Data räknas som typ av data, storlek av data, och
lagring av data. Enligt ISO-normen 9241–11 så kan användbarhet förklaras som
“Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att
uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren
tillfredsställande sätt” (Usabilitypartners, 2017).
Jadhav et al., (2011) instämmer också gällande betydelsen av användbarhet. I det
presenterade ramverket så finns kvalitet i de sju kriterier som anses vara mycket
viktiga vid val av verktyg. Detta kriterium skall utvärdera kvaliteten av verktyget.
Till kvalitet finns det sju underkategorier av kriterier: Portability, Personalizability,
Maintainability, Usability, Reliability, Efficiency, och Security. Efter en jämförelse
mellan de generella kriterierna och den insamlade empiriska data, så kan
användbarhet vara värt att granska innan valet av BI-system för företag med 10–
30 anställda.
En annan aspekt som bör övervägas innan valet av BI-system är enligt BI-experter
på företag B och företag D funktionalitet. De menar att man måste veta vilken
kapacitet och vad ett BI-verktyg kan göra, och jämföra om verktyget hjälper att
uppnå målen i deras organisation.
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Jadhav et al., (2011) nämner också funktionalitet i deras ramverk. De skriver dock
att detta kriterium inte kan generaliseras då funktionalitetkriteriet är olika för olika
verktyg, som exempelvis CRM-, ERP-, och data mining. Med detta sagt så kan
man ha detta kriterium i åtanke, då det nämns i det generella ramverket av Jadhav
et al., (2011) och i insamlade empiriska data.
Slutligen menar BI-utvecklare på företag C att det är väsentligt med Self-service.
Detta kriterium kan förklaras som följande: Ge användare möjligheten att själva
analysera data. Self-service är inget som nämns i de generella kriterierna, och en
anledning kan vara att Self-service är något som specifikt förknippas med BI. Då
forskningsfråga 1 riktar in sig på att ta fram kriterier vid val av BI-system specifikt
för mindre företag med 10–30 anställda, så bör man även beakta detta kriterium.

5.2 Vilket Business Intelligence system är lämpligt för mindre
företag med 10–30 anställda?
För att avgöra vilket BI-system som är lämpligt för mindre företag har författarna
genom insamling av empiriska data kunnat analysera BI-experternas åsikter. BIexperterna hävdar att för att mindre organisationer skall kunna använda BI-system
på ett bra sätt, är Power BI och Excel två alternativ. Head of BI på företag A
hävdar att mindre företag bör använda BI-system som säljs som molntjänst, på så
sätt slipper man personalresurser på drift och utveckling. Microsoft (2017)
instämmer med BI-experterna att med hjälp av Power BI och dess realtids
instrumentbrädor kan man se när organisationen behöver uppmärksammas. Det
går att lösa problem och ta tag i chanser med hjälp av Power BI. BI-systemet är
även enkelt, snabbt och gratis att använda (Microsoft, 2017).
Enligt empiriska data är Power BI och Excel lämpliga system för mindre företag
att samla information på, där man kan hitta aktuella problem smidigt samt göra
nutidsanalyser. Enligt Microsoft (2017) kan all form av data visas ur ett enklare
och smidigare perspektiv via exempelvis; Excel-spreadsheet, streaming data eller
från molntjänster. Största fördelarna med ett BI-system för ett företag är
förmågan att förse exakt information när det behövs. Detta inkluderar en
nutidsanalys över företags prestandan (Turban et al., 2011).
Pagels-Fick (1999) nämner också att man måste ha en marknads- och
omvärldsbild som underlag för att organisationer skall kunna ta beslut i ett företag.
Med rätt BI-system kan man styra rätt i framtiden genom att analysera
informationen man samlar in. Detta medför att man kan bestämma riktningen av
hot och möjligheter.
Den insamlade empiriska data förklarar även skillnader mellan stora och små
företag. Head of Analytics på företag B hävdar att skillnaden mellan stora och små
företag är hur mycket resurser man är beredd på att lägga på ett BI-system, men
även att kunskap i organisationen spelar stor roll.
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Microsoft (2017) hävdar att det i dagsläget finns BI-verktyg som passar små och
medelstora företag. Om företagen vill ha ett BI-system som alla användare och
medarbetare kan använda, men som i samma veva uppfyller behovet av nedan
funktioner samt avancerade analyser skall man använda Microsoft Power BI.
Microsoft (2017) menar även att eftersom Power BI är ett gratis verktyg, blir det
en större anledning för företagen att använda det som en BI-lösning.
BI-experterna från företag B och D nämner att funktionalitet är en viktig faktor
vid val av BI-system. De hävdas att man måste veta verktygets funktioner för att
kunna matcha organisationens mål vid val av BI-verktyg. De funktioner man skall
ha i åtanke är enligt Microsoft, 2017: Datatyper, dataplatser, förberedelse av data,
användbarhet samt enkelhet. Funktionerna beskrivs utförligt i teori, 3.11 Power
BI. Se tabell 2 i kap 3.7 för detaljerad information gällande fördelar och nackdelar
för olika BI-verktyg
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6

Diskussion och slutsatser

Efter analysering av uppsatsens forskningsfrågor har författarna kommit fram till
följande resultat och nedan kommer svaren presenteras på uppsatsens
forskningsfrågor.

6.1 Diskussion av resultat
6.1.1 Vilka kriterier är avgörande för val av Business Intelligence
system för mindre företag med 10–30 anställda?

Nedan visas en tabell med kriterier som författarna anser är väsentliga vid val av
BI-system för företag med 10–30 anställda. Betygen har gjorts efter övervägning
av insamlade empiriska data samt litteraturstudien. Kriterierna har blivit
rangordnade efter följande skala 1–3. Betyget 1 betyder att kriteriet är
grundläggande och anses som viktigast. Betyget 2 står för att kriteriet är viktigt
och bör ha i åtanke vid val av BI-system för företag med 10–30 anställda. Slutligen
står betyget 3 för att kriteriet är mindre viktigt. Alla kriterier i tabellen nedan är av
relevans och bör beaktas innan valet av BI-system för företag med 10–30
anställda. De viktigaste kriterierna kommer att diskuteras vidare i kap 6.4.
Resterande kriterier kommer inte att diskuteras vidare mer än i analysen (se kap
5.1).
Kriterium

Förklaring

Betyg

Syfte och mål

Med syfte och mål menas vad organisationen vill uppnå 1
med hjälp av BI-verktyget.

Kostnad

Ekonomiska faktorer som kan påverka valet av BIsystem.

1

Typ av analys

Vilken typ av analyser är organisationen intresserad av.

2

Data

Typ av data, storlek av data, och lagring av data.

2

Användbarhet Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang
1
kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett
ändamålsenligt, effektivt och för användaren
tillfredsställande
Funktionalitet Vilken kapacitet och vad ett BI-verktyg kan göra.
Hjälper verktyget att uppnå organisationens mål?

1

Self-service

3

Ge användare möjligheten att själva analysera data.

Tabell 3. Viktiga kriterier vid val av BI-system för företag på 10–30 anställda.
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6.1.2 Vilket Business Intelligence system är lämpligt för mindre företag
med 10–30 anställda?

Analysen visade att ett lämpligt BI-system för mindre företag på 10–30 anställda är
Power BI. Detta verktyg fyller kriterierna framtagna i forskningsfråga 1: kostnad,
syfte och mål, användbarhet och funktionalitet. Vidare visade analysen att kostnad
för ett BI-verktyg är ett viktigt kriterium som i många fall avgör valet av BI-system
för mindre företag på 10–30 anställda. Denna forskningsfråga kommer att
diskuteras vidare i kap 6.4.

6.2 Implikationer
De framkomna resultaten i detta examensarbete tyder på att det finns brister på
vad som är viktigt att tänka på inför framtida investering av ett BI-system anpassat
för små organisationer på 10–30 anställda. Det saknas också kunskap gällande
vilket BI-verktyg som är lämpligt för små organisationer på 10–30 anställda.
Vidare så saknas det i teorin något ramverk som utvärderar BI-system anpassat för
mindre företag.
Detta examensarbete riktar sig till små företag som är intresserade av att inskaffa
ett BI-system till sin organisation. Det kan också vara till hjälp för IT-ansvariga
som inte har mycket kunskap kring vad BI är, och kan hjälpa till att förstå hur ett
BI-verktyg kan hjälpa en organisation. Med hjälp av rapportens första
forskningsfråga kan de framtagna kriterierna underlätta beslutsfattande innan valet
av BI-system för små företag med 10–30 anställda. Den andra forskningsfrågan är
ett förslag på ett system som kan has i åtanke för små företag som har planer på
att införskaffa ett BI-system. Resultatet av detta examensarbete kan fungera som
riktlinjer för små organisationer som vill veta mer om BI, eller saknar kunskap
inom ämnet.

6.3 Begränsningar
På grund av tidsbrist så höll författarna fem semistrukturerade intervjuer med BIexperter på fem olika företag. Målet var att hålla fler intervjuer för att på så sätt få
fler insikter och svar, vilket skulle ge mer data att analysera och eventuellt annat
resultat. Det som bör has i åtanke är att resultatet av uppsatsen inte kan
generaliseras då författarna inte samlat in tillräckligt stor mängd data.
Vidare så är kan rapportens resultat sett annorlunda ut om författarna skulle valt
en annan vetenskaplig metod. Om författarna istället valt att använda sig av
enkäter så kunde svaren ha sett helt annorlunda ut. Detta på grund av tolkningar
av frågor som författarna ställt, men även tolkningar av svar som respondenterna
skrivit.
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En annan begränsning är utredningen av BI-verktyg, som skulle svara på
forskningsfråga 2. På grund av tidsbrist så kunde inte författarna använda något
framtaget ramverk för att utvärdera befintliga BI-system för att göra en egen
bedömning av vilket BI-system som skulle vara lämpligt för mindre företag på 10–
30 anställda.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Syftet med detta examensarbete var att utreda vilka kriterier som är relevanta och
viktiga innan valet av ett BI-system för mindre företag med 10–30 anställda.
Vidare så var ett annat syfte att hitta ett lämpligt BI-verktyg som är passande för
mindre företag med 10–30 anställda.
Vilka kriterier är avgörande för val av Business Intelligence-system för mindre företag med 10–
30 anställda?
Den generella slutsatsen kring forskningsfråga 1 är att kostnad ligger i fokus vid
valet av BI-system för mindre företag på 10–30 anställda. Analysen visade att
mindre företag inte har de ekonomiska resurserna för att kunna använda de
populära BI-verktygen som större organisationer använder. Dessa verktyg
innehåller ofta funktioner såsom framtidsanalyser, själv-service, och smarta
visualiseringar.
Vidare så visade analysen att små organisationer ofta inte har en egen ITavdelning, utan oftast består IT-avdelningen på små organisationer av några
medarbetare. Detta är också en faktor som författarna anser spelar stor roll. Detta
på grund av att alla företag inte alltid har teknisk kompetens på vad de olika
systemen är kapabla till att göra, och därför kan det leda till att man väljer ett
system som är för avancerat för organisationen. En IT-avdelning har ofta
analytiker som bearbetar data som kan vara av intresse för organisationen.
Författarnas åsikt kring detta är att det är en stor nackdel, då data som kan vara
viktig inte uppmärksammas i organisationen och därmed leder till sämre beslut.
Detta är en faktor som små organisationer måste ha i åtanke om man väljer att
investera i ett BI-system. Vidare så visade analysen att endast införskaffa ett BIsystem inte resulterar i bättre beslut, utan det är också viktigt att utbilda
medarbetare till att använda systemet. Detta gäller för alla organisationer som vill
investera i ett BI-system enligt författarna.
Analysen visade också att en aspekt som måste tas hänsyn till är syfte och mål.
Det förklarades som vad organisationen vill uppnå med hjälp av ett BI-system.
Detta kriterium kan appliceras på val av andra system och branscher. Författarna
tycker att detta kriterium är grundläggande, och bör vara något organisationer
tänker på vid val av alla möjliga mjukvara investeringar. Vilka aspekter skall
verktyget hjälpa till med? och Hur kan verktyget hjälpa organisationen att nå sina
mål? Vidare så anser författarna att det är viktigt för mindre företag på 10–30
anställda att ha tydliga mål med vad de vill ha ut av sina data. Detta på grund av att
de har färre resurser och medarbetare som jobbar med att analysera data. Större
företag har ofta en IT-avdelning som arbetar med att hitta och analysera data som
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är väsentligt för att organisationen skall fortsätta växa. Därför anser författarna att
syfte och mål är något som måste beaktas av mindre företag på 10–30 anställda
vid valet av BI-system.
Nästa kriterium handlar om användbarhet. Detta kriterium handlar om att
använda ett system eller produkt på ett effektivt, enkelt, och tillfredsställande sätt.
Analysen visade att denna aspekt måste has i åtanke innan man väljer ett BIsystem för mindre företag med 10–30 anställda. Författarna åsikt kring
användbarhet är att detta kriterium är mer eller mindre viktigt för alla produkter
och system. Ett system utan bra användbarhet leder ofta till missnöje och
frustration och ibland kan användare till och med sluta använda systemet.
Författarna menar att det spelar ingen roll om ett BI-system innehåller massa
smarta funktioner som kan analysera data på djupet, om användare inte vet hur
man skall använda det systemet. Med det sagt så rekommenderar författarna att
små företag på 10–30 anställda skall tänka på detta kriterium och överväga vilka
BI-system som har bra användarvänlighet.
Slutligen så är författarnas generella slutsats på forskningsfråga 1 att
funktionalitet bör reflekteras kring. Detta kriterium kan förklaras som vilken
kapacitet ett BI-system har, samt om funktionerna i verktyget hjälper organisation
uppnå sina mål. Analysen upplyser om att det är viktigt att veta vilka funktioner ett
verktyg innehåller för att jämföra, och se om det uppfyller syftet och målet för en
viss organisation. Med det sagt så bör funktionalitet uppmärksammas innan valet
av BI-system för mindre företag med 10–30 anställda.
Vilket Business Intelligence-system är lämpligt för mindre företag med 10–30 anställda?
Som nämnt i 6.1.2 så är författarnas generella slutsats i forskningsfråga 2 att Power
BI är ett system som är lämplig för mindre företag med 10–30 anställda.
Analysen visade att kostnad är ett kriterium som är av stor vikt för mindre företag
innan valet av BI-system. Power BI är gratis att använda, och därmed så uppfyller
detta BI-system det kriteriet. Vidare så visade analysen att användbarhet är viktigt.
Power BI använder sig av ett enkelt användargränssnitt och funktionerna är
tydliga. Detta är ännu ett argument för att detta BI-system är passande för mindre
företag med 10–30 anställda. Som nämnt tidigare är funktionalitet ett kriterium
som behöver övervägas innan man väljer ett BI-system för mindre företag med
10–30 anställda. Följande funktioner finns på Power BI: Datatyper, dataplatser,
förberedelse av data, olika visualiseringar, samt delningsfunktion. Med tanke på att
författarna visste vilken kapacitet verktyget har, så gjordes detta valet av Power BI
ännu klarare.
Författarna menar att kostnad spelar stor roll för mindre företag, dels för att man
inte har samma budget för att investera i ett dyrt system, samt att man inte har lika
många medarbetare som arbetar med att hitta och analysera data. Detta gör att
Power BI till en lämplig kandidat vid val av system, då det är helt kostnadsfritt.
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Power BI erbjuder dock en pro-version som har några fler funktioner mot en
månadskostnad. Författarna anser dock att gratisversionen är tillräckligt bra för
mindre företag med 10–30 anställda.

6.5 Vidare forskning
Författarna rekommenderar att man gör en jämförelse mellan stora och små
organisationer när det gäller: Kriterier, och användningen av BI-system. Då man
menar att BI används olika beroende på hur stor en organisation är.
Vidare så menar författarna att det behöver tas fram mer forskning kring BIsystem anpassat för mindre organisationer. Detta skulle underlätta beslut för
företag som funderar att införskaffa sig ett BI-system. Fler små organisationer
skulle dessutom uppleva hur ett BI-system skulle gynna deras organisation och där
de kan uppnå deras mål samt därmed leda till att de inför planer för att investera i
ett sådant system.
En annan aspekt skulle kunna vara att man genomför en undersökning kring hur
man får små organisationer att skaffa sig ett BI-system. Företag som utvecklar BIsystem skulle gynnas av denna information, och därmed locka en hel annan
kundgrupp.
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Malmö: Liber ekonomi.
Experfy. (2014). SAP Business Objects vs SAS Business Intelligence: Who is the
Winner?. Hämtad 17 maj, 2017, från https://www.experfy.com/blog/sapbusiness-objects-vs-sas-business-intelligence-comparison#sthash.dxl4CPYP.dpuf
Frechtling, J. (2002). The 2002 User-Friendly Handbook for Project Evaluation.
Hämtad 10 mars, 2016, från .http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED468812.pdf
Golafshani, N. (2003) Understanding reliability and validity in qualitative research.
Hämtad 4 april, 2016, från
http://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1870&context=tqr
IBM. (2017). Business Intelligence Hämtad 09 Maj, 2017, från
https://www.ibm.com/business-intelligence
IBM. (2017). Cognos Business Intelligence. Hämtad 17 maj, 2017, från
https://www.ibm.com/bs-en/marketplace/cognos-businessintelligence/purchase#product-header-top
Inc.com, (2011). Can Small Business Benefit From Business Intelligence
Software?. Hämtad 2 Mars, 2016, från
http://www.inc.com/articles/201109/business-intelligence-software-for-smallbusiness.html
Jadhav, A. S., & Sonar, R. M. (2011). Framework for evaluation and selection of
the software packages: A hybrid knowledge based system approach. Journal of
Systems and Software, 84(8), 1394-1407.
Hannemann, J.. (2015). What Are The Pros And Cons Of SharePoint Online?.
Hämtad 15 maj, 2017, från
http://www.portalsolutions.net/blog/what-are-the-pros-and-cons-of-sharepointonline
Kumar, A. 2014. The role of analytics in business intelligence. Hämtad 19 Mars,
2016 från http://www.developer.com/db/the-role-of-analytics-in-businessintelligence.html
Louise Barriball, K., & While, A. (1994). Collecting Data using a semi‐structured
interview: a discussion paper. Journal of advanced nursing, 19(2), 328-335.
Microsoft. (2017). Power BI. Hämtad 08 Maj, 2017, från
https://business.microsoft.com/sv-se/products/power-bi
Ng, R. T., Arocena, P. C., Barbosa, D., Carenini, G., Gomes, Jr, L., Jou, S., ... &
Pottinger, R. A. (2013). Perspectives on Business Intelligence. Synthesis Lectures
on Data Management, 5(1), 1-163.

40

Olszak, C. M., & Ziemba, E. (2012). Critical success factors for implementing
business intelligence systems in small and medium enterprises on the example of
upper Silesia, Poland. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and
Management, 7(12), 129-150.
Oracle. (2017). Business Intelligence price list. Hämtad 17 maj, 2017, från
http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/price-lists/business-intelligenceprice-list-071347.pdf
Office. (2017). Office 365 enterprise e5 business software. Hämtad 17 maj, 2017,
från
https://products.office.com/sv-se/business/office-365-enterprise-e5-businesssoftware
Office. (2013). Business Intelligence i excel och SharePoint server. Hämtad 15
maj, 2017, från https://support.office.com/sv-SE/article/Business-Intelligence-iExcel-och-Excel-Services-SharePoint-Server-2013-2740f10c-579d-4b40-a1d97beb5d38547c
Office. (2017). Introduktion till Microsoft Power Query Hämtad 08 Maj, 2017,
från https://support.office.com/sv-se/article/Introduktion-till-Microsoft-PowerQuery-f%C3%B6r-Excel-6E92E2F4-2079-4E1F-BAD5-89F6269CD605
Office. (2017). Power Pivot Add-in Hämtad 08 Maj, 2017, från
https://support.office.com/en-us/article/Power-Pivot-Add-in-a9c2c6e2-cc494976-a7d7-40896795d045
Office. (2007). Introduktion till Business Intelligence funktioner. Hämtad 15 maj,
2017, från
https://support.office.com/sv-se/article/Introduktion-till-Business-Intelligencefunktioner-61db0e90-d1e2-4288-95ed-99ab34323ebf
Oracle. (2017). Oracle Business Intelligence 12c Hämtad 08 Maj, 2017, från
https://www.oracle.com/solutions/business-analytics/businessintelligence/index.html
Pagels-Fick, G. (1999). Business intelligence: om organisation, metod och
tillämpning. Stockholm: Industrilitteratur i samarbete med BUSAD.
Pcmag. (2016). Microsoft Power BI review. Hämtad 17 april, 2017, från
http://uk.pcmag.com/microsoft-power-bi/74174/review/microsoft-power-bi
Pcmag. (2017). IBM watson analytics. Hämtad 15 maj, 2017, från
http://www.pcmag.com/review/352021/ibm-watson-analytics

41

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera,
genomföra och rapportera en undersökning. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund:
Studentlitteratur
Rud, O. P. (2009). Business intelligence success factors: tools for aligning your
business in the global economy (Vol. 18). John Wiley & Sons.
SAS. (2017). Business intelligence and analytics Hämtad 08 Maj, 2017, från
https://www.sas.com/en_us/software/business-intelligence.html#interactivereporting-dashboards
SAS. (2017). Software: How to buy. Hämtad 17 maj, 2017, från
https://www.sas.com/en_us/software/how-to-buy/request.html
SearchDataManagement, (2016). What is business intelligence (BI)? Hämtad 3
Mars, 2016 från
http://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/business-intelligence
Solberg Søilen, K. (2005). Introduction to private and public intelligence: the
Swedish school of competitive intelligence. Lund: Studentlitteratur.
Turban, E., Sharda, R., Delen, D., King, D. (2011). Business Intelligence: A
manageral approach (2:a uppl.). New Jersey: Pearson Education
Usabilitypartners. (2017). ISO-standards. Hämtad 21 Maj, 2017,
från http://www.usabilitypartners.se/om-anvandbarhet/iso-standarder.php
Vriens, D. J. (Ed.). (2004). Information and communication technology for
competitive intelligence. IGI Global.
Warren et al.,(2013) Business Intelligence in Sharepoint 2013. Hämtad 11 april,
2017, från
Watson, H. J., & Wixom, B. H. (2007). The current state of business intelligence.
Computer, 40(9).

42

Bilagor
Bilaga 1

Intervjufrågor - mall

Examensarbete i datateknik – mjukvaruutveckling och mobila plattformar
Business Intelligence – Framtagning av kriterier innan val av BI-system för
mindre företag
Tekniska Högskolan i Jönköping
Syftet med dessa intervjufrågor är att ta fram de kriterier som kan vara
avgörande vid val av Business Intelligence-system för ett företag med 10-30
anställda.
•
•
•
•
•
•
•

Vilka mål har ni för implementation av ett BI-system?
Vilken typ av datainsamling vill ni använda/använder ni?
Hur gammal data bör man använda/använder ni?
Vilken detaljnivå vill ni använda/använder ni?
Vilken nivå av användarinvolvering vill ni använda/använder ni?
Vilka aspekter bör man överväga vid val av ett BI-system?
Vilket BI-system är lämpligt för mindre företag på 10-30 anställda? Hur bör
man använda BI i mindre organisationer?
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