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Förord  
Detta examensarbete avslutar våra studier vid Företagsekonomiska institutionen, 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Uppsatsen omfattar 10 högskolepoäng på 
magisternivå och är det avslutande momentet i vår utbildning, vilket resulterar i en 
filosofie magisterexamen inom ämnesområdet Redovisning & Finansiering, med 
inriktning mot Ekonomistyrning. 
 
Härmed vill vi rikta ett stort tack till samtliga respondenter för att de varit villiga att ställa 
upp som fall-företag i studien och därigenom möjliggöra vår uppsats. Vi vill även tacka 
alla övriga personer vi varit i kontakt med. Samtliga som ställt upp har varit mycket 
tillmötesgående och vänliga, vilket värderas högt.  
 
 
 
Göteborg, 11 januari 2005 
Andreas Johansson 
Mikael Kruusval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÄSTIPS  
För läsaren är det värt att notera Appendix I, Begreppsordlista, som förklarar de begrepp som används i 
uppsatsen och inte kan anses vara allmänt kända. Ordlistan kan löpande användas som stöd för läsaren. 
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Sammanfattning 
Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 
Ekonomistyrning, Magisteruppsats, HT 2004 
 
Författare: Andreas Johansson & Mikael Kruusval 
Handledare: Urban Ask 
 
Titel: Business Intelligence – värdering av en investering 
 
Företag upplever idag en problematik i den interna informationens kvalitet och hur den 
hanteras. På senare år har nya tekniker blomstrat upp som syftar till att lösa 
informationsproblemen. En sådan lösning benämns Business Intelligence  
 
I inledningen av uppsatsarbetet fastställs studiens frågeställningar, vilka avser att 
identifiera huruvida företag vid införande av Business Intelligence i organisationen kan 
fastställa och värdesätta eventuella nyttoeffekter med investeringen. Uppsatsen tar en 
explorativ ansats och bygger till stor del på stöd från angränsande områden, som följd av 
en avsaknad av tidigare forskning i området.  
 
Undersökningen belyser olika intressenters perspektiv, i syfte att skapa en bred insikt i 
ämnesområdet. Genom att ställa det empiriska materialet mot vår referensram har vi 
kunnat visa problematiken med investeringsbedömningar av Business Intelligence. I 
slutsatsen har vi sedan konstaterat att det idag inte finns tillräckligt tillförlitliga sätt att, 
innan investering, värdera den nytta som vid införandet kan komma att tillföras 
organisationen.  
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet behandlas och diskuteras val av ämne i form av en 
bakgrundsbeskrivning följt en beskrivning av problemområdet. Detta leder fram till en 
problemformulering med frågeställningar. Kapitlet avslutas med en modell av uppsatsens 
disposition, samt vilka avgränsningar som gjorts för studien. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Datoriseringen av företagens informationsbehandling har varit en fråga av intresse under 
mycket lång tid, och under de senaste åren har utvecklingen varit revolutionerande. 
Informationssystemens förmåga att behandla data utvecklades från att omfattas av enkla 
operativsystem till att byggas via objektorienterad programmering och tillämpa 
relationsdatabaser sedan början av 1970-talet (Bäck, 2002). Under efterföljande decennier 
började företagen systematisera sina verksamheter. Först genom Material Requirements 
Planning system (MRP), som sedan utvecklades till Enterprise Resource Planing system 
(ERP). Den allra viktigaste utvecklingen av informationsteknologi för ett företags 
verksamhet är ERP-systemen, då dessa system gör information tillgänglig i direkt för hela 
organisationen och genererar integration av företagets informationsflöden (Davenport, 
1998).  
 
Fortfarande existerar dock många icke integrerade system, vilket kan vara ett resultat av 
uppköp och sammanslagningar av företag. Företagens strävan att tillämpa avancerad 
teknologi och olika systemlösningar, som exempelvis E-business, Supply Chain 
Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM), Supplier Relationship 
Management (SRM) och Knowledge Management medför att det stora antalet system i 
organisationen leder till låg grad av integration. Återgivit från Evgenious (2002) 
uppskattar METAGroup och IDC1 att företag i genomsnitt har 49 olika databaser, 
samtidigt uppskattar de att ungefär 70 procent av företagens IT-budgetar utgörs av 
integrationsarbeten. 
 
I dagens organisationer finns ett nära samarbete mellan olika avdelningar och 
verksamheten är allt mer sammankopplad. Verksamhetsövergripande affärssystem (ERP-
system) möjliggör integration av olika delar i ett företaget. Allmänt känt är dock att 
systemen som sammanlänkar ett företags olika funktioner medför ett mycket stort 
informationsflöde. Informationen lagras i stora databaser och görs därigenom tillgänglig 
för användarna av systemet vid exempelvis fastställande av olika rapporter. Ett problem 
uppstår om informationsflödet blir alltför omfattande; fenomenet kallas ”information 
overload” eller informationsöverflöde. Datamängden som görs tillgänglig för användaren 
av affärssystemets databaser blir övermäktig och komplicerar eller i vissa fall omöjliggör 

                                                 
1 Institut som analyserar och utvärderar IT relaterade investeringar. 
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tolkningsprocessen av en viss händelse istället för att underlätta den. (Bäck, 2002; 
Evgeniou, 2002; Falk & Olve, 2000) 
 
För att minska problemen som informationsöverflödet medför måste ledningen i företaget 
agera för att öka överskådligheten av informationen inom organisationen. Det är viktigt 
att inte betrakta information som en fri nyttighet. Den är billig att sända, men kan skapa 
stora kostnader för mottagaren. Falk & Olve (2000) hävdar att synen på IT-verksamhet 
som grundar sig på ny teknik, nya metoder och nya verktyg paradoxalt nog är föråldrad. 
Den bör behandlas mer varsamt, och betraktas ur ett strikt företagsekonomiskt perspektiv. 
Hur kan en organisations informationsförsörjning motsvara kraven på flexibilitet, 
anpassningsbarhet och snabba organisationsförändringar. 
 
Evgeniou (2002) menar att ledningen i ett företag måste utforma en IT-strategi som ger 
både hög flexibilitet och överskådlighet i informationsflödet. Investeringar i verktyg som 
hjälper till att samordna, välja, analysera och skapa rapporter kan säkerhetsställa 
tillförlitlighet och kvalitet i företagets information. Enligt Gartner2 faller en samling av 
dessa verktyg inom ramarna för kategorin Business Intelligence. Systemlösningarna skall 
i samverkan med företagets strategier och processer underlätta företagets insamlande, 
analys och användande av information i organisationen. Det i sin tur ger förutsättningar 
för det verkliga målet – att företagen fattar bättre beslut gällande sin operationella 
verksamhet, vilket slutligen leder till ökad lönsamhet. 

1.2 Problemområde 
Den tekniska utvecklingen under de senaste årtiondena har inneburit att 
informationshantering fått en helt förändrad innebörd. Samtidigt har ett tydligt 
problemområde vuxit fram i de organisationer som tillämpar IT i sin verksamhet. Ett 
kommunikationsproblem mellan dataavdelningen och de affärs- och verksamhets-
ansvariga har uppstått, vilket kan härledas till en brist i tvärvetenskaplig förståelse mellan 
dessa områden. Datacheferna, som oftast har en hög teknisk kompetens, tilldelas 
ledningens förtroende gällande IT-relaterade investeringar, utan att det görs någon 
samordning med andra investeringsbeslut inom organisationen. Många IT-investeringar 
genomförs således utan vare sig engagemang eller insikt från ledningens sida. Det medför 
att investeringar som genomförs ej följer någon långsiktig strategi (Falk & Olve, 2000). 
Ingen i företaget har någon uppfattning om huruvida det råder överensstämmelse mellan 
informationssystemmiljöns arkitektur, verksamhetens infrastruktur och dess strategier 
(Wiktorin, 2003; Griffin, 2004). Dessutom saknas ofta granskning och bedömning av 
vilken nytta investeringarna tillfört. Dataavdelningen behandlas istället som ett enskilt 
kostnadsställe inom organisationen (Falk & Olve, 2000).  
 

                                                 
2 Institut som analyserar och utvärderar IT relaterade investeringar. 
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Traditionellt sett har informationsteknologi betraktas som en stödfunktion till 
huvudverksamheten vars främsta uppgift har varit att reducera kostnader, effektivisera 
och rationalisera organisationers verksamhet. Idag väljer dock allt fler att tillämpa 
informationsteknologin för att skapa intäkter och höja kvaliteten på beslut, service och 
tjänster, genom investeringar i exempelvis Business Intelligence (Rouibah & Ould-ali, 
2002). 
 
Informationen är ett konkurrensmedel och informationsteknologin bör ses som en viktig 
strategisk resurs (Rouibah & Ould-ali, 2002). Den nya teknologin möjliggör nya 
arbetssätt, organisationsformer och affärsprocesser. De organisationer som ej är beredda 
att följa den här utvecklingen löper stor risk att hamna efter eller förlora konkurrenskraft 
till andra aktörer på marknaden (Falk & Olve, 2000; Kämmerer, 1995; Noghabai, 1993).  
 
Ett generellt problem gällande IT-investeringar är enligt Falk & Olve (2000) att det inte 
finns någon given kalkylprincip att tillämpa då en investeringsbedömning ska utföras. 
Praxis vid IT-investeringar har därför varit att tillämpa schablonkalkyler, trots att dessa 
haft sitt egentliga ursprung i investeringskalkyler anpassade för bedömningar av 
exempelvis maskiner och byggnader. Beroende av IT-investeringarnas varierande 
omfattning, komplexitet och ekonomiska osäkerhet har en mängd problem uppstått vid 
tillämpning av traditionella värderings- och bedömningsprinciper. Noghabai (1993) 
menar att principerna är bristfälliga som underlag för investeringsbeslut, och det har 
orsakat förorsakat många felaktiga investeringar. 

1.3 Problemformulering och frågeställning 
Med den inledande diskussionen i åtanke och efter granskning av befintlig litteratur inom 
området har vi konstaterat att mycket av den tidigare forskningen koncentrerar sig på 
kostnadseffekter och utelämnar problematiken med att försöka värdesätta nyttoeffekter, 
alltså de positiva effekter som uppkommer, vid en BI-investering. Vi finner det därför 
mer intressant/relevant att angripa problemet ur den synvinkeln. Vår studie kommer att 
utreda vilka positiva nyttoeffekter en investering i en Business Intelligence-lösning kan 
medföra. Genom att sedan ställa nyttoeffekter i förhållande till kostnader som förknippas 
med en sådan investering identifierar vi eventuell erhållen nytta.  
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Fokus i vår studie blir att från kunders, leverantörers och partners perspektiv utreda och 
analysera hur nyttan vid en Business Intelligence investering kan identifieras och 
kvantifieras, vilket leder oss fram till följande frågeställningar. 
 

• Vilka aspekter är avgörande i beslutet om att investera i Business Intelligence 
System?  

 
• Hur kan ett införande av ett BI-verktyg skapa nytta i en organisation? 
 
• Hur fastställs och relateras eventuell nytta med business intelligence till kostnader 

för investering? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att utreda hur företag identifierar behov, fastställer och värdesätter 
eventuella nyttoeffekter från investeringar i Business Intelligence. Vi ämnar med 
uppsatsen skapa en bättre insikt inom ämnesområdet, vilket hittills präglats av en låg grad 
av akademiskt intresse. 

1.5 Avgränsning 
Vi har i studien avgränsat oss från stora delar av de tekniska områden som skulle kunna 
hjälpa till att mer utförligt besvara frågeställningarna – främst de två första 
frågeställningarna skulle resultera i att studien fått en större omfattning. Avgränsningen 
gjordes då vi avsåg låta verksamheten, samt hur systemet fungerar tillsammans med 
verksamheten, ligga i studiens fokus. Dessutom passar inte den tekniska delen av 
problematiken in i ekonomistyrning, vilket är ämnet för uppsatsen. 
 
Även om undersökningens urval kommer att diskuteras och motiveras i metodkapitlet vill 
vi upplysa om urvalets avgränsning. Uppsatsens syfte och frågeställningar är formulerade 
på så sätt att när de besvaras generaliseras studiens resultat. Studien består emellertid av 
ett selektivt urval av respondenter, som endast redogör för sin syn på problematiken. Det 
innebär att generaliseringsfrågan måste vara öppen för läsaren, då studien visar på vår 
uppfattning om vad som bör anses vara allmänt gällande inom problemområdet. 
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1.6 Disposition 
I dispositionen i Figur 1 följer en kort beskrivning av varje kapitel i rapporten, som avser 
att hjälpa läsaren att få en introducerande överblick av studien. 
 

INLEDNING: Här presenteras bakgrund och utveckling inom forskningsområdet,
vilket leder fram till en diskussion om problemområdet. I problemformuleringen
fastställs frågeställningar och syfte med studien. Avslutningsvis fastställs ramarna
för arbetet genom vissa avgränsningar.

METOD: Beskriver den forskningsmetod som tillämpas i studien. Användningen
av referensramen, empiri och analysen beskrivs för att förklara hur vi genom
tillämpning av vald metod ska kunna uppnå syftet med studien. Avslutningsvis
förs en diskussion kring begreppen, reliabilitet, validitet och generalisering.

REFERENSRAM: I kapitlet presenteras de ämnesområden som är vitala vid
värdering av en BI-investering. Informationen är hämtad främst från akademiska
källor och avser att tillämpas som stöd för att uppnå syftet med studien. Den
utgör även strukturen för resterande delen av studien och tillämpas som stöd i
kapitlet Empiri och Analys.

EMPIRI OCH ANALYS: Här presenteras den primärdata som kunder,
leverantörer och IT-konsulter återgivit vid de intervjuer som genomförts.
Resultatet analyseras samtidigt med stöd från studiens referensram, samt med
kompletteringar av annat empiriskt material i form av sekundärdata från tidigare
publicerade källor. Analysen jämför utfallet från de olika respondenternas
perspektiv, samtidigt som gränsöverskridande kopplingar görs för att erhålla en
mer holistisk bild av problemområdet.

SLUTDISKUSSION: Med stöd från analysen diskuteras och presenteras studiens
resultat, för att svara på ställda frågeställningar och uppnå syftet. Avslutningsvis
presenteras förslag till fortsatta studier.

ÄMNESINRTODUKTION: Beskriver och definerar begreppet Business
Intelligence i fastslagna definitioner, samt genom en enklare förklaring av den
bakomliggande tekniken och arkitekturen. Kapitlet syftar till att upplysa läsare
om den mest fundamentala grunderna inom området för att skapa bättre insikt
och kunskap i den efterföljande rapporten.

 
 
Figur 1: Disposition 
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2 Ämnesintroduktion 
I kapitlet återges fastslagna definitioner och en beskrivande bild av Business Intelligence. 
 
Diskussionen kring begreppet Business Intelligence har pågått under en längre period. 
Begreppet har florerat i flera olika skepnader och har exempelvis beskrivs som allmän 
omvärldsbevakning eller beslutsstöd för företagsledningar. Det senare avser hur en 
samling mjukvaruplattformar, applikationer och tekniker kan hjälpa beslutsfattare att 
arbeta mer effektivt med interna data.  
 
METAGroup definierar Business Intelligence som olika verktyg och plattformar som 
möjliggör leverans av information till beslutsfattare. Den ”verkliga definitionen” 
grundades (september, 1996) av Gartner Group enligt följande: 
  
”Information Democracy will emerge in forward-thinking enterprises, with Business 
Intelligence information and applications available broadly to employees, consultants, 
customers, suppliers, and the public. The key to thriving in a competitive marketplace is 
staying ahead of the competition. Making sound business decisions based on accurate 
and current information takes more than intuition. Data analysis, reporting, and query 
tools can help business users wade through a sea of data to synthesize valuable 
information from it - today these tools collectively fall into a category called Business 
Intelligence."  

SearchCRM.com, 2004-11-21 
 

Mer kortfattat anser Howard Dresner, forskare och vice VD för Gartner Group, att 
Business Intelligence (BI) är alla sätt som ett företag kan utforska, analysera och göra 
information tillgänglig i Data Warehouse, för att skapa insikt för att förbättra 
beslutsfattandet (www.gartner.com, 2004-12-01). 
 
För att förstå vad begreppet egentligen omfattas av är det viktigt att återknyta till 
anledningen varför en organisation väljer att implementera en BI-lösning i sin 
verksamhet. I den inledande diskussionen framhäver Davenport (1998) och Evgeniou 
(2002) att företag har stora mängder data i sin dagliga verksamhet, vilket leder till 
problem vid lagring, integration och hantering av densamma. Problemen kvarstår trots 
otaliga införanden av diverse tekniska lösningar som exempelvis: Enterprise Resource 
Planing (ERP) system, Enterprise Integration Application (EAI) och Data Warehouse 
(DW). 
 
Fokus kring begreppet BI har flyttats från de bakomliggande teknologierna, till att övergå 
i en diskussion om hur de tillämpas i ett företags verksamhet. Griffin (2004) menar att 
företagen måste skapa integration mellan all information som återfinns och lagras i olika 
databaser. Information måste göras tillgänglig för flera användare samtidigt och dessutom 
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inom en rimlig tidsram, vilket BI syftar till att lösa. För att åstadkomma det bör företag 
definiera hur de långsiktigt avser att lösa problematiken med informationshanteringen. 
Lösningen måste också överensstämma med de befintliga affärsstrategierna i 
verksamheten, vilket även Rouibah & Ould-ali (2002) anser vara vitalt. Detta för att 
skapa en arkitektur som resulterar i en BI-lösning och som dessutom kan leverera rätt 
information snabbt. 
 

Applikationer för presentation av information

Databaser i
lokala system

Databaser i
lokala system

Databaser i
lokala system

Databaser i
lokala system

Data Warehouse

Datalagring
Back Office

Operationella miljö

Enterprise Application
Integration in the Back end

Service-
funktioner

Back Office
Applikationer

Arbetsprocesser och tjänster

BI-lösning

Lagring av
referensdata

Data Warehouse-miljö

 
 
Figur 2: Den modifierade figuren illustrerar hur arkitekturen av en BI-lösning och dess omgivning kan struktureras. 
(Griffin, 2004)  
 
Figur 2 illustrerar en visuell förklaring av hur en BI-lösning samverkar med både den 
operationella miljön och Data Warehouse-miljön. Historisk information genereras från 
olika avdelningars verksamheter och lagras i lokala databaser. Fastställda regler avgör 
vilken information som skall hämtas till det fysiska Data Warehouset. Från den 
operationella miljön finns aktuell information kring företagets arbetsprocesser. BI-
lösningen gör sedan informationen från de olika miljöerna tillgänglig för användare vid 
samma tidpunkt. Historisk och aktuell information kan då jämföras och därigenom 
underlätta mätning av prestationer, verksamhetsövervakning, beslutsfattande etc. 
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3 Metod 
I metodkapitlet ges en beskrivning av processen för genomförandet av uppsatsen. 
Motivering ges till vald ansats och undersökningens genomförandemetod. Vidare 
presenteras arbetets struktur, vilket följs av en beskrivning av de insamlingsmetoder som 
tillämpats samt motivering till val av respondenter.  Dessutom utvärderas studien i form 
av reliabilitet och validitet. Avslutningsvis diskuteras möjligheten för generaliseringar av 
studiens resultat.  

3.1 Val av ansats och metod 
Förkunskapen kring BI, från både författarnas sida och utifrån ett akademiskt perspektiv, 
har varit begränsad. Därför valde vi att ge uppsatsarbetet en explorativ ansats. I 
översiktsstudien skapades inledningsvis en bättre bild av vilka aktörer och vilket 
informationsbehov som förelåg för studiens genomförande. Vi har studerat diverse 
publikationer i ämnet i syfte att skapa förståelse för tekniken, företagsbehovet och 
värderingsproblematiken med Business Intelligens.  
 
Vilken typ av undersökning som en forskare utför ligger till grund för valet av en 
kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod. De olika metoderna har starka respektive 
svaga sidor, vilket är viktigt att beakta vid valet av metod för den typ av undersökning 
som ska utföras. Problemområdet och dess vetenskapliga natur är avgörande för valet av 
metod. Vanligtvis är beslutet om vilken metod som skall väljas ett strategiskt val, som 
grundar sig i undersökningens problemställning, resurser och eventuella 
forskningserfarenheter (Holme & Solvang, 1991). 
 
En kvantitativ metod innebär oftast att forskaren samlar informationen från en bred 
population eller många olika undersökningsenheter. De observationer som genomförs är 
ofta systematiska och strukturerade som exempelvis en enkät med fasta svarsalternativ. 
En kvantitativ metod bör användas om forskaren vill utföra undersökningar med inslag av 
statistiska analyser eller naturvetenskaplig art. Med en sådan metod kan den insamlade 
informationen relativt enkelt omvandlas till siffror och mängder. Forskaren analyserar 
och bedömer resultaten av observationerna på ett mer generellt sätt och vill se hur 
majoriteten eller genomsnittet svarar alternativt agerar i frågan. Det här innebär mindre 
fokus på varje specifik aktörs agerande (Holme & Solvang, 1991). 
 
En kvalitativ metod bygger på att forskaren vill återge en riklig information om få 
undersökningsenheter, samt på ett djupare och mer ingående sätt beskriva helheten av en 
företeelse. Forskaren vill granska mer specifika och unika aktörer och sätta det i samband 
med den verklighet som hon avser att undersöka, för att försöka förklara en viss 
företeelse eller ett visst fenomen. Forskaren intresserar sig också för det sammanhang och 
den omgivning där företeelsen uppenbarar sig (Holme & Solvang, 1991). Vid en 
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kvalitativ metod, är det forskarens uppfattning, förståelse eller tolkning av informationen 
som står i centrum.  
 
Eftersom vår undersökning ska ligga till grund för vidare analys och inte syftar till att 
kvantifiera resultatet, har vi valt en kvalitativ datasamlingsmetod. Uppsatsen ämnar inte 
ge allmängiltiga svar på vilka metoder som företag skall använda sig av, utan har till 
avsikt att ge en explorativ bild av hur problematiken ser ut idag. Den kvalitativa 
datainsamlingsmetoden är ofta sammankopplad med en explorativ forskningsansats. 
Kännetecknande för metoden är att respondenterna tillåts att med egna ord ge svar på 
forskarens frågor, till exempel vid intervjuer. Kvalitativ data används för att formulera 
problem och stimulera processen, samt för att hitta handlingsalternativ till en 
frågeställning (Kinnear & Taylor, 1996). 

3.2 Struktur och arbetsgång 
Initialt har den bristande kunskapen hos författarna kring BI inneburit ett behov av att 
studera ämnet i allmän bemärkelse. Genom tillämpning av timglas-metoden startades 
arbetet utifrån stora och öppna frågor för att så småningom hamna på mer detaljerad nivå 
(Holme & Solvang, 1991). Parallellt genomfördes omfattande litterära granskningar för 
att skapa en referensram att bygga studien kring. Genom en iterativ process 
specificerades problemområdet som ledde fram till syftet med studien. Avslutningsvis 
innebar tillämpning av timglas-metoden att studien i diskussionen på något plan 
generaliserades och resonemanget lyftes till en högre nivå. 
 
Undersökningen inleddes genast efter att vi fått klart för oss vad vi ville åstadkomma med 
studien. Våra respondenter är upptagna människor, varför vi så snart som möjligt 
kontaktade de organisationer vi hade intresse av att undersöka. När vi etablerat kontakter 
med personer i organisationerna översände vi ett PM med bakgrund och forskningsfråga 
för att respondenterna skulle kunna bilda sig en uppfattning om ämnet för uppsatsen.  
 
Den litteraturstudie som har genomförts syftar både till att försöka skapa en 
grundläggande förståelse för problemet och att förankra studiens syfte i redan vedertagna 
teorier inom området. ”Grounded theory-metoden” har till viss del tillämpats för att 
strukturera upp de olika problemområdena. Genomgående i vår studie har 
gränsöverskridande analyser gjorts över hur olika områden och dimensioner beror av och 
påverkar varandra samt slutligen hur de inverkar på investeringsbedömningen. Medan de 
tillämpade kvantitativa metoderna återger bilden av ett begränsat urval eller ett begränsat 
antal faktorer, menar Eneroth (1979) att den kvalitativa ”Grounded theory-metoden” ger 
en holistisk och samlad bild av samtliga faktorer. Metoden vi använde syftade till att 
återge en helhetsbeskrivning av någonting, snarare än att återge statistisk data av en 
företeelse.  
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3.3 Datainsamling 
Vår uppsats bygger både på primär- och sekundärdata. Primärdata är data som insamlats 
för en specifik undersökning och som inte insamlats tidigare, medan sekundärdata är 
information som redan insamlats i ett annat syfte (Eriksson & Wiedersheim, 1999). Det 
senare betyder i den här uppsatsen litteratur om BI i generella termer. Data har hämtats 
från böcker, Internetkällor samt från forskningsartiklar i ämnet. Dessutom har studier 
gjorts av tidigare uppsatser skrivna på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och 
Stockholms Universitet i huvudsak för att få ytterligare uppslag till var nödvändig och 
relevant information har kunnat återfinnas.  
 
Den akademiska litteraturen omfattar mycket information både när det gäller 
investeringsmodeller i allmänhet och IT-relaterade investeringar. Dock fann vi att det 
saknas modeller som är specifika för BI. Om det beror på att sådana modeller ej är 
intressanta för den akademiska världen, eftersom de är bundna till en enskild investering, 
eller om de är för svåra att konkretisera låter vi vara osagt. Däremot finns det mer 
information att tillgå i icke vetenskapliga publikationer. Då en del av den publicerade 
litteraturen i referensramen ej uppfyller kraven för att användas som teori, finns inte 
möjligheten att annonsera den som fullständigt teoretisk.  
 
I kapitlet Empiri och analys presenteras tillsammans med övrig empiri sekundär data i 
form av information som inte insamlats i våra intervjuer. Information har främst hämtats 
från icke vetenskapliga institutioner3, men även från olika leverantörers Internetsidor. 
Avsikten med tillvägagångssättet var att inkludera de mest aktuella, och i näringslivet 
tillämpade, tillvägagångssätten för att värdera BI-investeringar. Detta i syfte att 
kompensera de brister som återfinns i avsaknaden av akademisk forskning kring specifika 
investeringsbedömningar av BI. Dessutom gjordes det för att skapa ytterliggare bredd åt 
studien. Användning av flera datainsamlingsmetoder innebar en möjlighet att öka 
studiens trovärdighet samtidigt som det ytterligare perspektivet bidrog till möjligheter för 
generalisering av undersökningens resultat (Holme & Solvang, 1991).  
 
Insamlad primärdata genom intervjuer utgör dock den största delen av det empiriska 
materialet, vilken sedan möjliggör analys och återkoppling till referensramen. 
Referensramen har då fungerat som ett underlag för att skapa förståelse och ledning för 
vilket informationsbehov som fanns beträffande insamlandet av empirisk data. Våra 
primärdata har insamlats med en kvalitativ datainsamlingsmetod genom intervjuer med 
personer insatta i frågorna på respektive företag.  

3.3.1 Genomförande av primärdatainsamling 
För att ge respondenterna möjlighet att förklara sina tillvägagångssätt och resonera kring 
problematiken inom ett relativt komplext område ansåg vi att en kvalitativ 
                                                 
3 Gartner Group, METAGroup, IDC etc. 



    Business Intelligence – värdering av en invester ing 
 
 

 11

datainsamlingsmetod var nödvändig. Därför har vi, för att få en djupgående utfrågning av 
respondenterna, valt att använda oss av personliga intervjuer. Intervjumetoden gav en mer 
korrekt och detaljerad bild av de undersökta företagen än om en mer allmän undersökning 
genomförts med standardiserade svarsalternativ. Dessutom ges utrymme för inhämtande 
av information från respondenterna som i en enkätundersökning annars skulle kunna ha 
missats eller förbisetts (Kinnear & Taylor, 1996). 
 
Intervjuguiden (Se Appendix II) har byggts upp från de studerade teorierna kring 
investeringsbedömning av IT-investeringar, samt från annan mer BI-specifik litteratur. På 
så sätt har vi fångat vi upp de karakteristiska faktorer som kännetecknar och särskiljer en 
investering i BI-lösningar. Den typen av intervjuteknik som tillämpades kategoriseras 
som semi-strukturerad (Holme & Solvang, 1991). Intervjumanualen eller guiden behövde 
varken följas i ordning eller innehåll till punkt och pricka, utan fungerade mer som en 
kontroll av att nödvändiga områden täcktes in i intervjun. Kritik riktas ofta mot den här 
forskningsmetoden eftersom ostrukturerade intervjuer inte utförs på samma vis för alla 
respondenter och därför inte lika lätt kan generaliseras – vilket är en stor del av 
forskningen (Bell, 1993).  

3.3.2 Val av respondenter 
Antalet fall som skall ligga till grund för studien är kontroversiellt. Vissa författare (Dyer 
& Wilkins, 1991) menar att endast ett fall bör undersökas och då mycket ingående - 
målsättningen är att berätta bra historier om det som undersökts. De menar att den djupa 
kontextuella förståelsen, som är utmärkande för fallstudien, riskerar att gå förlorad om 
undersökningen blir ytlig och fokuserar på att skapa tillförlitlighet. Eisenhardt (1991) 
menar dock att även då endast ett fall studeras sker det genom att fallet i sig innehåller 
flera ”mini-fall”. Därigenom kan också den klassiska fallstudien ses som multipla 
fallstudier, varför forskaren står inför samma problem som hon försöker undvika. 
Eisenhardt förespråkar ett urval från fyra till ungefär tio fall. Om komplex teori skall 
genereras utifrån de fall som konstrueras innebär färre än fyra fall att den empiriska 
grunden riskerar att bli otillräcklig. Fler än tio fall innebär att det empiriska materialets 
komplexitet och mängd kan bli för omfattande. 
 
För att få en så rättvisande bild som möjligt av verkligheten har vi valt att skaffa 
influenser från många olika perspektiv. Vi ansåg att detta var nödvändigt för att skapa 
klarhet i den problematik som finns gällande BI med dess nyttoeffekter, snarare än att 
jämföra de olika perspektiven och belysa skillnader dem emellan.  
 
Intervjuer har genomförts med IT-konsulter, leverantörer och kunder, vilka kontaktades 
via mail och per telefon. På leverantörssidan har vi täckt in de största aktörerna på 
marknaden och vi har även varit i kontakt med IT-konsulter som ingår i partnerskap med 
leverantörerna. Representanter från kundsidan har valts med kriteriet att de skall vara 
betydande aktörer på sin marknad.  



    Business Intelligence – värdering av en invester ing 
 
 

 12

Vi betraktar emellertid undersökningens urval som ett bekvämlighetsurval då våra 
respondenter, främst på kundsidan, inte valts utifrån några speciella kriterier förutom att 
de är betydelsefulla aktörer på sin marknad. Bekvämlighetsurvalet har gjorts främst på 
grund av studiens ringa tidsomfattning. I Tabell 1 följer en förteckning över de 
respondenter som deltagit i studien: 
 

Leverantörer

Cognos
Business Objects
SAS Institute
IBS

IT-konsulter

Accenture
WM-data

Klienter

Ericsson
Volvo IT
Renova
Bibliotekstjänst
SEB IT
IKEA IT  

 
Tabell 1: Förteckning över respondenter, se även Referenser, kapitel 7, sid. 53. 
 
Bortfallet i urvalet av respondenter anses vara marginellt, och vi har i hög grad fått 
möjlighet att intervjua de respondenter som vi inledningsvis avsett att inkludera. Intresset 
från respondenternas sida har varit ansenligt trots att de alla är upptagna individer i sina 
respektive organisationer. Det här tolkar vi som att uppsatsen behandlar ett aktuellt, 
viktigt och relativt outforskat problemområde.  

3.4 Presentation av empiri och analys 
Vi har valt att presentera undersökningens resultat tillsammans med analysen, då egna 
erfarenheter och handledare visar på att det empiriska innehållet ofta tenderar att 
upprepas i analysen. I den här delen av studien analyserades det empiriska material, som 
samlats in via intervjuerna och andra insamlingsmetoder, med stöd från referensramen. 
Inledningsvis kan strukturen av ”Grounded theory-metoden” göras gällande, då 
referensramen till stor del följer PENG-modellen, som är en arbetsgång för att bedöma 
IT-investeringar4. Vi försökte även analysera det empiriska resultatet utifrån olika 
respondentgrupper där varje perspektiv ger sitt bidrag till helheten. För att motverka 
fragmentering av hela problematiken har gränsöverskridande kopplingar mellan de olika 
avsnitten gjorts, vilket även detta medför en mer holistisk bild av områdets komplexitet. 
 
Då det empiriska materialet består av information hämtat med hjälp av två olika 
datainsamlingsmetoder har vi varit extra noga med att göra en klar åtskillnad i varifrån 
den presenterade informationen har sitt ursprung. Vid de tillfällen då informationen 
kommer ifrån sekundärdata refereras de exakta källorna i form av exempelvis 
METAGroup, Gartner etc.  
 

                                                 
4 Se kap. 4.1, PENG-modellen. 
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På flertalet av respondenternas begäran har vi valt att anonymisera källorna till den grad 
att de inte nämns vare sig vid person- eller företagsnamn. I de fall informationen hämtats 
ifrån intervjuerna har de därför återgivits som leverantörer, kunder eller konsulter. Vi 
ansåg att det inte var av väsentlig betydelse att precisera vad enskilda representanter 
tyckte, eftersom studien inte avser undersöka enskilda företags åsikter och 
tillvägagångssätt. 

3.5 Utvärdering av studien 
En viktig punkt att belysa gällande de teorier som tillämpats i arbetet är att de inte är 
exakt utformade för vår specifika situation. Underlag och sammanställningar av befintliga 
teorier skiljer sig till viss del från vårt problemområde. Referensramen som fastställdes 
kan i vissa fall påverka helheten på ett icke avsett vis. Vi är väl medvetna om att det kan 
finnas teorier som kunde ha varit intressanta att belysa i detta arbete, men bristen på 
författarnas och andra personers tidigare kunskaper och erfarenheter inom 
problemområdet har medfört begränsningar i utformningen av referensramen. Ytterligare 
faktorer som påverkat studiens referensram är avsaknaden av akademisk referens-
litteratur. 
  
Vid alla typer av forskning är det viktigt att diskutera kring undersökningens trovärdighet 
och resultat. Vid forskning vill de inblandade försäkra sig om att rätt saker undersöks och 
att det utförs på ett riktigt sätt. Reliabilitet och validitet är centrala begrepp när det gäller 
att utvärdera en undersöknings resultat och trovärdighet. Begreppen står i ett visst 
förhållande till varandra och det finns tre tumregler som visar på att det inte finns någon 
garanti att rätt sak undersöktes bara för att forskaren tillämpar ett tillförlitligt 
mätinstrument (Patel et al, 1994). 
  

 Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. 
 Låg reliabilitet ger låg validitet. 
 Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. 

 
Begreppet reliabilitet påvisar tillförlitlighet för det instrument som används vid 
undersökningen. Definitionen för reliabilitet är enligt Patel et al (1994), hur väl ett 
instrument motstår slumpinflytande av olika slag. Tillämpning av kvalitativa insamlings-
metoder gör det svårt att kontrollera tillförlitligheten hos det insamlade materialet. 
Forskaren kan med god förberedelse och viss strukturering i undersökningsmetoden 
skapa en ökad tillförlitlighet. 
 
Det andra begreppet validitet är ett mått på om forskaren med studien verkligen 
undersöker det som är avsett att undersökas. För att skapa validitet vid insamling av 
information kan den kvalitativa metoden granskas. Ett annat sätt att kontrollera 
validiteten är att tillämpa instrumentet på en liknande undersökningsgrupp och sedan 
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jämföra svaren. För att öka validiteten i undersökningen kan forskaren använda sig av 
flera olika insamlingsmetoder som komplement till intervjuerna (Patel et al, 1994). 

3.5.1 Reliabilitet och validitet i studien 
För att uppnå hög reliabilitet i det empiriska materialet har vi använt oss av 
semistrukturerade intervjumallar vid samtliga intervjuer. Respondenterna har dessutom 
haft tillgång till ungefär samma intervjuguide (lite skillnader beroende på om konsult, 
leverantör eller kund intervjuats). Ett problem som kan uppenbara sig är att respondenter 
från leverantörssidan och delvis även konsultsidan kan tendera att framhäva sin produkt, 
eller BI som helhet, på ett sätt som påverkar studiens trovärdighet, då de företräder 
säljande organisationer. Dock är syftet och frågeställningarna av den karaktären att de 
inte avser visa eller motbevisa specifika produkters kapacitet eller möjligheter – i den 
mån vi har utsatts för ”säljargument” har vi varit medvetna om risken med problemet och 
försökt undvika att det påverkat studiens resultat. Vi tror inte heller att frågorna i 
intervjuguiden är av en karaktär att respondenterna haft något intresse av att framställa 
sig själva i bättre dager och därför frisera svaren i någon högre grad. 
 
Tolknings- och bearbetningsfel har vi försökt undvika genom att alla intervjuer har 
spelats in och transkriberats så att inga uttalanden skulle kunna gå förlorade i 
bearbetnings- och analysprocessen. Det ger intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på 
vad respondenten säger, utan att behöva ägna tid och uppmärksamhet åt att skriva. Det 
kan finnas vissa respondenter som känner sig besvärade att tala fritt med vetskapen om 
att samtalet spelas in (Svenning, 1999). Det var dock inget vi upplevde som ett problem 
under intervjuerna.  
 
Vi har varit försiktiga med att avbryta då det kan leda till att respondenten blir passiv. 
Eftersom vi låtit respondenterna ge sin syn på frågorna och tala fritt, med lite inblandning 
från vår sida, har vi i möjligaste mån undvikt att påverka svaren. Tillsammans har vi efter 
intervjuerna diskuterat våra tolkningar och uppfattningar när minnet fortfarande varit 
färskt, i syfte att fånga upp de små detaljer som inte fastnar på band samt att jämföra våra 
iakttagelser. Genom tillvägagångssättet menar vi att studien får en högre reliabilitet (Patel 
et al, 1994). 
 
Generellt är det lättare att uppnå god validitet med en kvalitativ undersökning än med en 
kvantitativ, eftersom den personliga kontakten med respondenterna medför att det blir 
enklare att uttrycka vad forskaren egentligen avser undersöka. I studien har insamlingen 
av primärdata dessutom kompletterats med data från ytterligare källor, exempelvis 
Gartner, METAGroup etc., för att skapa en bredare bild av problemområdet. För att 
erhålla en högre grad av validitet kan forskaren nämligen jämföra resultatet med 
undersökningar som granskar samma sak (Svenning, 1999), vilket är en förutsättning för 
att kunna generalisera studiens resultat. 
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Genom tydliga definitioner av begreppen kunde vi öka validiteten och mäta det som 
avsågs att mäta, istället för att felaktigt förstå och tolka begreppen. Vi har vid 
intervjutillfällena försökt säkerställa validiteten genom att låta respondenterna beskriva 
deras syn på begreppet BI innan mer investeringsspecifika frågor ställdes. Det visade sig 
att flertalet respondenter uppfattat begreppet BI mycket likt den definitionen som Gartner 
(1996) formulerade. Saker som ”rätt kunskap i rätt tid”, ”samla data som skapar 
information och kunskap”, ”rätt information vid rätt tid för att kunna ta rätt beslut” är 
egentligen alla uttryck för samma sak med olika språkliga formuleringar. 
  
Ett annat tillvägagångssätt för att öka validiteten i studien är att genom upprepade 
undersökningstillfällen jämföra önskat utfall med det faktiska utfallet (Patel et al, 1994). 
Det här har inte heller varit möjligt att genomföra på grund av den begränsade 
tidshorisonten. 

3.5.2 Generalisering  
Styrkan med fallstudier är att forskaren kan fokusera på en speciell händelse eller 
företeelse och försöka få fram de faktorer som inverkar på företeelsen. Varje organisation 
har egenskaper som är gemensamma med andra, men även egenskaper som är unika. Som 
tidigare diskuterats syftar inte vår studie till att undersöka enskilda fall utan snarare att 
belysa problemet mer generellt. Det kan därför vara svårt att vid tillämpning av en 
kvalitativ metod, utan genomgående struktur, generalisera resultatet av studien (Holme & 
Solvang, 1991). 
 
En viktig fråga är därför hur vårt resultat skall kunna generaliseras och göras gällande 
också i andra sammanhang. Det går att diskutera generaliserbarhet utifrån två aspekter, 
dels teoretiskt men även empiriskt. Då vi i vår studie tillämpade ”Grounded Theory-
metoden” syftade vi inte till att avgöra sanningshalten i vår referensram. Snarare 
tillämpades metoden för att skapa en struktur för problemområdet, visa på hur teorierna 
kan tillämpas samt hur de kan anpassas till gällande situation (Eneroth, 1979). Det här 
berörde oss främst genom diskussioner huruvida referensramens utformning verkligen 
gav en riktig bild av sambanden i undersökta problemområden, vilket påverkar 
validiteten av studien. Det här ansåg vi vara särskilt viktigt på grund av avsaknaden av 
tidigare publicerad BI-specifik litteratur. Om teorierna kan appliceras på liknande 
situationer utger de således ett visst stöd för generalisering.  Vi anser att det stöd som 
referensramen givit oss i det analytiska arbetet på någon nivå kan göra delar av 
referensramen allmänt gällande.  
 
Hur urvalet av undersökningen görs är fundamentalt för den empiriska generaliseringen 
(Holme & Solvang, 1991). Vi har valt att utgå från flera perspektiv för att generera så 
helhetstäckande information som möjligt och på så vis skapa oss en god bild av helheten. 
Vår studie omfattas av respondenter från leverantör-, kund- och konsultsidan, och 
dessutom empirisk sekundärdata. Därmed erhålls flera erfarenheter och uppfattningar om 
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hur en investeringsbedömning av BI kan utföras, där fokus inte ligger på att ställa de 
olika perspektiven i förhållande till varandra. Genom att empiriskt undersöka olika slag 
av objekt skapas möjligheter för viss generalisering (Bell, 1993).  
 
Värdet av att studera enskilda företeelser ifrågasätts ofta. Det är viktigt att bedöma till 
vilken grad informationen i studien är tillräckligt omfattande, vilket påverkas av 
undersökningens urval, men dessutom måste informationen i undersökningen vara 
relevant. Det innebär att en hög grad av validitet är en förutsättning för att kunna 
generalisera resultatet av undersökningen. Hög validitet innebär dock inte att resultaten 
automatiskt är generellt gångbara (Bell, 1993). 
 
Slutligen anser Svenning (1999) att forskaren i kvalitativa undersökningar bör 
komplettera med kvantitativa metoder för att erhålla en bredare datainsamling som kan 
stödja generalisering av resultatet. Vår studie byggdes enbart på kvalitativa 
insamlingsmetoder, vilket begränsar men inte utesluter generalisering av resultatet. 
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4 Referensram 
I kapitlet presenteras det ramverk som vi använder för vårt arbete, vilket i stora drag 
utgörs av verksamhetsstyrning, information och investeringsbedömning.  De olika 
avsnitten omfattar en arbetsgång (PENG-modellen) som kan följas vid en bedömning av 
IT-investeringar. Referensramen har i möjligaste mån relaterats till BI-specifika 
situationer och kommer användas som grund för vidare analysarbete.  

4.1 PENG-modellen 
Modellen eller nyttoanalysverktyget i Figur 3 beskriver en arbetsgång för att fastställa 
nyttan av en IT-investering, men kan även ligga till grund för värderingar av andra slags 
investeringar (Dahlgren et al, 2000). Modellen beskriver nyttan i ekonomiska termer, 
även om de inte uttrycks med bokföringsmässig precision. Då PENG-modellen även 
inkluderar mjuka nyttoeffekter i värderingen är det snarare storleksordningen av 
nyttoeffekterna som är vitalt för att någorlunda kunna skapa grund för ett 
investeringsbeslut. 
 

Förberedelsefas

1. Bestäm syftet

4. Beskriv processer/system

3. Bestäm och avgränsa objektet

2. Skapa insikt

Analysfas

5. Identifiera nyttoeffekterna

8. Kostnaderna för nyttan

7. Värdera nyttoeffekterna

6. Strukturera nyttoeffekterna

Kvalitetssäkringsfas

9. Risker och hinder

10. Beräkna nettonyttan

4.3 Information i verksamheten

4.4 Koppling mellan IT, verksamhet
och strategi

4.6.3 Kostnad och risk vid IT-
investeringar

6 Diskussion och slutsats

4.6.2 Ogripbara nyttoeffekter

4.6    Kostnad/effekt analyser

4.6.1 Gripbara nyttoeffekter

4.5.1 Behovet av investeringen

4.2 Verksamhetsstyrning

 
 
Figur 3: PENG-modellen (Dahlgren et al, 2000) och dess inverkan på referensramen 
 
PENG-modellen delas upp i tre olika huvudfaser; förberedelse, analys och 
kvalitetssäkring. Förberedelsefasen omfattas av att fastställa syfte och huvudsakliga mål 
för analysen. I stora drag handlar det om att definiera ramar för analysen där berörda 
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objekt, tidsaspekter och individer identifieras. Slutligen definieras och avgränsas 
tilltänkta nyttoeffekter genom att jämföra nuläget med eventuellt utfall efter införandet. I 
IT-investeringar handlar det om att fastställa behovet av investeringen, vad gäller de krav 
som finns på informationskvaliteten i företaget. För att uppnå hög informationskvalitet 
och skapa ett lyckat projekt måste företaget dessutom fastställa vad som krävs av den 
egna organisationen. 
 
Den andra fasen i PENG-modellen omfattas en rad olika analyser för att kunna identifiera 
vilka nyttoeffekter som uppkommer vid en IT-investering. Det handlar om att fastställa 
samband, förhållanden och struktur mellan nyttoeffekterna. För vidare bedömning, och 
eventuellt även kvantifiering, av nyttoeffekterna finns både generella och IT-specifika 
analysmetoder, där ett antal av dessa presenteras i kapitel 4.6. 
 
I den avslutande fasen definieras och värdesätts kostnaden för IT-investeringen. 
Dessutom fastställs kvalitetssäkerheten genom bedömning av risker och hinder. Slutligen 
fastställs nettonyttan av investeringen genom att jämföra bruttonyttan med kostnaderna 
som uppkommer med en investering. 

4.2 Verksamhetsstyrning  
En central del av ledningens arbete är att effektivt styra företaget mot de uppställda mål 
som ägarna angivit. För att uppnå dessa mål måste ledningen identifiera de kritiska 
faktorer som fundamentalt inverkar på företagets verksamhet. Anthony (återgiven i 
Samuelson, 2001) förespråkar att verksamheten delas upp i en strategisk, taktisk och 
operationell nivå, vilket illustreras i Figur 4. Med utgångspunkt från företagets affärsidé, 
vision och strategier bör ledningen fastställa organisationens huvudmål på den strategiska 
nivån. Dessa används sedan på den taktiska nivån i planerings- och styrningsarbetet för 
att sedan förmedlas ner till verksamhetens operativa nivå översattas till operationella mål 
för respektive affärsenhet (Samuelson, 2001). 
 

Strategisk nivå

Operativ nivå

Taktisk nivå

 
 
Figur 4: Uppdelning av nyttoeffekter i strategiska nivåer, (Samuelson, 2001)  
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Traditionellt har stort fokus inom verksamhets- och ekonomistyrning legat på mätning av 
finansiella prestationer med exempelvis ABC-kalkylering, löpande kassaflöden och 
räntabilitetsmått. Med balanserade styrkort ges möjligheten att mäta fler perspektiv, 
såsom kunder, produkter, processer och marknader. Det balanserade styrkortet ska inte 
ersätta gamla styrverktyg utan tillämpas som ett kompletterande instrument och dessutom 
möjliggöra styrning mot långsiktiga strategiska mål (Kaplan & Norton, 1993; Kaplan & 
Norton 1996). Utifrån företagets affärsidé och vision fastställs företagets strategier, vilka 
sedan omvandlas och placeras ut i de fyra olika perspektiv. Kopplingen mellan de olika 
perspektiven återges i Figur 5. 
 
Finansiella perspektivet – avser traditionell mätning av de finansiella prestationerna. 
Företaget sätter finansiella mål och väljer ut ett begränsat antal finansiella nyckeltal som 
utgör grunden för prestationsmätningen.  
 
Kundperspektivet – omfattas av kundernas uppfattning om företaget. Även i detta 
perspektiv definieras relevanta nyckeltal vilka tillämpas vid mätningen av kundspecifika 
faktorer.  
 
Interna- eller processperspektivet – fastställer mål och mätetal för att styra den interna 
verksamheten. En fråga som är kritisk att besvara vid mätning av de interna 
prestationerna är vad företaget vill uppnå i sin verksamhet.  
 
Utvecklingsperspektivet – ryms av organisationens innovation och lärande. Det syftar 
primärt till att identifiera vilken del av verksamheten som har möjlighet att fortsatt 
utvecklas till ökat värdeskapande.  
 

Vision &
Strategi

Finansiella
perspektivet

Utvecklings
perspektivet

Kund
perspektivet

Interna/process
perspektivet

 
Figur 5: Modell av balanserade styrkort, (Kaplan & Norton, 1992) 
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Genom att arbeta med balanserade styrkort kan övergripande mål förmedlas ner i 
organisationen till varje team och anställd, via uppsatta nyckeltal. Företagets strategier är 
i fokus - inte kontrollen av medarbetarna. Kombinationen av de olika perspektiven ger 
ledningen bättre förståelse för verksamheten och hjälper dem att hitta samband inom 
organisationen. De mätningar som utförs används för att leda företaget in i framtiden 
istället för att blickarna riktas bakåt (Kaplan & Norton, 1992; Kaplan & Norton, 1996). 
 
Vid tillämpning av en BI-lösning integrerat med verksamhetens strategier och processer 
ska det generera en möjlighet som Lapide (2003) benämner Enterprise Performance 
Management (EPM). Det innebär att företagsledningen får ett verktyg som inte enbart 
mäter prestationer i verksamheten, utan även ger möjligheten att ”sluta cirkeln” i 
verksamhetsprocesserna, vilket illustreras i Figur 6 (Lapide, 2003; Rouibah & Ould-ali, 
2002). 
 
 

Planera

Sätta mål

Övervaka/Kontrollera

Mäta, Analysera och
Tolka prestationer

Lösa problem/skapa
möjligheter via beslut

och handling

Utvärdera utfallet av
beslut och handling

 
 
Figur 6: Den modifierade figuren illistrerar en processmodell av verksamheten, men även arbetsgången i Business 
Intelligence-processen (Rouibah & Ould-ali, 2002; Lapide, 2003). 
 
Med detta verktyg kan företag med utgångspunkt i dess strategier planera, fastställa mål, 
övervaka/kontroller, mäta, analysera och tolka prestationer. Det åstadkoms även genom 
andra verktyg som exempelvis balanserade styrkort som redan nämnts, men genom att 
tillämpa BI tillsammans med EMP kan företag dessutom fatta beslut och vidta 
handlingar, för att lösa identifierade brister i verksamheten. Dessutom skapas med 
verktygets hjälp möjligheten att följa upp och vid behov också anpassa planeringen. Att 
förutspå vad eventuella handlingar kan generera är en annan positiv effekt som erhålls vid 
tillämpningen (Rouibah & Ould-ali, 2002; Lapide, 2003). 
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4.3 Information i verksamheten 
Det finns ett antal kriterier som bör vara uppfyllda för att information skall komma en 
organisation till nytta. Begreppen som brukar användas för att avgöra informationens 
kvalitet är: tillförlitlighet, tillgänglighet, relevans och representativitet (Strong, Lee & 
Wang, 1997; Davenport, 1997). 
 
Tillförlitlighet – åsyftar till hur väl informationen avspeglar det den avser att visa. För att 
information skall uppnå en hög grad av tillförlitlighet måste den vara fri från fel. I tillägg 
till det måste informationen vara trovärdig, vilket inte nödvändigtvis är detsamma som fri 
från fel. Skillnaden ligger i att användare måste kunna lita på informationen för att fatta 
beslut med informationen som underlag.  
 
Tillgängligheten – av informationen är vital för att komma användare till nytta. Det här 
innebär att användaren skall kunna få fram den utan tidsödande processer. Uppfyller inte 
informationen det kriteriet kommer beslut att fattas i avsaknad av nödvändig information.  
 
Relevansen – i informationen innebär att den avspeglar de skeenden som är intressanta 
för användaren, och därigenom blir användbar för specifika beslutssituationer. För att 
informationen skall uppfattas som relevant måste den motsvara informationsbehovet samt 
vara tillräckligt uppdaterad för att kunna leverera en bild av dagens läge.  
 
Representativ – är informationen om den är jämförbar med tidigare data i tillägg till att 
den är lätt för användare att ta till sig och förstå. 
  
Information och informationskvalitet har blivit ett av de främsta konkurrensmedlen för 
företag idag (Rouibah & Ould-ali, 2002). Utmaningen är att välja ut vilken information 
som är mest relevant och användbar. Han menar att informationen syftar till att underlätta 
förståelsen för specifika situationer och därmed ökar effektiviteten inom områden som till 
exempel kan medföra förbättrade kund- och leverantörsrelationer. En fråga som är 
avgörande för informationens kvalitet är hur den behandlas i en organisation. Det är 
möjligt att identifiera fyra olika steg i hanteringen av informationen Corbitt (2004);  
 

 Identifiering 
 Uppsamling 
 Distribution  
 Analys 

4.3.1 Identifiering 
Att kunna identifiera rätt sorts information – vad som behövs och inget annat – är den 
första uppgiften som organisationen möter. Om identifieringen inte görs på ett korrekt 
sätt kommer systemet som skall ta hand om informationen att vara ineffektivt. Ofta 
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upplever företagsledningar att informationen i organisationen är alltför omfattande för att 
kunna behandlas i beslutsfattandeprocesser (Goldratt, 1990). Med bättre strukturer för 
informationssökning skulle informationssökare inte bara ägna mindre tid åt det. De skulle 
också skapa möjligheter att identifiera nya processer som kan gynna företaget, genom att 
företaget nu lättare kan identifiera problem i sin verksamhet (Ford, 2004). 
 
Att identifiera de rätta mätinstrumenten för en process och för det den producerar är inte 
en alldeles självklar uppgift. Antalet potentiella mätmöjligheter är omfattande, dessutom 
kan de vara svåra att operationalisera. Ett exempel: om förståelse för företagets kunder är 
en kritisk aspekt för servicekvalitet, hur skall det då mätas och rapporteras? Hur väl 
speglar till exempel en viss mängd kundklagomål den allmänna servicen som företaget 
ger? Med alla de möjligheter som finns för att mäta en process är det viktigt att definiera 
kvaliteten för att på så sätt filtrera och reducera antalet mätningar. Det här måste göras då 
ingen enskild person till fulländning kan ta in och begripa alla informationsflöden 
(Davenport & Beers, 1995).  

4.3.2 Uppsamling 
Mycket av information som behövs finns inom den egna organisationen. Det är därför av 
stor vikt att informationsinsamlandet börjar utifrån de interna processerna. Problem kan 
uppstå om informationen endast återfinns på individnivå i företaget, vilket i värsta fall 
leder det till att den aldrig kommer att bli tillgänglig för beslutsfattare. Studier visar att 
organisationer vanligtvis är medvetna om att de interna informationskällorna har en stor 
betydelse, men att de ändå inte utnyttjas till fullo. En orsak kan vara organisations-
kulturen - att skapa en fungerande organisation där informationsinlämnande är en 
tankegång som genomsyrar hela företaget är en tidskrävande process (Friedman et al, 
1997). 

4.3.3 Distribution 
Collins (2001) menar att i takt med att informationsnäten, och då främst intranäten, i 
företag växer så växer även de problem som är relaterade till dem. Första steget mot att 
förbättra delandet av kunskap och beslutsstöd inom organisationen är att öka förståelsen 
för problemen. Collins (2001) identifierar fem problemområden, där ett av dem beskriver 
hur behovet för anställda att ta fler välinformerade och följdriktiga beslut växer, samtidigt 
som intranäten och andra möjliga informationskällor blir att mer omfattande, till slut 
ohanterliga. Utan en djup förståelse för organisationens uppbyggnad blir det omöjligt att 
navigera sig till den information som är nödvändig för att skapa beslutsunderlag.  
 
För att underlätta informationssökningen för anställda finns en rad åtgärder att vidta, en 
av dem är hur informationen riktas mot berörda personer. En sådan process måste grunda 
sig i strategier från företagets sida. Efter en urvalsprocess för vilken information som 
behövs måste ett företag bestämma till vilka och på vilket sätt informationen skall 
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distribueras och kommuniceras. Den bästa informationen kommer att gå förlorad om den 
inte ges till de personer inom organisationen som aktivt behöver den för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter (Collins, 2001; Davenport & Beers, 1995).  

4.3.4 Analys 
För att informationen skall utgöra ett värde för företaget måste den systematiskt 
analyseras och tolkas. Det är inte alltid enkelt att analysera inhämtad information och det 
medför ofta svårigheter för företag - att bara sammanställa informationen leder ingenstans 
(Sandström, 1998). Däremot är det möjligt att skapa värde med hjälp av den insamlade 
informationen om analysen bygger på perspektiv snarare än på något svar i form av 
siffror. För att informationen skall kunna skapa värde måste den också aktivt användas. 
Med självklarhet är det här lättare att uppnå om informationen är effektivt identifierad, 
uppsamlad och distribuerad. Dock är det inte nog; det måste finnas ett sammanhang 
mellan all information för att ett företags ledning skall kunna dra nytta av den 
(Davenport, 1997).  

4.4 Överensstämmelse mellan IT, verksamhet och strategi 
Företagets affärsidé och verksamhet kommer i högsta grad att använda information som 
ett konkurrensmedel och strategisk resurs (Rouibah & Ould-ali, 2002). Att underhålla 
denna resurs kan vara avgörande för framtiden, varför nyckeltal och mål måste avspegla 
hur olika enheter klarar av detta. Det blir därför allt viktigare för dagens företag att skapa 
överensstämmelse mellan de övergripande affärsstrategierna och organisationens 
informationssystem (Griffin, 2004). Enligt Reich & Benbasat (Återgiven i Galliers & 
Leidner, 2004) är kommunikationen mellan IT-avdelningen och ledningen en central 
fråga. För att skapa en varaktig relation måste man utgå ifrån den långsiktiga 
affärsstrategin som arbetas fram inom företaget och dessutom måste respektive avdelning 
dela med sig av sin kunskapsbas till den andra parten. Falk & Olve (2002) menar därför 
att företagsledningar i framtiden måste bli mer engagerade och involverade gällande IT-
investeringar.  
 

 
 
Tabell 2: Illustration av olika systemnivåer, (Wiktorin, 2003) 
 
Hanteringen av information är en del som utgör den riktiga verksamheten och alla 
verksamhetsrelaterade uppgifter som utförs ingår i en viss process. De arbetsuppgifter 
som utförs kan stödjas av ett datorsystem. Wiktorin (2003) gör i Tabell 2 följande 
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uppdelning mellan de olika systemnivåerna; verksamhet, informationssystem och 
informationsteknologi. Med utgångspunkt från verksamhetens affärsidé och mål bestäms 
vad företaget bör inrikta sin verksamhet mot i en verksamhetsanalys. På informations-
systemsnivån utförs en informationsbehovsanalys där gemensamma regler och begrepp 
fastställs vilka utgör grunden i organisationens informationssystem. Slutligen bör företaget 
göra en genomgång av anskaffning och utformning av den teknik som systemet ska byggas 
kring för att utforma det datorstöd som behövs för att tillfredsställa informationsbehovet i 
verksamheten. Att införa ett system innebär därmed att sammanfoga dessa tre nivåerna. 
 
En allmän uppfattning, som också påvisats av till exempel Falk och Olve (2000), är att 
många företag idag investerar i IT för att kunna hålla företaget på en konkurrensmässigt 
hög nivå, och därför kategoriserar investeringarna som strategiska. Ofta har de dock svårt 
att argumentera för de faktiska ekonomiska fördelarna med investeringarna. Det här kan 
leda till att företag måste acceptera en kortsiktig, men inte bevisat befogad, förlust för att 
kunna skapa bättre framtida lönsamhet. Investeringar i BI kategoriseras av att effekter 
inte nödvändigtvis behöver visa sig förrän efter flera månader eller år från det att 
systemet implementeras.  

4.5 IT-investeringar 
För att leda ett företag till framgång måste de strategiska övervägandena ha sin 
utgångspunkt i företagets strategier, som i sin tur bör grunda sig i företagets affärsidé. De 
kritiska framgångsfaktorer som ska användas för att mäta prestationer av olika processer 
fastställs på den taktiska nivån, och att det där är viktigt att kvantifiera effekterna till 
mätbara mått. På den operativa nivån finns faktorer som ska kunna mätas på daglig basis 
(Irani & Love, 2001). 
 
Kämmerer (1995) menar att direkta nyttoeffekter såsom kostnadsreduceringar och 
intäktsökningar relativt snabbt framkommer i de finansiella resultaten, vilket gör dem 
lätta att identifiera. Indirekta nyttoeffekter såsom riskreduktion, undvikande av kostnader 
(ej att förknippa med kostnadsreduceringar) och ökad konkurrenskraft är mycket svårare 
att hänföra till en specifik IT-investering. Counihan et al, (2002), Saarinen (1996) och 
Noghabai (1993) menar att det inte är överraskande att många traditionella värderings- 
och utvärderingsmodeller misslyckas med att ge rättvisande uppgifter om investeringens 
värden. Det här beror på att de i normala fall är utformade för att värdera de gripbara, 
monetära nyttoeffekterna av en investering. Teknikerna ignorerar dessutom effekten 
investeringar kan ha på personal och organisation i stort.  
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Irani och Love (2001) gör i Figur 7 en uppdelning av IT-investeringars effekter i enlighet 
med nedanstående figur. Företag kan ställas inför frågan hur de skall jämföra strategiska 
investeringar i IT, som ger en mängd ogripbara effekter, med andra företagsinvesteringar 
vars nytta är mer grip- och mätbar. Irani och Love tillägger att det finns en risk att företag 
som implementerat till exempel BI-lösningar endast ser till de lättare identifierbara 
kostnaderna för implementeringen och inga synliga nyttoeffekter. 
 

Strategiska fördelar

Operationella fördelar

Taktiska fördelar

Generellt ogripbara effekter av icke
finansiell natur

Generellt gripbara effekter
 av finansiell natur

 
 
Figur 7: Strategiska, taktiska och operationella nyttoeffekter, (Irani & Love, 2001) 

4.5.1 Behovsanalys 
Counihan et al, (2002) erkänner de svårigheter som föreligger gällande värdering och 
utvärdering av system som behandlar strategisk information. De föreslår en struktur med 
kritiska faktorer som syftar till att övervinna begränsningarna med traditionella 
värderingsmodeller. Strukturen ser ut som följer: den ekonomiska analysen av 
omgivningen riktar i sig på att avgöra huruvida investeringen är en strategisk 
nödvändighet eller inte, dessutom ska här bestämmas behovet av de ogripbara 
nyttoeffekterna. Om analysen identifierar att det föreligger ett behov av systemet skall en 
informationsanalys avslöja till vilken grad företaget behöver det. De här två 
processerna/analyserna måste visa på adekvata grunder för att vidare utvärdering av 
systemet skall kunna göras. För att få engagemang och medel för finansiering krävs även 
en förståelse för nödvändigheten av de ogripbara nyttoeffekterna i företagets ledning. 
Counihan et al, (2002) visar på att det är först under tiden efter implementering som 
nyttoeffekterna kan identifieras, och då genom fallstudie, värdeanalys och ledning genom 
maximering. Med andra ord är det med den här metoden inte möjligt att bestämma värdet 
på investeringen innan den har gjorts. Istället identifierar och isolerar modellen det behov 
som föreligger för investeringen. 

4.6 Värdering av investering 
Det är svårt att fastställa värdet av en IT-investering, då de mjuka/kvalitativa effekter är 
svåra att kvantifiera. Istället kan företaget försöka fastställa nytta, som IT tillför en 
organisation, genom till exempel kostnad/effekt-analyser. Enligt Normann (återgiven i 
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Falk & Olve, 2000) kan nyttan av en IT-investering utgå ifrån två olika perspektiv; att 
skapa intäkter och att reducera kostnader. Normann menar att kostnaderna är lättare att 
fastställa eftersom vi har konkret erfarenhet av hur funktionen sköts idag. Däremot är det 
svårare att fastställa när ny information leder till ökade intäkter. Även Kämmerer (1995) 
påvisar problematiken med att värdera nyttan med IT-investeringar i Figur 8 och föreslår 
ett tillvägagångssätt där ett första steg är att dela upp fördelarna efter om de är mätbara 
eller inte. 
 

Definition av bedömningskriterier

Diskontering till nuvärde

Värdering av verkningar

Precisering av verkningar

Identifiering av verkningar

Accepteras inte, går inte

Accepteras inte, går inte

Accepteras inte, går inte

Nettovärde (+ känslighetsanalys) Övriga verkningar

K1 (kvantifierbara) K2 (icke kvantifierbara)  
 
Figur 8: Kostnads/effekt-analys, (Kämmerer, 1995, s. 47) 
 
I det första steget fastställs bedömningskriterier utifrån verksamhetens mål. I det andra 
steget identifieras vilka effekter som projektet förväntas medföra i organisationen. De 
effekter som är svåra att behandla på ett relevant sätt förs till en alternativ katalog K2, 
som senare får ligga till grund för en mer kvalitativ analys. De följande stegen 
kännetecknas av en värderingsprocess där effekter som av någon anledning ej kan 
bearbetas i respektive steg förs till den alternativa katalogen. Slutligen summeras katalog 
K1 med någon vald kalkylmodell för att fastställa ett monetärt nettonuvärde medan de 
ogripbara effekterna i katalog K2 bearbetas utifrån någon vald kvalitativ analysmetod. 
 
Enligt Surmacz (2004) är andelen gripbara nyttoeffekter med BI små i jämförelse med de 
ogripbara, även om effekterna för den sakens skull inte är obetydliga. Dock är fyra av de 
fem främst aspekterna som företag vill uppnå genom en BI-investering ogripbara (bättre 
information, bättre strategier och planering, bättre taktik och beslut, effektivare 
processer). Den enda gripbara effekten nämnd bland de fem främsta är 
kostnadsreducering genom minskad tidsåtgång. Andra exempel på svårvärderade 
nyttoeffekter kan vara bättre branschkunskap eller effektivare relationer med kunder och 
leverantörer. 
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4.6.1 Kalkylmodeller - Gripbara nyttoeffekter  
Forskning visar att de kalkylmodeller som vanligtvis används för att bedöma 
investeringar i informations- och kommunikationsteknologi är återbetalningstiden för 
investeringen (Bacon, 1990; Ballantine & Strain, 1998, återgivna i Milis & Mercken, 
2003). Att återbetalningstiden är den viktigaste faktorn ser Milis & Mercken (2003) som 
något paradoxalt med tanke på att investeringarna är av karaktären att nyttoeffekterna är 
långsiktiga. Risken är att för många kortsiktiga projekt med snabb återbetalning 
favoriseras. Fortfarande är återbetalningstiden viktig för ett företag men Milis & Mercken 
(2003) menar att det är vanskligt att fatta beslut enbart med detta kriteriet.  
 
Den näst vanligaste är någon slags ROI-beräkning (Return on Investment) och är en mer 
adekvat teknik, då hela projektets livscykel tas med i beräkningen. Dock missar ROI, 
liksom pay-back metoden, att ta hänsyn till tidsvärdet av pengar. En ROI-kalkyler har en 
fördel i att det lätt går att jämföra prognositerade ROI-beräkningar med dess utfall 
(Bacon, 1990, Ballantine & Strain, 1998 återgivna i Milis & Mercken, 2003; Kämmerer, 
1995). 
 
Det finns andra metoder för att bedöma investeringar men dessa är, enligt Bacon (1990) 
och Ballantine & Strain (1998), mindre vanligt förekommande. Exempel kan vara IRR 
(Internal Rate of Return) där även tidsvärdet på pengar och vissa risker kan tas med i 
beräkningen, eller NPV (Net Present Value) där risker av ömsesidigt uteslutande projekt 
behandlas i kalkylen (Milis & Mercken, 2003; Kämmerer, 1995) 

4.6.2 Kvalitativa analysmodeller - Ogripbara nyttoeffekter 
Följande avsnitt kommer att omfatta modeller för värderingar av investeringar, med fokus 
på icke kvantifierbara nyttoeffekter. Ingen av modellerna är direkt anpassad för BI-
lösningar – någon sådan modell har ännu inte formulerats – men meningen är att de ändå 
ska bidra till någon slags kvantifiering av BI:s ogripbara nyttoeffekter. En konkret metod 
presenteras av Hares & Royle (1994). Metoden presenteras i fyra steg och är känd som 
”The Quantification Technique” eller ”bridging the gap”: 
 

 Identifiera nyttan,  
 Göra nyttan mätbar, 
 Förutse och konvertera nyttan i fysiska termer,  
 Värdera nyttan genom vilka kassaflöden den kommer genera.  

 
I det första steget identifieras de ogripbara nyttoeffekterna med främst två olika 
huvudkällor av information. Dels handlar det om att med utgångspunkt i företagets 
strategier identifiera och möjliggöra uppföljning av ogripbara nyttoeffekter. Det här kan 
göras genom att använda ett befintligt styrverktyg, exempelvis balanserade styrkort 
(Willcocks & Lester, 1994). 
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Willcocks & Lester (1994) illustrerar i Figur 9 hur det balanserade styrkortet kan 
användas som ramverk för att utvärdera behoven av en IT-investering. Det anpassade 
styrkortet omfattas dels av en traditionell utvärdering som grundar sig i det finansiella 
perspektivet. I de andra perspektiven, där flertalet av de ogripbara nyttoeffekterna 
återfinns, ryms andra icke finansiella mått, vilka dessutom överensstämmer med 
företagets strategier och mål för verksamheten. 
 

Finansiella perspektivet

Resultat per anställd
Tillväxt i marknadsandelar
Return On Investment (ROI)
Kostnad per affärstransaktion
Genomsnittlig försäljning per kund

Utvecklingsperspektivet

Effektivitet i utvecklingen
Transaktioner per anställd
Produktionskapacitet per enhet
Transaktionskostnad per tidsenhet

Kundperspektivet

Servicegrad
Leveranssäkerhet
Kundnöjdhetsindex
Graden av leveranser som sker i tid
Genomsnittlig försening i leveranser

Interna/process perspektivet

Tillsatt tid till nya system
Grad av funktionalitet mellan avdelningarna
Grad av reducerade kostnader för IT-service
Antalet avvikande system i IS-arkitekturen

 
 
Figur 9: Den modifierade figuren exemplifierar IT-relaterade mått i ett balanserat styrkort, (Willcocks & Lester, 1994) 
 
Genom tillämpning ett befintligt styrverktyg ändras fokus från rena finansiella termer till 
ett strategi- och visionstänkande, vilket är viktigt vid en BI-investering Rouibah & Ould-
ali (2002). En ytterligare fördel med att tillämpa det balanserade styrkortet i ett inledande 
skede är för att avgöra hur väl investeringen kommer att passa in i verksamheten, men 
också underlätta uppföljning och utvärdering av densamma (Milis & Mercken, 2004). 
 
Att skapa en checklista av de ogripbara nyttoeffekterna anger Hares & Royle (1994) som 
den andra huvudkällan vid identifieringssteget. Förslag till faktorer som bör utvärderas 
är; kundnöjdhet, kvalitet och tillförlitligheten gällande service/produkter, förbättrad 
service och minskad felfrekvens. Checklistan bör ha sin utgångspunkt i företagets 
strategier. Även Kämmerer (1995) och Noghabai (1993) anger detta verktyg som en 
kvalitativ analysmetod för att identifiera/värdera icke kvantifierbara nyttoeffekter. 
Generellt sett är checklistan lättare att skapa men svårare att kvantifiera, vilket medför att 
den med fördel används i ett initialt skede av investeringsbedömningen.  
 
Det andra steget i Hares & Royles (1994) metod är att göra de ogripbara nyttoeffekterna 
mätbara, vilket sker genom att omformulera checklistan i mer mätbara termer. 
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Profilscheman och rankingmetoder är andra verktyg som genom viktning och 
betygssättning för att försöka värdera identifierade nyttoeffekter i checklistan 
(Kämmerer, 1995; Noghabai, 1993). Vid användning av företagets kritiska 
framgångsfaktorer som underlag för investeringenbedömning kan problem uppstå då 
dessa endast till viss del täcker in de nyttoeffekter som uppkommer (Milis & Mercken, 
2004). 
 
Samtliga forskare inom området anser att det svåraste och mest komplexa problemet med 
metoden är att omvandla de ogripbara effekterna till nytta, vilket utgör det tredje steget i 
Hares & Royles (1994) metod. De presenterar följande tre tillvägagångssätt för att 
konvertera mätningarna till verkliga siffror. Den mest attraktiva metoden är att 
genomföra en marknadsundersökning där företagen och deras kunder beskriver upplevda 
nyttoeffekter och diskuterar sig fram till det monetära värdet av dessa. Fördelaktigt är 
även om undersökningen täcker in framtida faktorer som leder till proaktivt agerande och 
därmed också ökat värde till investeringen. Ett alternativ till marknadsundersökning är att 
ledning och erfarna medarbetare försöker sätta värden på de ogripbara nyttoeffekterna. 
Denna metod liknar den som Remenyi et al (2000) beskriver, där effekterna värderas 
genom förhandling inom organisationen. Problemet med denna typ av värdering är att det 
ligger mycket subjektivitet i värderingen av nyttoeffekterna, då de uttrycks i monetära 
termer, något som även Remenyi et al (2000) är medveten om.  
 
Kämmerer (1995) har en kritisk synpunkt gällande ovanstående typer av bedömningar – 
alltså när företag försöker sätta monetära värden på subjektiva bedömningar. Han menar 
att siffror har den egenskapen att de gärna uppfattas som absoluta, vilket kan vara 
förrädiskt i sammanhanget. Det måste hela tiden finnas en medvetenhet om att 
värderingarna mer eller mindre består av framtvingade subjektiva åsikter. Dessutom 
menar Hares & Royle (1994) att denna typ av metod påverkas negativt av att 
bedömningen genomförs baserat på historiska händelser och inte i tillräcklig utsträckning 
omfattar de framtida och proaktiva nyttoeffekterna. Den sista metoden för att omvandla 
de ogripbara nyttoeffekterna är att jämföra med andra projekt inom samma eller liknande 
verksamheter, även benämnt som ”Best Practice”. Metoden grundar sig i utvärderingar av 
tidigare arbeten, vilka ofta utförts med hjälp av någon sorts kalkylmodell som exempelvis 
RIO-kalkyler. 
 
Problem med att tillämpa denna metod uppkommer då investeringar inom olika 
verksamheter påverkas olika mycket av sin omgivning samt av omvärldsfaktorer som 
exempelvis marknadens konjunktur. Dessutom är även metoden, liksom de föregående, 
baserad på historiska händelser.  
 
Det fjärde och sista steget i Hares & Royles (1994) metod avser att omvandla de ovan 
fastställda fysiska termerna till kassaflöden. De volymer och monetära värden som 
fastställts i ovanstående steg används för att beräkna kassaflöden för investeringen. 
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Författarna påpekar att detta steg av modellen kan användas tillsammans med en 
kostnads/effekt analys. Tekniken följer därmed Kämmerers (1995) logik, med skillnaden 
att alla investeringens värden kommer att behandlas på samma sätt oberoende om de 
hänförs till K1- eller K2-katalogen. Den här metoden medför därför i utförandet stora 
utrymmen för omdöme, vilket kommer att leda till subjektiva bedömningar. 
Identifieringen av nyttoeffekter beror i slutändan på vilka intressenter som utför analysen. 
Det tredje steget, att förutse nyttan i fysiska termer, medför svårigheter för BI-lösningar.  

4.6.3 Kostnad och risk 
För att kunna bestämma nettonyttan måste den totala nyttan av samtliga effekter ställas i 
förhållande till vad investeringen kostar. Enligt Dahlgren et al (2000) är det lättare att 
beräkna kostnaderna för en investering än vad det är att kvantifiera nyttan. I Tabell 3 
presenteras olika kostnadsslag, vilka uppstår i olika skeden av en IT-investerings 
livscykel.  
 

      Kostnads-
                slag

Livscykel

2. Investering

1. Utredning/
    Besluts-
    underlag

3. Användning/
    Förvaltning

4. Avveckling

A.
Kapitalkostnad

Hårdvara
Mjukvara

Ersättning
Avskaffning

Utrangering

E.
Administration
och övriga
kostnader

Redovisning
Säkerhet

Personal

Redovisning

Redovisning
Säkerhet

C.
Användnings-
kostnader

Personal
Utbildning

Personal
Datortid
Lokaler
Tele
Dolda kostnader

Avlärning

B.
Utveckling /
anpassnings-
kostnader

Personal
Konsulter
Datortid
Tele

Personal
Konsulter
Resor

Personal
Konsulter
(Förvaltning)

Konvertering

D.
Support-
kostnader

Teknisk support
Applikationshjälp
Uppgradering

 
 
Tabell 3: Visar olika kostnadsslag som bör beräknas när en IT-investering övervägs. De mörkgrå rutorna 
innebär de största kostnaderna vid en investering och de ljusgrå rutorna representerar stora driftskostnader 
(Dahlgren et al, 2000, s. 30) 
 
I det första steget av livscykeln, som omfattas av utredning och beslutsunderlag, är 
personal- och konsultkostnaderna de stora posterna, även om de inte utgör så stor del av 
den totala investeringskostnaden. I det andra steget uppkommer de största kostnaderna 
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för investeringen i form av hårdvara, mjukvara, personal, konsulter och utbildning. 
Kostnadsstället är också den största sett över hela IT-investeringens livscykel. Det tredje 
steget omfattar användningen av systemet och är den näst mest kostsamma delen av 
investeringen. Intern personal samt konsulter som ansvarar för förvaltning av systemet är 
en stor del av kostnaden, men även uppgraderingar samt teknisk support utgör tunga 
kostnader. En annan viktig kostnad som ofta inte omfattas i kalkylen är ”dolda” kostnader 
som ofta uppskattas till 30-35 procent av den totala IT-kostnaden. Dessa kan omfattas av 
datakommunikationskostnader, ineffektivt arbete som följd av tekniska dataproblem, eller 
bristande kompetens hos medarbetare. Det sista steget i en IT-investerings livscykel 
omfattas av avveckling och består till stor del av konvertering och avlärning (Dahlgren et 
al, 2000). 
 
De vanligaste sätten att identifiera och hantera risk är kopplade till kalkylunderlagen för 
investeringarna, där riskfaktorerna på olika sätt vägs in i betalningsnettot. Det finns i IT-
investeringar flera olika typer av risker som kan vara relevanta att nämna (Kämmerer, 
1995; Milis & Mercken, 2004). Några exempel är: 
 
Finansiell risk – som kommer från att de betalningsströmmar som prognostiserats för ett 
projekt inte överrensstämmer med de faktiska betalningsströmmarna, vilket kan leda till 
en negativ likviditetspåverkan för ett företag.  
 
Teknisk risk – innebär att ett projekt som ett företag ämnar genomföra kan komma att 
kräva teknik och kompetens som det i företaget inte har tillgång till. Risken kan därför 
leda till oväntade kostnader och fördröjningar i projektet. 
 
Funktionell risk – projektet motsvarar den fastställda kravspecifikationen, men systemet 
motsvarar inte förväntad och efterfrågad nytta. Detta kan uppstå om en felaktig analys av 
systemets kapacitet genomförts, andra orsaker kan vara om förutsättningarna eller 
användningssituationen har förändrats i företaget. 
 
Projektrisk – den IT-investering som företaget avser att genomföra är för stor, för 
komplex eller för tekniskt avancerad för de anställda inom organisationen. Detta kan 
medföra att tiden för införande och driftsättning av systemet fördröjs, vilket i sin tur 
resulterar i höga kostnader för att skaffa ersättningspersonal och minskad effektivitet i 
organisationen under tiden för implementeringen. 
 
Internpolitisk risk – förändringar i det nuvarande arbetssättet innebär att medarbetare i 
organisationen som berörs av IT-investeringen visar lågt intresse och engagemang för att 
införa det nya systemet. Dessutom kan det innebära ett hot mot deras nuvarande 
positioner vilket kan medföra att anställda och hela divisioner inom företaget motarbetar 
och försvårar införandet av de nya IT-verktygen. 
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Systemrisk – uppstår om IT-investeringen medför stora förändringar i företagets 
omgivning så att befintliga konkurrensfördelar försvinner. Om den nya investeringen inte 
följer någon långsiktig plan kan den snabbt och fullständigt förändra ett företags 
marknadsandel, tillväxt och slutligen dess lönsamhet. 
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5 Empiri och analys 
Kapitlet återger det empiriska material som framkommit under vår studie, samt hur det 
står i relation med studiens referensram. Studien fokuserar främst på vad som kan anses 
vara generellt inom problemområdet. Genom tillämpning av sekundärdatainsamling 
inkluderas ytterligare ett perspektiv än de som omfattas i studiens urval av respondenter. 
Vi kommer att presentera respondenternas olika formuleringar av samma sak 
ackumulerat, snarare än att göra jämförelser mellan olika perspektiv. Dessutom har 
många av de svar som erhållits från respondenterna varit likartade. Fokus på 
generalisering kommer även att innebära att många situationsspecifika uttalanden 
utelämnas ur det empiriska materialet. Kapitlet inleder med att beskriva behovet av BI 
för att senare leda fram till faktorer som är kritiska för att en investering skall generera 
någon nytta i verksamheten. Avslutningsvis beskriver kapitlet hur en investerings-
bedömning utförs.  

5.1 Behovet av investering 
Samtliga respondenter menar att BI är ett medel för att få kontroll och kunskap om sin 
verksamhet. Samtidigt hävdar flera leverantörer att även om deras kunder har stora mål 
med investeringen så anser de ofta att målet är uppnått då systemet är infört i 
organisationen. Dahlgren et al (2000) hävdar att det är viktigt att fastställa mål för under 
vilken tidsperiod nyttan med en investering skall realiseras. Respondenter från såväl 
kund- konsult- och leverantörssidan menar dock att de strategiska målen aldrig är 
kvantifierade i monetära termer. Istället beskriver respondenterna mer subjektiva mål, till 
exempel att företagen vill skaffa strukturerad information från en mängd undersystem. 
Kvantifiering av målen görs inte eftersom det anses alltför komplicerat. De mål som sätts 
upp för investeringen hamnar istället ofta på en operationell nivå för hur projektet skall 
genomdrivas; hur lång tid projektet skall löpa över, hur mycket projektet skall få kosta 
etc.  
 
Ett problem som identifieras är därmed att kunder inte längre ser investeringen ur ett 
strategiskt perspektiv när projektet är avslutat. Det trots att investeringen är av en 
karaktär som gör att företaget kontinuerligt måste fortsätta tillämpa BI-verktyget i sin 
dagliga verksamhet för att optimera nyttan. En respondent från leverantörssidan 
exemplifierar detta då han påtalar att om kunder inte utnyttjar verktyget i dess fulla 
kapacitet så är det kanske inte en BI-investering som skall göras utan ett 
informationsprojekt.  
 
Counihan et al, (2002) menar att ett företag inför en investering måste avgöra huruvida 
den är en strategisk nödvändighet eller inte. Dessutom måste behovet av investeringen 
isoleras. Av vår undersökning framkom att behovet vanligen hade identifierats redan 
innan leverantörerna kontaktats. Från kundsidan framhävdes att behovet av investeringen 
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vanligen grundats på företagets strategier. Olve & Falk (2002) är av samma uppfattning: 
att ledningen i företag måste vara engagerad i företagets IT-investeringar och se 
information som en strategisk resurs. Det finns en motsägelse i att behovet för 
investeringen grundar sig i företagets strategier, men målen är operationella och därmed 
mer kortsiktiga. 

5.2 Kartläggning av verksamheten  
Samtliga respondenter är av uppfattningen att fastställandet av företagens processer ofta 
går djupt ned i verksamheten vid införande av en BI-lösning, i syfte att hitta de nyckeltal 
som företagets processer skall mätas på. Från processanalysen skall sedan en 
kravspecifikation för investeringen formuleras. Kravspecifikationens kvalitet anses av 
respondenterna vara kritiskt för att ett företag skall kunna få ut några nyttoeffekter från 
sin investering. Enligt Wiktorin (2003) och Griffin (2004) är det viktigt att företag skapar 
system som är anpassade till att stödja verksamheten. Kravframtagning och design-
utveckling syftar då till att skapa överensstämmelse mellan system och verksamhet. 
 
Ett exempel på hur viktig kravframtagningen är visas av ett företag som önskade ha 
rapportering från en inköpsprocess. Eftersom det i många stora företag ofta finns olika 
avdelningar som utför liknande arbetsuppgifter kan frågan uppstå vem som skall göra 
vad. Ett problem som företaget upptäckte var att det inte fanns någon process för hur 
inköpen skulle hanteras, vilket resulterade i att det inte heller var möjligt att införa något 
systemstöd för processen. För själva mätningen var de därför tvungna att först skapa en 
inköpsprocess. Det här medförde att företaget fick insikt i sin organisation; hur de 
arbetade, av vilka arbetet utfördes etc. En respondent uttrycker det enligt följande: 
 
”Oftast får man en hävstång när man gör en BI-implementering, dvs. man upptäcker 
andra behov under projektets gång” 
 
Att undersöka olika processer och sedan identifiera sambanden mellan dem kan leda till 
en nyttoeffekt som ofta inte förväntas av företaget som implementerar BI-lösningar, även 
om den är allmänt känd för leverantörerna. Nyttoeffekten består i att vissa processer 
justeras eller tas bort, men även som i ovan beskrivna exempel att nya processer 
tillkommer. Ett projekt som initierats för att informationen varit bristfällig i företaget kan 
successivt ändras till en diskussion om förändrat arbetssätt inom verksamheten. 
Sammantaget ger det här en klarare bild och en bättre insikt i vad företaget egentligen 
sysslar med.  
 
Respondenter ur samtliga perspektiv menar att det är viktigt att ha en strategi som är 
genomarbetad och uttalad överallt i organisationen innan en BI-lösning skall 
implementeras, vilket även bekräftas av vår empiriska sekundärdata (Dauga, 2002). 
Processerna skall vara väl definierade och grundade i företagets mål, visioner och 
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strategier. Först därefter är det möjligt att bryta ner strategierna i beståndsdelar för att 
hitta lämpliga nyckeltal att mäta verksamheten utifrån, något som även Davenport et al 
(1995) anser vara viktigt. Genom att utgå från Kaplan & Nortons (1992; 1993) 
balanserade styrkort kan ett företag med sina strategier som utgångspunkt kartlägga 
verksamheten i syfte att identifiera mål med en investering. Flera respondenter ur de olika 
perspektiven håller med om att de balanserade styrkorten ger en klar bild av 
verksamheten. Utöver den klarare bilden av verksamheten skapar kartläggning och 
nedbrytning av strategierna också en bättre möjlighet att kunna förutse nyttan med en BI-
investering. 
 
Från vissa respondenter påpekas emellertid svårigheter med att realisera idéerna med 
balanserade styrkort inom organisationer. Problem som företag ofta möter uppkommer 
när de försöker implementera för mycket på en och samma gång. De klarar då inte av att 
hantera den komplexitet det innebär att uttrycka hela verksamheten i nyckeltal och 
mätpunkter. Företag bör istället fokusera på att i mindre steg identifiera de viktigaste 
strategiska målsättningarna/mätpunkterna. Även på divisionsnivå menar vissa 
respondenter att de borde försöka underlätta komplexiteten genom att reducera antalet 
nyckeltal. Först när hela organisationen arbetar utifrån de uttalade strategierna skulle det 
vara möjligt att införa en mer omfattande struktur för mätning. Det här arbetssättet skulle 
förvisso ta längre tid att införa, men på sikt ge en bättre effekt. Enligt Samuelson (2001) 
är det mycket riktigt rätt väg att gå för att förmedla strategierna ut på operativ nivå. 
Respondenterna från leverantörssidan hävdar dessutom att även om strategiarbetet 
generellt är viktigt och invecklat krävs det sällan några större organisatoriska 
förändringar vid införande av BI-system. 

5.3 Nyttoeffekter 
Enligt samtliga respondenter kan de nyttoeffekter som uppstår vid en BI-investering delas 
in i två olika kategorier; ogripbara eller gripbara. Den här uppdelningen gör även 
Kämmerer (1995) generellt för IT-investeringar. De gripbara effekterna ligger vanligen 
på en operationell nivå, vilket medför att de kan kvantifieras i finansiella termer. De 
ogripbara nyttoeffekterna är däremot ofta kopplade till företagsstrategiska fördelar och är 
av en icke-finansiell natur, vilket komplicerar kvantifieringen. Den här kategoriseringen 
är även observerad av Irani & Love (2001). 
 
Av intervjuerna framkommer att de ogripbara effekterna överstiger de gripbara i vilken 
påverkan de har på företagsresultatet, vilket ligger i linje med Surmacz´s (2004) 
forskning. Det medför problem vid kvantifiering av investeringen och därmed också 
svårigheter med att finansiellt rättfärdiga den. I studien identifieras att de ogripbara 
nyttoeffekterna vanligen är intäktsdrivande medan de gripbara är kostnadsreducerande. 
Många respondenter är också av uppfattningen att en BI-investering primärt skall ge 
ökade intäkter i verksamheten, och dessutom skapa bättre förutsägelser av intäkts-
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strömmar. En leverantör tillägger att de intäktsökande effekterna bör vara fem till tio 
gånger större än de kostnadsreducerande för att ett projekt skall initieras. Här frångås 
alltså den vanliga uppfattningen – att IT-investeringar syftar till att effektivisera och 
rationalisera (Rouibah & Ould-ali, 2002; Falk & Olve, 2000). BI har därmed fokus på att 
skapa intäkter som är av ogripbar karaktär och kraftigt överstiger de kostnadsreducerande 
effekterna. 

5.3.1 Gripbara nyttoeffekter 
Generellt hävdar respondenterna att en BI-investering ger företagen möjlighet att 
reducera antalet befintliga system, vilket kan klassificeras som en gripbar nyttoeffekt. 
Genom att ta bort vissa databaser eller rapportgeneratorer kopplade till verksamheten är 
det möjligt att sänka sina driftkostnader. Diskussionen går mot att jämföra vad det kostar 
kundgruppen att förvalta de systemen som de har idag mot vad det kostar att bygga en 
BI-lösning. I den empiriska sekundärdatainsamlingen visar också Dauga (2002) på att 
alternativkostnader bör inkluderas. 
 
En kostnadsreducering som leverantörer nämner är att det med en BI-lösning är mindre 
kostsamt att producera rapporter som skall ligga till underlag för beslut. Besparingen 
ligger då i minskad tidsåtgång för anställda att ta fram rapporter, vilket leder till 
möjligheter att reducera personalstyrkan. Att uttrycka effektiviseringen i informations-
framtagandet i tid möjliggör en kvantifiering av nyttoeffekten i finansiella termer. Det här 
är en nyttoeffekt som direkt kan översättas i valfri kalkylmodell. Erfarenheten från 
kundsidan är dock att effektiviseringen oftast inte leder till friställande av anställda, utan 
snarare till omorganiseringar i personalen. Om den minskade tidsåtgången därför 
generellt leder till några konkreta kostnadsbesparingar är oklart – det måste jämföras med 
vad den omlokaliserade personalen genererar för företaget.  
 
Andra gripbara nyttoeffekter är ofta mer situationsspecifika, alltså inte möjliga att erhålla 
för alla som implementerar BI-lösningar. Två exempel som leverantörer pekar på är 
förbättrad resursallokering och möjligheten för vissa företag att effektivisera sina 
kassaflöden vid kundreskontran. Förbättrad resursallokering är gripbar i den mening att 
det torde vara relativt enkelt att i en utvärdering hänföra eventuella effektiviseringar till 
investeringen. Dock finns det stora svårigheter att förutspå vad investeringen kommer att 
medföra innan den implementeras. När det gäller kundreskontran har företag har ofta 
många små leverantörer som är snabba att fakturera medan den egna organisationen är 
sämre och binder mycket kapital. Många ekonomisystem klarar inte av att fullt ut stödja 
ett större antal användare som har som uppgift att arbeta med kundfordringar. Med en 
vertikalt införd BI-lösning blir det möjligt att penetrera och effektivisera processen. Det 
innebär att alla involverade får rätt information och ansvariga eller projektledare får 
bättre kontroll på företagets kundfordringar.  
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Generellt kan inte de ovanstående gripbara nyttoeffekter klassificeras som strategiska 
utan snarare som operativa. Av vår studie framkommer också att andelen operativa 
fördelar med en BI-investering är få i jämförelse med de strategiska. Traditionella 
värderingsmodeller misslyckas därför oftast med att ge rättvisande uppgifter om en IT-
investeringens värde, då de normalt har som utgångspunkt att värdera kvantifierbara och 
finansiella nyttoeffekter, vilka oftast återfinns på operativ nivå (Counihan et al, 2002; 
Saarinen, 1996; Noghabai, 1993).   
 
Beroende på andelen gripbara effekter, som BI de facto levererar, varierar leverantörernas 
”svar” på hur väl det är möjligt att utföra tillförlitliga investeringsbedömningar. Både 
kunder och konsulter som deltagit i studien är emellertid överens om att nyttoeffekterna 
inte varit möjliga att mäta till en nivå där de kunnat känna en säkerhet i kalkylerna. Det 
här anser också Counihan (2002), Saarinen (1996) och Noghabai (1993) vara vanligt 
förekommande vid IT-investeringar. Alla respondenter anger att nyttoeffekterna med BI 
till stor del är ogripbara i den mening att de är svåra att värdera i pengar. 
 
Beräkningsmodellerna som leverantörer använder är ofta simuleringsvänliga. Man vill 
lägga in olika typer av faktorer och därmed skaffa sig en bild över vad investeringen kan 
generera. Samtidigt verkar det finnas en gradskillnad mellan vilka nyttoeffekter av 
samma karaktär som leverantörerna anser kunna placeras i beräkningsmodellerna, alltså 
vilka nyttoeffekter de anser vara gripbara. Vissa leverantörer är av meningen att 
intäktsökande effekter såsom merförsäljning genom ökad försäljning hos befintliga och 
nya kunder är gripbara/prognostiserbara effekter. De går då igenom vad process-
förändringar kan ge för effekter i form av förbättrad servicegrad, leverantörsrelationer 
etc., vilket de sedan försöker översätta till finansiella termer genom att sätta värden på 
varje påverkad faktor.  
 
Att inkludera fler nyttoeffekter i kalkylmodellen skapar också bättre möjligheter att visa 
på hög ROI för investeringen, något som alltid är av fördel för ett säljande företag – i det 
här fallet en BI-leverantör. Det här ser Kämmerer (1995) som negativt i den meningen att 
siffror har egenskapen att gärna uppfattas som absoluta. Han anser att företagen med ett 
sådant synsätt lätt förlorar insikten om subjektiviteten i siffrorna.   

5.3.2 Ogripbara nyttoeffekter 
Flertalet respondenter från leverantörssidan menar att det vanligen är diskussionen om 
vilka nyttoeffekter som kan erhållas som står i centrum vid införande och försäljning av 
BI-system. Det visas i mycket liten utsträckning siffror över vad investeringen skall 
generera; de siffrorna som de facto visas beskriver istället hur mycket som kommer att 
sparas genom kostnadsreduceringar. Samtidigt menar Surmacz (2004) att det är på de 
ogripbara nyttoeffekterna som fokus bör ligga. En respondent uttrycker det som: 
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”Detaljnivån på att beskriva nyttoeffekterna är hög, men att sedan sätta siffror på det är 
ruskigt vanskligt. Det kostar mer än vad det ger och sedan är det troligtvis inte rätt 
heller” 
 
Genom förfarandet – att inte försöka sätta värden på ogripbara nyttoeffekter – undviks 
den problematik med subjektiva bedömningar som Kämmerer (1995) påtalar.  
 
Att kunna fatta rätt beslut i rätt tid är den mest uttryckta nyttoeffekten från såväl kunder 
som leverantörer. Dock fattar inte BI-systemen själva besluten, de hjälper till att skapa 
underlag för beslutssituationerna i form av nödvändig information i rätt tid. ”En version 
av sanningen” är en annan närbesläktad nyttoeffekt med investeringen, vilket innebär att 
informationen skall vara presenterad utifrån samma definitioner. I dagens företag finns 
det vanligen många underliggande system, vilket får till följd att det är svårt att skapa 
någon fullständig bild över hela verksamheten. När BI implementeras upplever 
respondenter från kundsidan att företaget ges möjlighet att skapa någon slags konsensus i 
verksamheten som bedrivs. Det här åstadkommer företaget genom att hämta information 
från en enhetlig källa och inte som tidigare från flera olika system. På så sätt erhålls en 
högre informationskvalitet, vilket enligt Corbitt (2004) skapar effektivitet inom till 
exempel kund- och leverantörsrelationer och därmed konkurrensfördelar inom de 
områdena.  
 
Davenport (1997) och Strong et al. (1997) är av uppfattningen att det är vitalt för 
individerna inom en organisation att kunna lita på den information som finns, i synnerhet 
när den används som beslutsunderlag. Generellt påtalar respondenterna den stora 
skillnaden ett BI-verktyg innebär, då företaget får ”en version av sanningen”, och all 
information är insamlad, bearbetad och analyserad från en och samma källa. På så sätt 
undviks problem med att personer har olika uppfattningar om en situation enbart på grund 
av att deras underliggande information inte är likadant konstruerad. För att optimera 
nyttan med BI-investeringen är det därför nödvändigt att verktyget inte fungerar som 
ytterligare en rapportgenerator i företaget, utan istället som den enda informationskällan 
för intern information 
 
Ett exempel på hur viktigt det är med rätt information i rätt tid är ett order-to-delivery 
system som har införts. Systemet följer då hela processen från beställning till leverans. 
Kunden beskriver situationen enligt följande: 
 
”Säg att målet är att 80 procent av varorna skall vara färdig för leverans vid planerat 
datum. Om varorna är försenade kan det skapa stora förluster, både genom förlorad 
goodwill hos kunderna och genom rena förluster i form av att ordrar cancelleras. Ofta 
kan det dessutom vara lika illa om varorna är klara för leverans tidigare än beräknat, 
vilket innebär att de antingen får stå i lager eller att kunden tvingas kvittera ut varorna” 
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Med hjälp av BI kan företaget följa upp den här processen och förhindra de beskrivna 
scenarierna. På så sätt skapar de bättre kundrelationer och därmed också bättre 
lönsamhet. Att bestämma graden av nytta som erhålls genom tillämpningen av BI är dock 
en svårare uppgift än att identifiera densamma. 
 
Flera respondenter ur de olika perspektiven är av meningen att när individer inom en 
organisation får möjligheten att ta fram nödvändig information snabbt medför det att hela 
organisationen bli mer uppdaterad. Collins (2001) hävdar att problemet med att rikta 
informationen till rätt individer fortfarande är kritiskt för att ett företag skall kunna uppnå 
effektivare beslutsfattande. Flera respondenter menar också att det här är en kritisk del av 
investeringen. Det är av väsentlig betydelse att strukturera upp vem som skall ha vilken 
information och varifrån den skall hämtas. En god struktur och snabb informations-
framtagning gör att beslut i organisationen kan fattas på bättre och mer aktuella grunder. 
 
Goldratt (1990) påtalar att informationen i en organisation ofta är alltför omfattande för 
att det snabbt skall gå att ta fram specifikt efterfrågad information. Därmed kommer 
organisationen inte att kunna arbeta effektivt i sina beslutsfattande processer. Det här 
belyses också av flera respondenter, där en respondent från kundsidan beskriver 
problemet enligt följande: 
 
”Kvaliteten i kundinformationen som försäljningsorganisationen arbetat med har 
historiskt varit bristfällig, då framtagningsarbetet varit alltför långsamt och omständligt. 
Genom att införa BI i organisationen har vi i företaget ökat tillförlitligheten i 
informationen samtidigt som framtagningsarbetet effektiviserats” 
 
Den stora skillnaden från tidigare är att individer i företaget idag inte behöver börja 
insamla information om en kund en vecka innan kundbesök, utan det räcker att göra det 
dagen innan. Idag kan de dessutom på ett helt annat sätt än tidigare lita på att den 
informationen de arbetar med stämmer bättre överens med verkligheten. Därmed har 
företaget en mer aktuell bild av kundens statistik när det gäller till exempel försäljning, 
leveranstider etc. Ford (2004) är av uppfattningen att den effektivare strukturen inte bara 
medför reducerad tidsåtgång för informationssökning, utan även ger organisationen en 
ökad kännedom om sin verksamhet. Det här anser även många respondenter vara en 
extraeffekt av investeringen.  
 
De här nyttoeffekterna är till viss del gripbara och till viss del ogripbara. Tiden som 
sparas genom effektivare informationshantering är möjlig att mäta och uttrycka i pengar. 
Däremot är det svårare att värdera den ökade kvaliteten på informationen, genom ökad 
försäljning och bättre kundrelationer. Den ökade konkurrenskraften genom förbättrade 
kundrelationerna kommer inte heller den att direkt återspeglas i de finansiella resultaten, 
och är därför svår att hänföra till en specifik investering (Kämmerer, 1995). Vissa 
nyttoeffekter, som exempelvis bättre beslut, kan vara intäktsökande såväl som 
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kostnadsbesparande, beroende på vilken beslutssituation informationen stödjer. Många 
respondenter är av uppfattningen att de intäktsökande effekterna kraftigt överstiger de 
kostnadsreducerande, men att de är svårare att förutspå och därmed också svårare att 
kvantifiera. 
 
För att få någon nytta ur den ökade informationskvaliteten är det nödvändigt att 
informationen kontinuerligt används i organisationen. Flertalet respondenter menar att 
om en rapport pekar på ett problem i företaget måste det medföra en åtgärd, exempelvis i 
form av ett strategiskt eller operationellt beslut om förändring. Det här anser även 
Sandström (1998), Lapide (2003) och Rouibah & Ould-ali (2002) vara en förutsättning 
för att informationen, och således även investeringen, skall kunna skapa värde.  
 
En respondent från kundsidan redovisar ett tillvägagångssätt för att mäta hela nyttan 
baserat på hur mycket actions/åtgärder/beslut som tas på rapporter producerade av BI-
lösningar. Det skall då finnas möjlighet att se alla åtgärder som utförs och eventuellt även 
vad de har lett till. Då kan företaget se hur snabbt ett problem inom organisationen tas om 
hand, vad åtgärden kostade, samt vad utfallet blev. Det här sättet att mäta nyttoeffekter 
fungerar dock endast som en utvärdering av ett redan implementerat projekt, varför det 
inte kan ligga till grund för investeringsbedömning. 

5.4 Kostnader 
Samtliga respondenters uppfattning är att det är betydligt lättare att förutse och beräkna 
kostnader än att nytta som uppkommer vid en BI-investering. Dahlgren et al. (2000) anser 
generellt att så ofta är fallet vid IT-investeringar. Författarna kategoriserar olika 
kostnadsslag som är förknippade med IT-investeringar samt hur starkt de framträder i de 
olika livscyklerna5.  
 
De flesta respondenterna gör följande uppdelning av kostnaderna vid ett införande av BI-
system. Initialt handlar det om kostnader för konsulter samt interna resurser i form av 
personal som deltar i förstudie och utformande av kravspecifikation. Vid investering av 
ett BI-verktyg utgörs kostnaderna till stor del av ny hårdvara och licenser för mjukvara. 
Andra stora poster är konsulternas arvode för utveckling och implementering av systemet 
samt utbildning av användarna. De huvudsakliga efterkostnaderna som respondenterna 
anger följer efter själva investeringen är kostnader för drift och årliga licensavgifter, vilka 
varierar beroende på vilken leverantör företaget väljer. Vår referensram (Dahlgren et al, 
2000) visar på att IT-investeringar ofta kan medföra stora dolda kostnader i form av till 
exempel datakommunikationskostnader eller ineffektivt arbete på grund av ny arbetssätt. 
Det här är emellertid inget som har återgivits av respondenterna som några betydande 
kostnadsposter. 
 
                                                 
5 Se Tabell 3: Olika kostnadsslag i en IT-investerings livscykler. 
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Vid förändringar i ett företags verksamhet kommer systemen att behöva anpassas till nya 
situationer, menar respondenterna. Förändringsgraden kommer därför också att vara en 
påverkandefaktor för systemets efterkostnader. Det ses primärt som en kostnad, men det 
finns även en viss systemrisk, vilken vanligtvis uppstår då förändringar innebär att 
befintliga konkurrensfördelar förändras eller till och med försvinner (Kämmerer, 1995; 
Milis & Mercken, 2004). Generellt är företagsvärlden alltid i rörelse, vilket innebär att 
företag som implementerar BI-lösningar ofta har ett kontinuerligt behov av 
uppdateringar.  
 
Genom att kategorisera investeringen som strategisk, snarare än operationell, skapas en 
långsiktighet i vad systemet skall prestera, menar såväl respondenter som Kaplan & 
Norton (1993; 1996). Investeringen kommer då att vara kopplad till strategiska mål som 
inte revideras lika ofta som operationella. På så sätt kommer efterkostnaderna att hållas 
på en lägre nivå samtidigt som den systemrisk som är förknippad med investeringen 
undviks. Enligt respondenterna kan företagen dessutom bygga lättföränderliga system 
och på så sätt reducera sina framtida förändringskostnader.  
 
När BI skall implementeras måste organisationen välja huruvida gammal data skall 
konverteras och användas i det nya systemet eller om systemet skall börja lagra data från 
dagen det sätts i drift. Generellt sett är konvertering av gammal data förknippat med ett 
komplext arbete och höga kostnader. Fördelen är att systemet kommer att kunna generera 
nyttoeffekter redan från början. Nackdelen är att företag ibland kan uppleva dålig 
datakvalitet med konverterad data, vilket genererar kvalitetsproblem i företagets 
information. Konverteringsfrågan blir därför av väsentlig betydelse då BI i sig inte löser 
några problem med datakvaliteten. Davenport (1997) anser att systemets tillförlitlighet 
kan komma att skadas vid brister i informationskvaliteten och att det i sin tur kan leda till 
att förtroendet för systemet hämmas i framtiden, trots att informationskvaliteten kanske 
inte längre är något problem. Beslutet gällande huruvida gammal eller ny data skall 
användas är en fråga som inte har något bestämt svar, utan respondenterna ur alla 
perspektiv menar att det snarare är ett beslut individuellt för varje implementering. 

5.5 Risker  
Studien identifierar två kritiska risker som är avgörande för hur väl ett projekt kommer att 
lyckas med att bringa bättre lönsamhet till ett företag. En av riskerna handlar om 
betydelsen av en väl utförd förstudie av verksamheten; det är viktigt att kunder noga tänkt 
igenom behovet och syftet med investeringen. Många respondenter anser att det är ett 
stort arbete att kartlägga verksamhetsprocesserna och även att identifiera vilka användare 
som finns samt vilket informationsbehov de har. De flesta respondenterna från 
leverantörssidan upplever att projekt blir lyckade när de följer en väl genomförd 
förstudie, samt en väl utformad kravspecifiktion. Därmed menar leverantörerna att den 
funktionella risken, som innebär att förväntade och efterfrågade nyttoeffekter inte uppnås 
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trots en fullgod kravspecifikation, inte är av väsentlig betydelse. Däremot finns det en 
projektrisk på grund av den komplexitet som återfinns i arbetet att kartlägga 
verksamheten. Tiden för införande och driftsättning av systemet riskerar att fördröjas, 
vilket i sin tur kan resultera i höga kostnader för investeringen (Kämmerer, 1995; Milis & 
Mercken, 2004).  
 
Den andra kritiska risken som anges av flertalet respondenter beror på hur systemen efter 
implementering nyttjas i organisationen. Många missar återföringen till företagets 
handlingsplaner och ser BI-investeringen endast som en rapportgenerator. Det finns 
därmed en risk för att investeringen inte utnyttjas till dess fulla kapacitet, något som även 
Davenport (1997) anger som en kritisk faktor för att investeringens värde skall optimeras. 
Risken kan kategoriseras som internpolitisk, då medarbetare i organisationen tvingas 
arbeta utefter nya arbetssätt och därför visar lågt intresse och engagemang (Kämmerer, 
1995; Milis & Mercken, 2004). Problematiken ligger i att det är först när en handling 
utförs som den egentliga nyttan med systemet kan uppfattas, det vill säga då företaget 
återför den informationen de har för att stödja strategierna. Respondenter från kund- 
konsult- och leverantörssidan påpekar att företag ofta är dåliga på det här. 
 
Flera respondenter från kundsidan menar att de idag försökt flytta fokus från mätning av 
prestationer till att förbättra dem. Behovet av BI blir då påtagligt eftersom de behöver 
system som stödjer en processhantering, vilket även visas av Lapide (2003) och Rouibah 
& Ould-ali (2002). Fortfarande upplever de dock svårigheten med att få folk inom 
organisationen att initiera åtgärder och handlingar baserade på den av BI levererade 
informationen. Det krävs därför ett förändrat arbetssätt i organisationen, från det att 
någon tagit del av informationen blir vederbörande nyckeltalsägare och därmed ansvarig 
för att initiera en åtgärd. En respondent beskriver det enligt följande: 
 
”Säg till exempel att målet är 90 procent på något, så blir utfallet 60 procent. Shit nu 
skall jag kommentera detta, ta reda på varför det hände och dessutom föreslå en action 
som går tillbaka till processägaren” 
 
En pilotstudie på en order-to-delivery process i företaget visar att även om systemet i sig 
fungerar utmärkt så är det väldigt svårt att få personal att jobba utefter den beskrivna 
arbetsgången. Därmed upplever företaget ett tydligt resultat av den systemrisk som finns 
vid BI-investeringar. 
 
Respondenterna anger även en annan bidragande faktor som förorsakar risk vid 
investering i BI. Företag vill gärna lösa alla problem på samma gång, vilket skapar en 
komplexitet i investeringen. Det kan medföra att företaget inte fullt ut klarar av att 
anpassa organisationen till förändringen. Risken kan kategoriseras som en projektrisk, 
men även till viss del som en systemrisk (Kämmerer, 1995; Milis & Mercken, 2004). 
Konsekvensen kan bli att företaget inte anammar den organisatoriska förändringen utan 
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istället fortsätter använda befintliga arbetssätt, vilket i sig innebär en internpolitisk risk 
(Kämmerer, 1995; Milis & Mercken, 2004). Flertalet respondenter hävdar att företag 
missar poängen med att skapa en enhetlig bild och en version av sanningen i 
verksamheten, om BI-systemet bara blir ytterligare en informationskälla istället för den 
enda tillämpade källan. Den här risken påtalas även av Friedman et al, (1997). Ett 
exempel för att förhindra det här är kan vara att, som ett företag, införa tvång på att alla 
rapporter som skall användas som beslutsunderlag måste vara hämtade från företagets BI-
system. 
  
Övriga risker som nämnts bland respondenterna från kundsidan är att fel produkt 
implementeras, ibland på grund av att fel leverantör anlitas. Risken elimineras genom att 
kunderna sorterar ut leverantörer, själva fundera på vad nyttan med investeringen är och 
sedan ställer det i relation till vad varje leverantör kan leverera. Det kan vara ett exempel 
på teknisk risk, att ny kompetens måste tillföras i organisationen enkom för att 
organisationen skall kunna använda det nya systemet (Kämmerer, 1995; Milis & 
Mercken, 2004).  

5.6 Värdering 
För att kunna sätta nyttan i relation med kostnaderna måste båda komponenternas värden 
vara kända. Som tidigare framkommit präglas BI, liksom många andra IT-investeringar, 
av att kostnaderna med en investering vanligtvis är lättare att identifiera och kvantifiera 
än nyttoeffekterna. Frågan är då i vilken omfattning det är möjligt att jämföra 
nyttoeffekterna med kostnaderna. Ett antal respondenter menar att det är meningslöst att 
endast se till kostnaderna för ett BI-projekt. Kostnaderna måste sättas i relation till vad en 
kunskap kan medföra i form av kostnadsreduceringar, försäljningsökningar och 
processförbättringar; effekter som de samtidigt är försiktiga med att försöka kvantifiera 
(Dahlgren et al, 2000). 
 
Publicerade källor ur vår empiriska sekundärdata identifierar nyttoeffekterna med BI och 
även problematiken vid bedömning av dessa (McKnight, 2004 [a,b]). Många leverantörer 
menar därför att de framhäver de nyttoeffekter som lättare går att påvisa i monetära 
termer. Att försöka simulera ogripbara effekter anses vara frestande och det har 
diskuterats mycket hur dessa skulle kunna framhävas för kund. Vanligtvis fastnar dock 
diskussionerna vid att det är för svårt att kvantifiera de ogripbara effekterna, vilket leder 
till att leverantörens argumentation stannar vid de gripbara nyttoeffekterna, eller som en 
leverantör säger: 
 
”Det går inte att snacka lull-lull om att saker och ting kommer att bli bättre, det kommer 
att bli trevligare och sådana saker” 
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Kärnfrågan att uppskatta hela nyttan med en implementering finns både hos leverantörer 
och hos kunder konstant uppe för diskussion. Det har i vissa fall gjorts försök att 
konstruera ROI-beräkningar för projekt, men oftast har siffrorna inte uppfattats som 
tillräckligt tillförlitliga, vilket även bekräftas av Kämmerer (1995). Sekundärt empiriskt 
material visar också på att de flesta inte gör några försök i att klassificera olika 
nyttoeffekter eller sätta värde på dem (McKnight, 2004 [a,b]). 
 
Samtidigt finns det leverantörer som menar att inget företag i dag har några problem med 
att räkna hem en BI-investering genom att göra ROI-kalkyler över vilka ökade intäkter de 
kommer att få. Genom diskussioner med kunder jämförs sedan förväntningarna med 
utfallet av investeringen. I de här diskussionerna framkommer ofta oväntade effekter av 
investeringen. 
 
”BI-investeringen har en så kallad spill-over effekt. Till exempel så är det möjligt att 
skapa insikt i att vissa kundgrupper är inte så dåliga som man tidigare trott. Det är bara 
det att man tidigare inte kunnat identifiera hur kunderna agerar, detta ger ny input till en 
förändring i exempelvis företagets kundsegmenteringsmodeller”  
 
Respondenter från leverantörssidan är av uppfattningen att kunden oftast underskattat den 
initiala effekten av investeringen när de angriper huvudproblemet. Intäktsökningen 
upplevs av vissa respondenter vara större än förväntad medan kostnadsbesparingen 
däremot följer rakt motsatta mönster. Främst är det kostnadsbesparingarna i form av 
personalnedskärningar som gärna överdrivs.  
 
Genom leverantörernas tidigare erfarenheter kan även de oväntade nyttoeffekterna 
framhävas vid varje specifik försäljningssituation. De använder sig då av ”best practice”, 
vilket innebär att leverantören genom referensarbeten visar vilka och hur stora 
nyttoeffekter som erhållits av andra liknande företag. På det här sättet slipper 
leverantören i det enskilda fallet visa på ökade företagsvärden utan kan istället sälja 
genom att exemplifiera.  
 
Den empiriska sekundärdatainsamlingen har visat att det till kundens hjälp finns företag 
som specialiserat sig på att leverera rådgivning, i form av marknadsundersökningar, 
gällande IT-investeringar genom ROI-fokuserade rapporter som baseras på ”best 
practice”. Det här syftar till att skapa insikt för kunderna vad ett införande av respektive 
leverantörs BI-lösning kan generera för nytta i deras verksamhet (Nucleus Research, 
Gartner Group, METAGroup, IDC). Tillvägagångssättet för utvärderingarna saknas dock 
helt i det material som vi granskat. Samtidigt är Dauga (2002) av meningen att det inte 
finns något perfekt sätt att utvärdera en BI-lösning – frågan är snarare specifik för varje 
enskilt fall.  
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Hares & Royle (1994) menar att det här är en attraktiv metod för att värdera investeringar 
med en stor andel ogripbara nyttoeffekter. De poängterar dock att det finns problem med 
att tillämpa metoden om underökningen inte förutser proaktivt agerande. Dessutom 
påverkas olika verksamheter olika mycket av sin omgivning, då omvärldsfaktorer som till 
exempel marknadens konjunktur till stor del kan påverka värderingen av nyttoeffekter. 
En leverantör hävdar också att det idag inte finns tillräckligt exakta instrument som fullt 
ut analyserar bort andra påverkandefaktorer i syfte att isolera BI-investeringens 
nyttoeffekterna. Ur vår empiriska sekundärdata framkommer att det även finns risk för att 
olika avdelningar tar åt sig ära från förbättringar som BI skapat. Det är därför viktigt att 
se över vilka intäksökningar/kostnadsreduceringar som kan hänföras till BI (Dauga, 
2002). 
 
För att kunna värdera nyttan måste dessutom tidsaspekten vägas in, det vill säga när 
nyttan av en investering realiseras. Här är svaren väldigt olika beroende på vem som 
tillfrågas. Vissa menar att nyttan realiseras så fort systemen sätts i drift medan andra 
anser att det finns en fördröjning bland annat på grund av att individer inom 
organisationer inte genast lär sig att använda systemen. Det här har ingen påverkan på 
investerings ROI, men däremot på NPV eftersom kalkylmodellen tar hänsyn till 
avkastningens tidsperspektiv. 
 
Det är också av vital betydelse att BI-investeringen även finns med i de operativa 
mätetalen för att en utvärdering skall kunna göras. Om den operativa verksamheten 
enbart styrs på finansiella parametrar kommer en stor del av de ogripbara nyttoeffekterna 
som generellt uppstår vid en BI-investering inte att återspeglas i den utvärdering som ska 
visa på den totala nyttan. Tillvägagångssättet kan vara att se till förändringarna i 
verksamheten genom tillämpning av en företagsanpassad styrmodell och därigenom sätta 
nyttan i relation till kostnaderna. Enligt Milis & Mercken (2004) är det balanserade 
styrkortet ett exempel på en värderingsmodell, men modellen kan även användas i 
utvärderingssyfte. Genom tillämpning av modellen fokuseras utvärderingen på fler 
perspektiv än de rent finansiella och fokus hamnar på hur väl investeringen 
överrensstämmer med företagets strategier. 
 
Inga av de kontaktade kunderna har gjort några omfattande efterkalkyler på sina 
investeringar, snarare handlar det om mjuka bedömningar. De upplever att företaget har 
haft stor nytta av systemen, med många användare som dagligen brukar systemen i sitt 
arbete. En kund är av uppfattningen att en efterkalkyl skulle vara ”för ingenting”, 
eftersom företaget ändå kommer att fortsätta använda sina BI-system och ”lärandet för 
nästa investering” är begränsat. Det skulle därför kosta mer än vad det skulle ge. 
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6 Slutdiskussion 
I det avslutande kapitlet besvarar vi studiens frågeställningar med stöd av analysen av 
det empiriska materialet och referensramen. Vi ämnar även diskutera och tolka 
problematiken som föreligger en investeringsbedömning.  Kapitlet avslutas med en 
diskussion om vilka områden som vore intressanta för fortsatta framtida studier. 
 
I inledningen av uppsatsarbetet fastställdes våra frågeställningar för studien. Dessa avsåg 
att försöka identifiera huruvida företag vid införande av BI i organisationen kan fastställa 
och värdesätta eventuella nyttoeffekter med investeringen. Redan i inledningsfasen av 
studien uppmärksammandes en avsaknad av akademisk forskning på området för BI. Det 
har fått till följd att uppsatsen tagit en explorativ ansats och till stor del bygger på stöd 
från angränsande områden. Vår undersökning har belyst olika intressenters perspektiv i 
syfte att skapa en bred insikt i ett relativt outforskat ämnesområde. Genom detta 
tillvägagångssätt ämnar vi skapa förutsättningar för en viss grad av generalisering av 
studiens resultat. 
 
Under studiens gång har vi identifierat aspekter och faktorer som är viktiga vid beslutet 
om att investera i BI. 
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Figur 10: Kartläggning av nyttoeffekterna och deras samband 
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Ett försök att skapa struktur i sambanden mellan nyttoeffekterna görs i Figur 10, där 
nyttoeffekterna även klassificeras beroende på om de är strategiska, taktiska eller 
operationella. De streckade rutorna i figuren omfattas av BI-investeringens gripbara 
effekter och utgör en marginell del av den totala nyttan. 
 
Företag upplever idag en stor komplexitet när det gäller att överskåda det 
informationsöverflöde som finns i verksamheten. Från kundernas perspektiv handlar det 
därför om att hitta lösningar som syftar till att underlätta problematiken med kvaliteten 
och hanteringen av information. BI är ett exempel på verktyg som idag ofta 
implementeras. Att överskåda de nyttoeffekter som kan erhållas genom förbättrad kvalitet 
och hantering av information är relativt komplicerat.  
 
Genom de tre strategiska nyttoeffekterna skapas möjligheter för företag att på ett 
effektivare sätt sammanställa information och förbättra de interna processerna. Samtliga 
faktorer på strategisk nivå är nödvändiga för att kunna erhålla effekter på taktisk och 
operationell nivå. En bättre bild av den interna verksamheten är ofta oväntad, men en 
förutsättning för att kunna optimera nyttan på de lägre nivåerna i organisationen. Även 
om de mest betydelsefulla nyttoeffekterna är generella finns det situationsspecifika 
effekter förknippade med en BI-investering. Vi har i studien försökt undvika att 
presentera dessa, då det inte främjar generaliserbarheten, och fokuserar istället på de 
effekter som kan ses som allmänt gällande.  
 
De verksamhetsproblem som leder fram till en investering uppenbaras vanligen på någon 
av de lägre nivåerna. För att kunna kartlägga hur en eventuell investering är i linje med 
företagets befintliga strategier är det därför viktigt att fastställa sambanden mellan de 
olika faktorerna – initialt för att kunna identifiera behovet av investeringen och senare för 
att kunna värdera densamma. Bidragande faktorer som förorsakar risker är hur väl 
förstudien är utförd och att företag gärna vill lösa alla problem på samma gång, vilket 
skapar en komplexitet i investeringen. Med bakgrund av den komplexitet som återfinns i 
kartläggningsarbetet av verksamheten medför det här en projektrisk. 
 
Investeringsbeslutet har sedan vanligen sin utgångspunkt i företagets strategier. Det visar 
sig emellertid att målen med investeringen sällan är av strategisk karaktär utan istället 
uttrycks som projektspecifika mål av operativ natur. Det medför att värderingen av 
investeringen inte återger den totala nyttan, då alla nyttoeffekter inte automatiskt 
realiseras bara för att BI implementerats i organisationen. Det här utgör en av de mest 
kritiska riskerna och kan kategoriseras som internpolitisk risk. För att företagen skall 
kunna erhålla de förväntade positiva effekterna måste BI tillämpas på taktisk nivå i den 
dagliga verksamheten. Användningen måste sedan leda fram till handlingar och aktioner i 
den operativa verksamheten för att den faktiska nyttan skall kunna realiseras. 
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Fokus på IT-investeringar, och BI-investeringar i synnerhet, är idag att de skall skapa 
bättre lönsamhet genom intäktsökningar, snarare än genom kostnadsreduceringar och 
verksamhetseffektiviseringar. Värdering av investeringar blir därför alltmer viktigt, men 
även mer komplicerat då intäktsökning vanligen är svårare att kvantifiera. Problemen 
med att värdera investeringen uppkommer då intäktsökningar har sin utgångspunkt i 
företagens strategiska riktlinjer. Det är relativt enkelt att föra en diskussion om vilka 
nyttoeffekter som kommer att erhållas av en investering, men svårare att bestämma vad 
de sedan skall generera för värden på den operationella verksamheten.  
 
De främsta nyttoeffekterna med en BI-investering ter sig vara av ogripbar natur, då de är 
av strategisk karaktär. De är därför svåra att kvantifiera i en investeringsbedömning. 
Dessutom erhålls ibland effekter som inte förväntas av investeringen. Exempel på en 
sådan effekt är den ökade insikten i verksamheten som kartläggning i investeringens 
förarbete bidrar till. Det här är ytterligare en faktor som försvårar investeringsvärderingen 
och bidrar till att investeringens nyttoeffekter inte kommer att kunna ställas i relation med 
dess kostnader. Detta även om kostnaderna för investeringen vanligtvis kan fastställas 
och kvantifieras med relativt god precision.  
 
Företag som ämnar införa BI i sin verksamhet har idag ”best practice” till sin hjälp för att 
värdera en investering, i syfte att komma till ett investeringsbeslut. Metoden är enkel och 
praktisk, eftersom den inte kräver någon ansträngning från användaren. Vi finner att 
metoden troligtvis är den mest tillförlitliga som presenterats i uppsatsen, men samtidigt 
att den inte är ofelbar. Dels finns det nackdelar i att historisk data används för att förutspå 
framtiden, vilket alltid är vanskligt. Dels finner vi problem i nyttoeffekternas beroende av 
den specifika organisationens mottagande, vilket innebär svårigheter med att förutspå en 
investerings succé eller katastrof genom att se till tidigare implementeringar. Bland annat 
kan skillnader i mål, företagsstrategier eller organisationskultur spela en avgörande roll.  
 
Sammantaget bidrar det här till att en investeringsbedömning, med en hög grad av 
tillförlitlighet, idag inte kan utföras av ett företag som ämnar införa en BI-lösning i sin 
verksamhet. I studien har vi funnit att BI vanligtvis diskuteras i samband med företagets 
strategier och mål, vilket innebär att fokus har flyttas från den tekniska delen och istället 
går mot verksamhetsstyrning. Idag talar man inte om rapport och analys som en isolerad 
företeelse, utan snarare om planering och uppföljning – planeringsprocessen följs upp 
genom att de beslut som fattas stäms av med utfallet. Med vetskap om detta i ett tidigare 
skede hade vårt arbete kanske antagit ett annat fokus, vilket leder oss in på diskussionen 
om förslag på fortsatta studier. 
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6.1 Förslag på fortsatta studier 
Då uppsatsen hade en explorativ ansats har ständigt nya frågor uppenbarat sig under 
arbetets gång. Samtidigt har vi avsett att inte tappa fokus från det vi ursprungligen avsåg 
studera, men vi ämnar ändå redovisa ytterligare frågeställningar som vi anser vara av 
intresse för vidare studier.  
 
Framförallt blev vi fascinerade av den problematik som föreligger, vad gäller 
väsentligheten av utnyttjandet av systemen. Uppsatsen har berört ämnet och konstaterat 
att det finns viktiga faktorer som påverkar erhållandet av nyttoeffekter. Vi har emellertid 
inte vidare utforskat till vilken grad de olika faktorerna avgör hur väl investeringen 
adopteras i verksamheten. För att skapa en klarhet i frågan anser vi att ytterligare studier 
är en nödvändighet. Frågeställningarna skulle vara liknande de vi besvarat, men fokus 
skulle ligga på organisatoriska frågor; exempelvis individers förmåga att anpassa sig till 
nya arbetssätt, ledarskapsfrågor etc.  
 
Trots att tekniken utelämnats i vår studie är den inte på något sätt av ringa betydelse. Ett 
annat intressant uppslag för fortsatta studier är att genomföra en fallstudie på ett specifikt 
företag, där bedömningar av olika leverantörers lösningar kan utvärderas i direkt 
koppling till rådande investeringssituation. I en sådan studie skulle tekniken få en mer 
betydligt roll, eftersom det även finns problem i form av integrationsarbete och 
överensstämmelse med befintlig IS-arkitektur, vid ett införande av en BI-lösning. En 
sådan studie skulle eventuellt ha kunnat generera ett specifikt svar på vad en investering 
skulle kunna generera för nytta, men däremot inte i samma utsträckning kunnat 
generaliseras. 
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Appendix I - Begreppsordlista  
 
Best Practice: En teknik eller metod som visar på önskat resultat genom tidigare 
erfarenheter och forskning. 
 
BI: Business Intelligence – alla sätt som ett företag kan utforska, analysera och göra 
information tillgänglig i Data Warehouse för att skapa insikt och förbättra beslutsfattandet. 
 
CRM: Customer Relationship Management - att systematiskt vårda företagets kunder och öka 
kundnöjdheten genom kunskap om dem. 
 
DW: Data Warehouse – att stödja beslutsfattandet genom insamling och lagring av data från 
verksamheten. Det sammanför en stor mängd olika data för att leverera en bild av 
verksamheten vid en specifik tid punkt. 
 
EAI: Enterprise Application Integration – en teknik eller mellanmjukvara som möjliggör 
integration av fristående delsystem i en verksamhet för att möjliggöra utbyte av information. 
 
EPM: Enterprise Performance Management – ett verktyg som företag kan tillämpa för att mäta 
prestationer i verksamheten. Informationen från mätningarna leder till beslut och handling.  
 
ERP: Enterprise Resourse Planning – en verksamhets övergripande affärssystem som binder 
samman funktioner i en organisation och möjliggör sömlös informationshantering. Exempel på 
dessa system är SAP och Peoplesoft.  
 
IRR: Internal Rate of Return – den avkastning, uttryckt i procent, som ett företag erhåller 
genom att investera i sin egen verksamhet snarare än att investera externt. 
 
IS-Arkitektur: Informationssystemarkitektur – är samordningen och relationerna mellan olika 
informationssystem i en organisation. 
 
KM: Knowledge Management – ett system som omfattas av företagets mål, strategier och 
information. Systmet återfinns i en organisation som sammanför och strukturerar kunskapen 
så att den kan tillämpas i verksamheten. 
 
MRP: Material Requirements Planning – ett system eller en teknik som använder 
lagerinformation, fakturor för material och produktionens planering för att beräkna framtida 
behov av material (första generationens ERP-system). 
 
NPV: Net Present Value – skillnaden mellan summan av framtida diskonterade kassaflöden 
och investeringens kostnader. 
 
PENG: Prioritering Efter Nytto-Grunder – modell som används för att specificera och värdera 
nyttan av investeringar. 
 
ROI: Return on Investment – en investerings avkastning, vanligtvis uttryckt i procent. 
 
SCM: Supply Chain Management – verksamhetsstyrning och koordination av en produkts 
värdekedja. 
 
SRM: Supplier Relationship Management – att systematiskt vårda de leverantörer som förser 
företaget med material, produkter och tjänster i syfte att effektivisera processen med dem. 
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Appendix II: Intervjuguider 

KUND 
1) Beskriv kortfattat vad ni anser omfattas i begreppet BI? 
 
2) Vilken data används i den nya BI-lösningen? 
 
3) Fastställdes det några mål för investeringen? 
 
4) Vilka nyttoeffekter från investeringen förväntades? 

 Kategorisering  
 Fastställs sambanden mellan de olika nyttoeffekterna? 

 
5) Vilka nyttoeffekter kunde ni identifiera? 

 Förväntade nyttoeffekter som inte realiserades? 
 
6) Utvärderas/mäts nyttoeffekterna före och efter investeringen? 
 
7) Vilka kostnader förknippas med en investering i BI? 

 Klassificering av kostnaderna. 
 Över systemets livscykel 

 
8) Beaktas riskerna och osäkerheten med en investering i BI? 

 Vilka olika risker finns och hur hanteras dessa? 
 
9) När realiseras nyttan, inom vilket tidsintervall? 
 
10) Har ni satt nettonyttan i relation till kostnaderna? 
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KONSULT/LEVERANTÖR 
 
1) Beskriv kortfattat vad ni som leverantörer anser omfattas i begreppet BI? 
 
2) Beskriv er roll vid ett företags införande av en BI-lösning? 
  
3) Vilka nyttoeffekter finns med BI? 
 
4) Fastställs sambanden mellan de olika nyttoeffekterna? 
 
5) Utvärderar/mäter ni nyttoeffekterna? 

 Vilka kan värderas, kvantifieras, hur (metod)? 
 
6) Vilka kostnader förknippas med en investering i BI? 

 Klassificering av kostnaderna. 
 Över systemets livscykel 

 
7) Beaktas riskerna och osäkerheten med en investering i BI? 
 
8) När realiseras nyttan, inom vilket tidsintervall? 
 
9) Har ni satt nettonyttan i relation till kostnaderna? 
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