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Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att undersöka vilka orsaker som hindrar ett företag att effektivt 
utnyttja sin business intelligence-process samt hur ett företag bör agera för att skapa högre effektivitet i business intelligence-processen. En fallstudie valdes som forskningsstrategi med 
kvalitativ empirisk data, vilken samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med 
användare av business intelligence-processen.   
Studien visade att orsaker som hindrar ett företag att effektivt utnyttja sin business intelligence-process var; avsaknad av inriktning för insamling av information, överflöd av information hos 
beslutsfattare men samtidigt brist på information inom vissa områden. Det var heller inte 
klarlagt vem som skall ta del av vilken information, en central lagringsplats för omvärldsinformation saknades, underrättelserna var inte alltid anpassade till beslutsfattarna, 
ansvarsområden inom processen var oklara och stöd saknades från ledningen. För att skapa en 
effektiv business intelligence-process visade studien, att ett företag bör arbeta efter en processcykel med klara ansvarsområden, en väldefinierad inriktning för insamlingen av data och 
information, en väl utkommunicerad lagringsplats för information om omvärlden, analyser som 
täcker användares olika behov, kontinuerlig kommunikation mellan BI-enheten och beslutsfattare samt säkerställa att tillräcklig med resurser allokeras till business-intelligence 
processen.    
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Abstract 
The aim of the study was to identify causes that hinder a company to efficiently utilize its 
business intelligence process. Further, another aim was to identify how a company should act in order to create a higher efficiency in the business intelligence-process. The chosen research 
methodology comprised of a case study with qualitative empirical data. The data collection was 
carried out through semi-structured interviews with users of the business intelligence-process.  
Our findings suggest that some causes that hinder a company to efficiently utilize its business intelligence process are; lack of planning and direction of data to be collected, overflow of 
irrelevant information to decision-makers and at the same time lack of relevant information in 
other areas. The study shows that it was unclear which information that was to be distributed to whom, a central computerized storage for information regarding the business environment 
was missing, and intelligence was not always adapted to the decision-makers. Furthermore, 
areas of responsibility concerning the process were vaguely defined and support from decision-makers was lacking. Moreover, the study indicated that in order to create a higher efficiency in 
the business intelligence-process, a company should use a process-cycle including well defined 
areas of responsibility, a well-defined purpose and plan for collection of data, a central storage for information regarding the business environment, analyses that fulfils decision-makers needs, 
continuous communication between the business intelligence-unit and decision-makers and sufficient allocation of resources to the business intelligence process. 
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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras inledningsvis en bakgrund till studien. Efter det kommer syftet med 
studien att presenteras tillsammans med studiens forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras avgränsningar och begreppsförklaringar. I nästkommande kapitel kommer fallföretaget att 
presenteras. 
1.1 Business Intelligence – En nödvändighet för många företag 
De senaste decennierna har kännetecknats av att det industrisamhälle vi lever i övergår till ett 
informationssamhälle (Frankelius & Rosen, 1993). Tillkomsten av nya medier och andra kanaler1 för information har inneburit att informationsflödet blivit allt intensivare.  Samtidigt 
förändras ett företags omvärld2 med allt snabbare takt. Teknologier3 utvecklas snabbare parallellt 
med att affärsgränserna mellan olika länder blir allt vagare. Följden är en ny konkurrenssituation, där många företag nu konkurrerar på en global marknad som 
kännetecknas av bland annat fler konkurrenter, kortare ledtider och produktlivscykler. 
 Frankelius & Rosén (1993) menar att det blir allt svårare att bedöma och förutspå alla de 
förändringar i omvärlden som kommer att påverka företaget och dess konkurrenskraft. 
Sandström (1998) påpekar att information om omvärlden är i dagsläget att anse som ett avgörande konkurrensmedel i alla branscher. Allt högre krav ställs således på aktuell och 
relevant information om omvärlden för att företag skall kunna ges förutsättningar att vara framgångsrika (Lönnqvist & Pirttimäki 2006).  
 
I dagens informationssamhälle råder det sällan brist på information. Snarare är det motsatt förhållande, informationen finns i överflöd och det är svårt att lokalisera och ta tillvara på den 
informationen som är relevant (Frankelius & Rosén, 1993). Det är av stor vikt att sålla bort all 
onödig information och ta tillvara på den information som har betydelse för företaget.   
Ett företags handlande styrs ofta av den bild de själva skapat av omvärlden och hur den 
kommer att se ut i framtiden (Frankelius och Rosén, 1993). Följden av ofullständig bild av omvärlden avspeglas i företagets handlande, och det är inte svårt att inse att en ofullständig bild 
av omvärlden kan komma att påverka företags beslutfattande negativt. För att kunna fatta bra beslut, behövs bra beslutsunderlag uppbyggd på relevant och tidsenlig information om 
omvärlden. Med hjälp av information kan företag också upptäcka hot och möjligheter i 
omvärlden. Identifieringen av ett företags hot och möjligheter, ger företaget potential att agera proaktivt istället för reaktivt på förändringar i omvärlden (Cook & Cook, 2000). 
 
Eftersom informationsflödet är så omfattande måste ett företag kunna samla in viktig och relevant data. När insamlingen är genomförd måste data analyseras till användbar information 
för företaget, vidare omvandla den informationen till underrättelser, för att på så sätt ge goda 
förutsättningar för företaget att vara framgångsrikt Detta ämnesområde kallas för business 
intelligence. (Pagels-Fick 1999) 
 
Den definitionen av business intelligence som författarna valt att använda sig av är skapad av Gilad & Gilad (1994), och lyder som följer; 
                                            
1 Internet, mobiltelefon etcetera. 
2 Definition omvärld; ”allt utanför företaget, både relevanta och ovidkommande företeelser”, sid 13 (Frankelius 
& Rosén, 1993). 
3 Exempelvis produktionsteknologier.   
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”BI is the activity of monitoring the environment external to the firm for information that is relevant for 
the decision-making process in the company” (Sid viii) 
1.2 Svårigheter vid praktisk tillämpning av Business Intelligence 
Begreppet business intelligence har sannolikt skapats med inspiration från militära 
underrättelsetjänster, där ordet intelligence kan översättas till underrättelse (Sandström, 1988; Pagels-Fick, 1999). Underrättelse är förädlad information som skall ligga till grund för 
beslutsfattande (Gilad & Gilad 1994).  Översättning av business är affär, affärsverksamhet eller 
företag. En fri översättning från engelska till svenska av ordet business intelligence blir följaktligen affärs-underrättelse. Den vanligaste översättningen är dock omvärldsbevakning. 
Termen business intelligence4 är dock vanligast använd i både svensk och utländsk litteratur 
som författarna av denna studie tagit del av.   
BI är benämning på den aktivitet som behandlar insamling och hantering av data från omvärlden. En organisation kan söka efter olika kategorier av data, detta medför att det finns 
olika typer av ”intelligence”. Den delen av organisationen som eftersöker data om marknader, 
kategoriseras in i undergruppen market intelligence som avser ta fram underrättelser om marknader. Vidare är technology intelligence underrättelser om teknologier, Regulatory intelligence 
är underrättelse för vilka regler och lagar som gäller för olika geografiska marknader. Competitor 
intelligence inriktar sig mot att skapa underrättelser om konkurrenterna. I Competitor intelligence kan exempelvis benchmarking vara ett verktyg för att jämföra sitt företag mot ett annat. (Gilad 
& Gilad, 1994) 
 Business intelligence processen5 är den strukturerade processen inom ett företag, där 
processtegen är att inhämta, bearbeta, analysera och delge information erhållen från omvärlden. 
BIP skall understödja en organisations strategi, dvs. hjälpa organisationen att uppnå sina strategiska och operativa affärsmål. Denna process är unik för varje företag, och utformning bör 
till följd av detta ske efter företagets specifika karaktär. (Gilad & Gilad 1994)  
Pagels-Fick (1999) uppger att många företag har erfarit svårigheter med att skapa en 
organisation kring BIP som fungerar tillfredställande. Trots att BIP består av principiellt enkla steg (planering & inriktning, insamling, analys och spridning6) har det visat sig svårt att lyckas 
tillämpa processen praktiskt, och få den att uppfylla sin funktion. En BIP som inte är effektiv 
skapar både nackdelar för företaget i sig men också för individerna som arbetar med den. Företagets bevakning av omvärlden blir försämrad, och beslut fattas som bygger på felaktiga 
uppgifter om vad som händer i omvärlden utanför företaget. På individnivå kan frustration och 
missnöje uppstå om mycket tid och resurser lagts ner på omvärldsbevakning som i slutändan rinner ut i sanden och inte uppnår det förväntade resultatet för både företaget och individen. 
Data och information ska samlas in analyseras och delges i organisationen, men i processens olika steg7 kan det uppstå problem. Fel information samlas in, för lite resurser allokeras till 
analys och underrättelserna delges inte rätt person i tid. Dessa är några av svårigheterna enligt 
Gilad & Gilad (1994) och Ghoshal (2006). 
 

                                            
4 Business Intelligence kommer fortsättningsvis i studien att benämnas BI 
5 Business Intelligence Processen kommer fortsättningsvis i studien att benämnas BIP 
6 BI-cykeln enligt Kahaner 1996 
7 BI-cykeln enligt Kahaner (1996) Planering & inriktning, insamling, analys och spridning 
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De orsaker som finns kring varför inte organisationer lyckats skapa en effektiv BI-process är dock oklara. Klart är emellertid att det finns orsaker som hindrar företag att få sin BIP effektiv 
och dra full nytta utav den. Det är således av stort intresse att undersöka vilka orsaker som hindrar företag att använda BIP effektivt, och undersöka hur företag bör åtgärda orsakerna för 
att skapa en högre effektivitet i processen.  
 
1.3 Studiens syfte & forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka orsaker som hindrar ett företag att effektivt 
utnyttja sin BIP samt hur ett företag bör agera för att skapa högre effektivitet i BIP. Följaktligen blir forskningsfrågorna: 
 
 
� Hur tillämpas BIP i företag? 

 
� Vilka orsaker finns det inom en organisation som gör att BIP inte utnyttjas effektivt, 

och hur kan en organisation åtgärda dessa orsaker?  
 
� Hur bör företag agera för att skapa högre effektivitet i BIP? 

 
1.5 Avgränsningar 
De avgränsningar författarna har gjort i studien är att undersöka och utvärdera en redan 
implementerad business intelligence process. Vidare kommer processens helhet undersökas på 
en mer övergripande nivå. Detta medför att processens struktur, det vill säga processens steg, kommer att analyseras och detaljer i stegen inte tas hänsyn till.  
 
1.6 Begreppsförklaring och förtydliganden 
 
Data   Obehandlade utsagor om verkligheten.  
Information  Ur data bildas information genom att data har arrangerats i ett visst 

mönster utifrån mottagaren. Information är således data som har satts i sammanhang för att bli meningsfull för en viss individ vid en 
viss tidpunkt. 

  
Intelligence  Intelligence är delar av information som har sorterats, koncentrerats 

och analyserats. Intelligence är det underlag ledare behöver för att fatta beslut. Kunskap är följaktligen en annan term för intelligence, 
dvs. kunskap om omvärlden och framtida skeenden i densamma.  

 
BI  Business intelligence är en aktivitet för att övervaka företagets 

externa miljö efter information som är relevant för beslutsprocessen.  
 

BIP   Business intelligence processen är en process vars uppgift att 
klarlägga ett informationsbehov, inrikta informationsinhämtningen, 
inhämta och bearbeta data, analysera denna till information och delge denna inom det aktuella företaget.  
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2 Företagspresentation  
I föregående kapitel presenterades en bakgrund till BI samt en problematisering av ämnet.  
Detta kapitel innehåller en beskrivning av fallstudieföretaget Volvo Powertrain, i syfte att ge läsaren kunskap om företaget. Hur fallföretaget valdes kommer att beskrivas i nästkommande 
kapitel, synsätt och metodfrågor, tillsammans med de metodologiska val som gjorts av 
författarna.   
2.1 Volvo Group AB 
Volvo Group AB har cirka 82000 anställda. Volvo Group är organiserade i åtta 
produktrelaterade affärsområden och ett antal stödjande affärsenheter, se figur 1 nedan. 
Organisationen med affärsområden och supportenheter skapar förutsättningar för närhet till kunderna och effektivt utnyttjade av resurserna inom Volvo Group.  
De stödjande affärsenheterna är ansvariga för utveckling och leverans av komponenter, service och support till affärsområdena världen över. De fyra största stödjande affärsenheterna är Volvo 
Powertrain, Volvo IT, Volvo Parts och Volvo 3P.  
Volvo Group AB säljer sina produkter i cirka 185 länder runt om i världen, antingen genom 
egna företag eller genom återförsäljare. Volvo Group har produktionsanläggningar i 18 länder, och de största geografiska marknaderna är västra Europa och Nordamerika. En viktig del av 
företagsstrategin är att stärka sina positioner på marknader runt om i världen som visar hög 
tillväxtpotential.  
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 
 

Figur 1 - Affärsområden och stödenheter (Egen bearbetning från Volvo.com) 

2.2 Volvo Powertrain - fallföretaget 
Volvo Powertrain är ett helägt dotterbolag till Volvo Group. Powertrain levererar majoriteten av drivlinor till Volvo Group’s produkter, det vill säga motorer, växellådor, drivaxlar etcetera.  
Powertrain har produktionsenheter i Sverige, USA, Frankrike och Brasilien. Den 
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produktionsenhet som författarna har som fallstudieföretag är lokaliserat i Skövde. Volvo Powertrain i Skövde gjuter, bearbetar och monterar motorer till de olika affärsområdena, se 
figur 1. Organisationen i Skövde är uppdelad i tre huvudproduktionsenheter, Gjutning, Bearbetning och Montering. Till dessa finns ett antal stödenheter. De tre olika 
produktionsenheterna tillsammans med ledningsgruppen för Skövde Powertrain är de 
huvudsakliga kunderna till dagens omvärldsbevakningsprocess.   
 
  
 
  
 
  
  
 
  

 
I produktionsenheten Gjutning, gjuts motorblock och cylinderhuvuden från råvara. Dessa skickas sedan vidare till Bearbetning där motorblocken bearbetas och färdigställs för montering.  
Bearbetning och Montering förkortas gemensamt till GBM.  
  
 
  

  
 

  
 
  
 
  
  

 
  

Bland stödenheterna är Teknik den mest intressanta för denna studie. Detta på grund av att Teknik ansvarar för BIP, men också att utveckla processer och arbetssätt inom de tre områdena 
GBM. Organisationen i Skövde arbetar dessutom tvärfunktionellt, vilket innebär att i varje 
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produktionsenhet finns stödenheterna representerade. Exempelvis finns Teknik representerad i varje GBM.  
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3 Synsätt och metodfrågor  
Avsikten med detta kapitel är att beskriva tillvägagångssättet för studiens genomförande. Initialt 
presenteras författarnas ontologiska synsätt och de val som gjorts gällande den tillämpade forskningsstrategin. Därefter beskrivs hur litteratur har identifierats och använts. I avsnitten 
efter beskrivs hur empiri samlats in, tolkats och analyserats. Slutligen diskuteras metodproblem i 
form av validitet och reliabilitet samt vilka åtgärder som gjorts för att reducera dessa.   
3.1 Författarnas synsätt i studien 
Björklund & Paulsson (2003) delar in synen på verkligheten, det ontologiska synsättet, i tre 
olika synsätt. Dessa är analytiskt-, system- och aktörssynsätt.  Det analytiska synsättet 
kännetecknas av att verkligheten ses objektivt som en helhet.  Delas helheten upp mindre delar, är summan av delarna lika med helheten. Systemsynsättet, i likhet med det analytiska 
synsättet, söker förklara verkligheten objektivt. Dock anses helheten vara skiljd från summan av 
delarna. Systemsynsättet undersöker samband och relationer mellan helhetens olika delar. Aktörssynsättet är istället när verkligheten ses som en social konstruktion som både påverkar 
och påverkas av människan. Beskrivningen av verkligheten är således beroende av 
undersökarens erfarenhet och agerande. (ibid.) Författarna har valt att anlägga ett analytiskt perspektiv i denna studie. Att författarna har anlagt ett analytiskt synsätt beror i första hand på 
att båda författarna har en naturvetenskaplig bakgrund. Det grundläggande analytiska synsättet har således präglat valet av forskningsfrågor, att undersöka vilka orsaker som hindrar ett företag 
att effektivt utnyttja sin BIP samt hur ett företag bör agera för att skapa högre effektivitet i BIP. 
Författarna har ett synsätt, där användare av BIPs upplevelser och åsikter om BI främst beror på den position de har i företaget och inte den bakgrund de har. Att ta tillvara åsikter och 
upplevelser om BI från användare av BI-processen som en helhet, kommer att innebära att 
författarna objektivt kommer att kunna dra slutsatser om hur ett företag kan arbeta med orsaker till BI att inte utnyttjas effektivt i syfte att skapa en mer effektiv BI. 
 
Valet mellan en kvantitativ och kvalitativ studie handlar främst om vilken typ av data som samlas in. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag kan arbeta med de faktorer 
som hindrar BI att utnyttjas effektivt för att kunna skapa högre effektivitet i BIP. Vidare är avsikten att verifiera nuvarande teori och skapa ny teori kring forskningsområdet. För att se 
vilka orsaker som finns och djupare kunna förstå dessa har författarna valt ”hur” frågor. Valet 
att tillämpa en kvalitativ metod föll sig naturligt, då ”hur”-frågor lättast kan besvaras med en kvalitativ metod (Nyberg, 2000). Tillämpning av en kvantitativ metod skulle innebära det finns 
utförlig teori om vilka orsaker som gör att ett företag inte kan utnyttja sin BI-effektivt. Utifrån 
befintlig teori kan då frågor konstrueras, vars svar kan kvantifieras och bearbetas numeriskt.   
3.2 Vald forskningsstrategi - fallstudie 
Författarna har valt en fallstudie som forskningsstrategi. Bell (1993) menar, att styrkan i en fallstudie är möjligheten för forskaren att koncentrera uppmärksamheten på en specifik 
företeelse och skapa en djupare förståelse för denna. Detta stämmer väl överrens med författarnas syfte, som är att djupare undersöka de orsaker till att BI inte utnyttjas effektivt och 
hur företag kan agera för att uppnå högre effektivitet i BIP. Fallet är således de orsaker till att 
BI inte utnyttjas effektivt och hur företag kan agera för att uppnå högre effektivitet i BIP. Samtidigt är det enklare att besvara ”hur” frågor med en fallstudie till skillnad mot en survey 
som försöker hitta mönster och samband mellan ett större antal aktörer. Nackdelen med en 
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fallstudie är att det i normalfallet inte går att generalisera resultaten då endast en del av en händelse eller företeelse undersöks (ibid.). Det bör dock påpekas att författarna inte har till syfte 
att dra generella slutsatser endast utifrån denna studie. Meningen var att bygga på den befintliga kunskapsbasen som finns gällande orsakerna till att BI inte utnyttjas effektivt och hur företag 
kan arbeta med dessa. Tillsammans med andra tidigare gjorda studier kan mer generella 
slutsatser dras.   
3.3 Val av fallföretag 
Intresset hos författarna att skriva om ämnet business intelligence passade väl ihop med Volvo Powertrains intentioner att förbättra företagets BI-process.  Att genomföra studien hos Volvo 
Powertrain skulle innebära att båda parters intresse skulle sammanfalla, vilket gjorde valet av 
fallföretag enkelt för författarna. Vidare är Volvo Powertrain intressant då det ingår i koncernen Volvo som är en av Sveriges största företag. Företaget agerar på en internationell marknad med 
hård konkurrens vilken innebär att BI är en viktig del för företagets överlevnad.  
3.4 Litteratursökning och litteraturöversikt 
Litteraturinsamlingen har haft två syften i denna studie. Dels som en del av en förstudie för att skapa en förförståelse av området business intelligence, och dels för att problematisera 
forskningsområdet och bygga upp den teoretiska referensramen. Litteraturen som bestod av 
böcker och vetenskapliga artiklar, identifierades genom sökningar i databaser8. Innan litteraturen valdes ut, läste författarna översiktligt igenom dem för att kunna göra en 
bedömning av väsentligheten hos de olika källorna.  
 Förstudiens syfte var att skapa en bred förståelse och kunskap om ämnet, och litteraturen till 
förstudien bestod bland annat av böckerna Business intelligence av Göran Pagels-Fick (1999), 
Företaget och omvärlden av Per Frankelius & Carl-Gustaf Rosén (1993) och Gilad & Gilad (1994) 
The business Intelligence System.  
 För det fortsatta arbetet användes mer specifik litteratur mot BIP. Nyckelord författarna 
använde sig av vid litteratursökningen var: Business intelligence, omvärldsbevakning, business 
intelligence system, business intelligence process, competitive intelligence, problems with, problems, barriers  
3.5 Empirisk insamling 
Den empiriska insamlingen genomfördes främst med intervjuer men också genom att ta del av olika dokument9 som hade betydelse för studien. Intervjuerna är studiens primärdata medan 
dokumenten är studiens sekundärdata. Dokumenten erhölls antingen från de olika respondenterna eller att författarna själva letade upp informationen på företagets interna 
nätverk. 
 Eftersom de personer som ingår i processen idag är få till antalet, ansåg författarna att intervjuer 
var det bästa alternativet. Samtidigt som en intervju enligt Andersen (1994), jämfört med en 

                                            
8 Använda databaser; Academic search elite, Business source elite, Econlite, ERIC, MLA-  international 
bibliography, MLA -directory of periodicals, business source premier. 
9 Organisationsscheman, dokument om nuvarande processen, med mera. 
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enkät, oftare får känsliga frågor besvarade, samt får svar med hög validitet.  En intervju ger även utrymme att svara fritt och göra utförligare beskrivningar ett område. 
 Det finns olika grader av formalitet på intervjuer. Ena änden av formalitetsskalan består av 
ostrukturerade intervjuer, där intervjuerna inriktar sig mot att finna intressant information och 
frågor om det aktuella temat. Motsatsen till ostrukturerade intervjuer är strukturerade intervjuer, som på förväg har bestämda ramar för vilka ämnesområden intervjun kommer att 
behandla. Studien har specifika områden (dagens process, samt vilka orsaker som gör att 
processen inte utnyttjas effektivt) som är relevanta för studien, men utesluter inte att det finns andra områden som kan påverka syftet med uppsatsen, därför har en fokuserad intervju valts. 
Fokuserad intervju ligger i mitten på formalitetsskalan och ger förutsättningar för att fånga upp 
relevant information, som till exempel ansvarsområden och process cykeln, om dagens process. Under intervjumallens10 utformning valde författarna att göra pilotintervjuer med handledaren. 
En pilotintervju är en intervju som syftar till att finna intressanta ämnesområden och vilka som 
kan uteslutas. (Bell, 1995)   
De personer som initialt valdes som respondenter för denna studie var de personer, som enligt de ansvariga för BIP, ansågs vara de mest insatta användarna i processen. Detta resulterade i att 
författarna till en början valde ett fåtal chefer från Teknikavdelningen. Dessa respondenter fick i 
sin tur ge förslag på ytterligare personer som var användare och hade kunskap om BI-processen. Detta medförde att författarna valde ytterligare respondenter för intervju. 
Sammantaget var respondenterna som intervjuades från olika delar av organisation, men också 
från tre nivåer i företag. Bland annat, Volvo Powertrain i Skövdes ledning, teknikchefer men också produktionstekniker som ansågs vara insatta i processen.   
 
Alla femton intervjuer genomfördes på respondentens kontor och vid intervjuerna användes en bandspelare för att spela in vad som sades under intervjuerna.  Alla intervjuer skedde utan några 
större störningar, enstaka telefonsamtal förekom vid några tillfällen.  
 Efter intervjuerna genomfördes en transkriberingen av dem. Det transkriberade materialet 
tillsammans med de från företaget erhållna dokumenten, utgjorde studiens empiriska data. Författarna har till största möjliga mån, strukturerat det empiriska materialet efter den struktur 
som går att finna i den teoretiska referensramen.  
 
3.6 Analys av empiri 
I första steget av analysen analyserades hur tillämpningen av BIP sker på fallföretaget i 
jämförelse med den teoretiska beskrivningen, utifrån den så kallade Bi-cykeln11. Jämförelsen analyserades så att skillnader mellan de båda klarläggs. Dessa skillnader kommer att ge uppslag 
till varför det finns orsaker som gör att BI inte utnyttjas effektivt, men även förslag på förbättringar av processens uppbyggnad. 
 
I det andra steget jämfördes de teoretiska orsakerna till att BI inte utnyttjas effektivt, med de empiriska orsakerna som hittats på fallföretaget. Genom att visa vilka orsaker som fanns på 
fallföretaget och jämförelse mellan dessa och teorin, kunde orsaker identifieras, men också 
analyseras varför dessa finns. De skillnader i tillämpningen av BI som författarna har funnit, fungerade även som bidrag till att förklara orsakerna. Sedan jämfördes empirin gällande hur 
                                            
10 Intervjuguide, Bilaga 1. 
11 Sida 17. 
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företag kan agera för att överbrygga orsakerna som hindrar BI från att vara effektivt, med teorin gällande det. Att sammanfoga empirin och teorin i en analys/jämförelse verifierar existerande 
teorin men kan också skapa ny teori kring hur ett företag kan agera för att åtgärda dessa orsaker. 
  

 
 

Figur 2 - Analysmodell (Egen illustration)  I det tredje steget sammanställdes teori och empiri över hur ett företag kan skapa högre 
effektivitet i BIP. 
 Förfaringssättet som nämnts ovan, med en utgångspunkt i teorin, är vad Björklund & Paulsson 
(2003) beskriver som ett deduktivt tillvägagångssätt. Verifiering sker således av tidigare teori med hjälp av empirin. 
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3.7 Metodproblem och reducering av dessa 
Enligt Wiedersheim-Eriksson (1991) kräver fallstudier tillgång till mångsidig och utförliga data 
om den process som utredaren undersöker. Möjligheten att skaffa empirisk data är svårt eftersom utredaren i vissa fall inte har erfarenhet av området, till exempel organisation, som 
denne skall undersöka. Författarna har genom förstudien haft till syfte att överbrygga detta 
problem.   
3.7.1 Validitet  
Validitet kan enligt Wiedersheim-Eriksson (1991) enklast beskrivas som ”ett mätinstruments 
förmåga att mäta det man avser att det ska mäta”.  I studien användes en intervjuguide som 
mätinstrument. Validiteten handlar således om frågorna som ställdes av författarna under 
intervjuerna, var de rätta för att mäta det som avseddes att mätas.  
Förstudien syftade till att skapa en förförståelse av ämnesområdet business intelligence, samtidigt 
innebar det också att författarna fick en förståelse av vilka frågor som var relevanta att ställa med avseende på uppsatsen syfte. Den intervjuguide som användes vid intervjuerna, skapades av 
författarna i samråd med handledaren på företaget. Pilotintervjuer genomfördes också med 
handledaren, detta för att säkerställa att frågorna var relevanta samt att rätt vokabulär användes för att förhindra eventuella missförstånd under intervjuerna. 
 
Det bör vidare påpekas att alla respondenterna redan var insatta och hade kunskap om den BI-process som används vid Volvo Powertrain. Detta bidrog till att författarna kunde ställa 
frågorna rakt ut, och i de flesta fallen erhölls svaret direkt utan följdfrågor. I de fallen som svaren inte var uttömmande eller oklara, ställdes självfallet följdfrågor. 
 
3.7.2 Reliabilitet 
En studie med god reliabilitet utmärks av att mätningen inte påverkas av vem som genomför mätningen eller vilka omständigheter som mätningen sker under. (Lundahl & Skärvad, 1999).   
 
Författarna genomgår vid tillfället för studiens genomförande en civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi med inriktning inom strategiskt arbete och företagsutveckling. 
Utbildningens fokus ligger inom området omvärldsbevakning, vilket innebär att författarna har både teoretisk såväl som praktisk erfarenhet av ämnesområdet. För att ytterligare stärka sin 
förståelse och kunskap för ämnesområdet genomfördes, som tidigare nämnts, en förstudie. 
 Under intervjutillfällena användes en bandspelare för att senare kunna gå tillbaka klargöra eller 
förtydliga något som missats vid intervjutillfället. Dock kan bandspelare vara hämmande för 
vissa personer Ejvegård (1993). Författarna anser dock att fördelarna med att använda sig av bandspelare översteg nackdelarna. Platsen för intervjuerna valdes till respondenternas kontor 
utan några störande moment. Tidsåtgången överskattades för att inte stressa fram svar, utan låta 
respondenterna svara i den omfattning de önskade.   
Respondentkontroll gjordes efter intervjuerna i syfte att stärka reliabiliteten i studien. Respondenterna fick en utskriven sammanställning av intervjuerna, för att klara upp möjliga 
missförstånd och göra förtydliganden 
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4 Business Intelligence-processen 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ska beskriva teori för att kunna förklara och besvara studiens forskningsfrågor. Den första delen av kapitlet beskriver BI och 
vilka definitioner som olika forskare definierat. Fördelar med BI kommer att presenteras i nästa 
del. Vidare kommer en teoretisk beskrivning av BIP ske genom en beskrivning av cykeln och vilka olika aktiviteter som ingår. Sista delen i kapitlet presenteras tidigare forskning kring vilka 
orsaker som bidrar till att företag inte utnyttjar BI effektivt, även hur företag kan arbeta med dessa orsaker kommer att presenteras.  
4.1 Business intelligence 
 Terminologin för BI skiljer sig mellan olika delar av världen. Begrepp som främst används i 
USA är competitive intelligence, market intelligence, customer intelligence, competitor intelligence, strategic 
intelligence och technical intelligence. I Europa brukar vanligtvis BI vara ett samlingsbegrepp för olika typer av affärsunderrättelser. (Lönnqvist & Pirtimäki 2006)  
 
Forskare inom business intelligence har många olika definitioner på begreppet. För att visa på skillnader presenteras definitioner av olika författare på området. Gilad & Gilad (1994) 
definierar business intelligence enligt följande:  

”BI is the activity of monitoring the environment external to the firm for information that is 
relevant for the decision-making process in the company” (sid viii)  

Gilad & Gilad (1994) nämner tre punkter som ska täcka in ändamålet med BI. Den första 
punkten handlar om att BI ska ge underrättelse. Det vill säga, information skapad av data som sedan analyserats till underrättelse. Den andra punkten belyser ledningsrollen i BI. 
Organisationsledningen fastställer BI avgränsningar utifrån vilken typ av information som 
beslutsfattarna är i behov av. Sista punkten handlar om företagets nuvarande omgivning och den framtida omgivningen, att BI ska hjälpa till i de dagliga processerna i organisationen.  
 Sandström (1988) definierar business intelligence enligt följande: 
 

”Prognoser och verksamhet som omfattar att klarlägga informationsbehov samt hämta in, 
bearbeta, analysera och delge uppgifter om marknadens konkurrensfaktorer såsom 
branschvillkor, kunder konkurrenter och leverantörer” (sid 28) 

 Sandström (1988) beskriver vidare att BI ska vara en funktion som visar på intressanta områden 
för företagets marknadsaktiviteter. BI benämns som en funktion som bör vara etablerad på alla 
nivåer i företaget. Funktionens uppgift är att vara ett varningssystem för att företaget i tid ska kunna vidta åtgärder mot uppdykande hot på marknaden, men även att identifiera och lösa 
framtida problem genom att hämta in och analysera affärsinformation. (Sandström, 1988) 
  
Kahaner (1996) definierar BI följande:  

”Competitive intelligence is a systematic program for gathering and analyzing information 
about your competitor’s activities, and general business trends to futher your own company’s 
goals” (sid 16) 
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 Kahaner (1996) anser att BI ska vara en ett systematiskt program för att ta in information och 
analysera denna till underrättelser som delges beslutsfattarna. På så sätt kunna skaffa sig fördelar 
gentemot konkurrenterna. Processen kan vara inriktad mot olika fokus, till exempel marknaden, konkurrenterna, teknologier eller processer.  
 

  
Figur 3 - Business Intelligence (Pagels-Fick, 1996)  

Pagels-Fick (1996) diskuterar andra begrepp som anses vara synonymt med BI. Marknadsanalys 
och konkurrentanalys är vanligt använda ord som ska beskriva business intelligence. Skillnaden enligt Pagels-Fick(1996) är att marknadsanalys och konkurrentanalysen ingår i BI, men har 
även en gemensam överlappande del. Detta eftersom marknadsanalysen har sitt fokus på marknaden, men påverkas även av konkurrensanalysens fokus, konkurrenterna. BI ligger en 
nivå över marknadsanalysen och konkurrensanalysen, det vill säga att i BI finns både marknads- 
och konkurrentanalysen. Den vänstra cirkeln innefattar de olika analyserna av den externa omgivningen i BI. Den högra cirkeln representerar det egna företaget, och olika analyser för 
hur den interna omgivningen ser ut idag. Förtydligande till detta, se figur 5 ovan. 
 
4.2 Fördelar med BI 
Information är nyckel till framgång enligt många företagsledare. De har tron om att rätt 
information innebär möjligheten att fatta bra beslut. Information är snarare en startpunkt för att aktivera en process, funktion eller aktivitet för att söka mer information. Informationen och 
data som samlas in ska sedan analyseras och delges beslutsfattarna. Underrättelsen ska bidra till att beslutsfattarna kan fatta bättre beslut. Hur sedan beslutsfattarna använder underrättelsen är 
det som skapar fördelar gentemot konkurrenterna. (Kahaner 1996) 
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Kahaner (1996), Frankelius och Rosén (1993) Furustig och Sjöstedt (2000) presenterar fördelar som BI kan generera för företag.  
 
Att ge stöd åt ledningens beslutsfattande 
För att beslutsfattarna ska kunna fatta bra beslut måste de få tillgång till information och 
underrättelser som visar på händelser och företeelser i omvärlden som kan komma att påverka deras organisation. Med en process för att ta in information och analysera denna kan 
beslutsfattarna få stöd via underrättelser och på så sätt kunna fatta bättre beslut. Kahaner (1996) 
och Frankelius & Rosén (1993) och Furustig och Sjöstedt (2000)   
Förutsäga förändringar på marknaden  
Företag som riktar sin organisation mot att förutse förändringar på marknaden blir sällan överraskade av olika händelser på marknaden. Ett exempel på detta är biltillverkarna i USA 
som inte hörsammade sina kunder när de efterfrågade bilar med bättre kvalitet och lägre 
bränsleförbrukning. Vilket gjorde att Toyota idag är en av de absolut största återförsäljarna av bilar i USA. Kahaner (1996) och Frankelius & Rosén (1993) och Furustig och Sjöstedt (2000) 
 
Förutsäga konkurrenters intentioner  
Vad konkurrenter kommer att göra i framtiden är svårt att sia, men små fragment av 
information som analyseras kan ge underrättelse om konkurrenters intentioner i framtiden. Det amerikanska företaget Bell Atlantic använde sig av var att frekvensupptagning (inte buggning 
bara söka att se om aktivitet fanns på en viss frekvens) för att se om konkurrenten Metrophone 
började använda sina reservfrekvenser för utvidgning av deras befintliga nät. Detta gjordes för att försöka förutspå hur Metrophone intentioner för framtiden. Kahaner (1996), Frankelius & 
Rosén (1993) 
 
Upptäcka nya eller potentiella konkurrenter 
I omvärlden finns indikatorer på företag som är på ingång i en bransch eller som har 
intentioner att göra de. Ett amerikanskt företag inom telefoni, AT&T, har ett system för frågor anställda ställer om andra företag.  Systemet registrerar även frekvensen på vilka företag som 
finns med i frågorna. Statistiken från vilka företag som förfrågades ofta var vanligtvis konkurrenter till AT&T, men plötsligt dök ett nytt företag upp som BI-enheten inte hade hört 
talas om. Det visade sig att företaget började närma sig ett av AT&T affärsområden. Detta var 
månader innan affärstidningarna hade gjort samma analys. Kahaner (1996), Frankelius & Rosén (1993) 
 
 
Få kunskap om framgångar och motgångar från andra företag. 
På en marknad finns det produkter från olika producenter inom branschen. Konkurrenters 
produkter kan lära den egna organisationen vad som är bra eller dåligt och vad kunderna vill se ändringar på. Ett exempel på detta är Wal-Mart som tidigt såg vad andra butiker inte lyckades 
med. Andra kedjor hade ett ineffektivt distributionssystem, vilket medförde att de ofta saknade varor i butikerna. Wal-Mart tog tillvara på möjligheten. De byggde ett mycket bra 
distributionssystem för att kunna tillgodose sina kunder och säkerställa att varor som utlovades 
också fanns i butikerna. Kahaner (1996)  
Få kunskap om nya teknologier, produkter, processer 
I vissa branscher är ledtiderna för framtagning av produkter flera år. Den branschen med längst ledtid, för framtagning av nya produkter, är läkemedelsbranschen. För att slippa stora kostnader 
måste företagen hela tiden betrakta de andra företagens forskningsresultat, för att inte allokera 
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mer resurser på en produkt som inte anses vara ekonomisk lönsam att framställas. Kahaner (1996) och Frankelius & Rosén (1993) och Furustig och Sjöstedt (2000) 
 Kraven på besparingar och effektivisering av processer bidrar till att undersöka hur andra 
företag tillverkar sina produkter, och på så sätt få uppslag om förbättringar till de egna 
processerna. I de flesta fallen har företag direkta konkurrenter, det vill säga konkurrenter som tillverkar och säljer samma eller liknande produkter. Andra företag som använder sig av samma 
tillverkningsprocesser, men inte är direkt konkurrenter, kan vara en kunskapskälla för att 
förbättra organisationens egna processer. Kahaner (1996) 

 
Lagförändringar som påverkar företag  
Ständigt uppdateras och tillkommer nya lagar och politiska utspel som påverkar företag. Främst handlar det om miljölagar, lagar som visar på hur mycket föroreningar som får släppas ut av 
tillverkningen av produkten eller produkten i sig. Ett exempel på detta är miljölagar som 
reglerar hur mycket avgaser motorerna får släppa ut.  I Europa kallas miljölagar för lastbilsmotorer Euro X (siffran visar vilken version det är på lagen), och idag gäller Euro 5 för 
de nytillverkade lastbilsmotorerna.  Därför är det av högsta relevans att uppdatera sin organisation om vad framtida lagar innebär och vilka åtgärder som måste vidtas. Kahaner 
(1996) 

 
Produktutveckling  
Är ett företag intresserad av att utveckla sina produkter mot nya marknader kan BIP vara till 
stor nytta. Exempel på detta var när ett rederi för oljetankers skulle produktutveckla och börja producera turistfartyg. Designers på företaget åkte med de flera av dagens turistfartyg för att se 
hur fördelningen av människor såg ut, men också se på mindre lyckade lösningar för att deras 
fartyg skulle bli bättre än konkurrenternas. Dels handlade det om att se vad resenärer premierar, men även hur fördelningen på passagerare; hur många var på soldäck, hur många som gick i 
affärer och så vidare. Kahaner (1996) 

 
Se på den egna organisations aktiviteter med öppet sinne 
För att kunna bli bättre och utveckla sin organisation måste alla personer i företaget ha ett öppet sinne och verkligen kritiskt granska sin organisation jämfört med andra liknande företag. 
Ett exempel på detta är de amerikanska företagen, under 40-talet, som inte lyssnade på vad 
kunder önskade. W. Edwards Deming försökte få gehör för sina idéer om ”Quality Control 
Manufacturing” i USA, men nekades gång på gång. Bättre gick de i Japanska företag, som idag 
anses vara det land som tillverkar produkter med högst kvalité, tack vare kvalitetskontrollen W. 
Edwards Deming tagit fram. Kahaner (1996)  
Som hjälp för att implementera det senaste management verktyget 
Management verktyg som till exempel TQM (Total quality management) har visat sig svårt att implementera för organisationer, och den främsta orsaken enligt ledare är brist på information. 
Så vid implementering av management verktyg kan BI fungera som ett bra hjälpmedel. Kahaner (1996) 
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4.3 En modell för business intelligence processen  
Detta avsnitt syftar till att skapa en teoretisk grundläggande modell för att i analyskapitlet kunna 
kartlägga och tolka den BIP ett företag har. Modellen syftar inte till att skapa en bild för hur BIP skall se ut, utan snarare en grundläggande modell över vilka steg som teorin anser kan vara 
med i en BIP. Initialt så presenteras business intelligence processen, samt hur företag hierarkiskt 
kan fördela BI-ansvaret. Slutligen presenteras de olika steg som ingår i den så kallade BI-cykeln. Modellen från detta kapitel kommer att användas för att tolka och jämföras med den 
empiriska insamlingen. 
 
4.3.1 Business intelligence processen  
BI i en organisation bör enligt Kahaner (1996) ses som en kontinuerlig process, och inte som 
avdelning i organisationshierarkin. Han menar att skillnaden mellan att se BI som en process och en specifik avdelning i organisationshierarkin, är att då en process inte regleras till en 
specifik avdelning kan den också involvera en större del av organisationen. Fördelarna med 
processynsättet är främst att BIP de facto är en cyklisk12 process. Tillämpning av BI som en avdelning, under exempelvis ledningen, kan enligt Kahaner (1996) leda till att den avdelningen 
åtskiljs från den övriga organisationen. Detta innebär att individer som kan bidra med 
information till BI, blir avskräckta då avdelningen endast anses vara för ledningen. Att tillämpa BI som en process kan alltså involvera fler individer i organisationen och således mer 
information från olika källor. Följaktligen innebär en utökning av BIP endast att fler individer 
inkluderas i processen. (ibid.)   
4.3.2 Placering av BI-enheten i organisationen 
En BI-enhet är den del av företaget som ansvarar för och samordnar BIP i företaget. BI-enheten bör inte förväxlas med en ”BI-avdelning” som har sköter all BI inom ett företag själva. 
Vanligtvis placerar större organisationer sin BI-enhet i förbindelse med dem som genomför den 
strategiska planeringen. Detta kan anses förståndigt såtillvida BI-enhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är att understödja den strategiska planeringen. I andra organisationer sätts en BI-
enhet vid varje affärsområde. Det är inte önskvärt att ha en BI-enhet för varje funktion såsom 
marknadsföring, FoU, försäljning etcetera om de inte har kontakt med varandra. Vart enheterna är placerade i organisationen anses således inte lika viktigt som hur 
kommunikationerna mellan dem fungerar. Optimalt bör BI-enheten vara placerad tillräckligt högt upp i organisationen för att människor skall respektera den, samtidigt bör BI-enheten vara 
placerad i närhet till huvudanvändare men även tillgänglig för andra användare i 
organisationen. (Kahaner, 1996)  
Enligt Gilad & Gilad (1994) är hur ett företag väljer att organisera BIP relaterad till den 
underliggande organisationsstrukturen. Det finns ett flertal olika typer av BI strukturer. 
Funktionsindelad (departemental) BI är en struktur där varje funktionell del i organisationen har 
en egen BI-enhet. I en funktionsindelad BI struktur stödjer en BI-enhet endast den avdelning 
som den är kopplad till. Exempelvis tar marknadsavdelningen hand om marknadsanalyser, FoU har hand om att bevaka den teknologiska utvecklingen etcetera. I en decentraliserad BI ansvarar 
varje affärsenhet eller dotterbolag för sina egen BI. En centraliserad BI är det motsatta, då det endast finns en enhet som tjänar hela organisationen. BI-enheten gör således alla arbeten inom 
                                            
12 Se kap 4.3.3 
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området. Det understödjande BI är som den decentraliserade strukturen, dock skiljer den sig då det också finns en övergripande BI-enhet. Den övergripande BI-enhetens är i huvudsak att 
understödja de decentraliserade BI-enheterna med utbildning och ge råd för att de skall fungera så bra som möjligt. Det är också möjligt att den övergripande BI-enheten arbetar med frågor 
som skiljer sig från de decentraliserade enheterna. Den komplexa BI-strukturen är en 
kombinering av BI aktiviteter som utförs på affärsenhetsnivå och på företagsnivå. Den företagsspecifika BI-enheten har i denna typ av struktur till uppgift att ge ut information som är 
företagsövergripande och gäller således för alla BI-enheterna. (Gilad & Gilad, 1994) 
 
4.3.3 Business intelligence cykeln 
BI-cykeln är grunden i BIP och innehåller de olika steg som ingår i BIP. Det är den processen 
som omvandlar rådata till beslutsunderlag. I litteraturen som författarna tagit del av, presenteras flera olika modeller för denna BI-cykel. Vad som är den största skillnaden mellan de olika BI-
cyklerna, är det antal steg som de innehåller. Författarna har valt att presentera två författarens 
BI-cyklar som innehållsmässigt täcker in många andra cykler. Se figur 6 nedan.  
 
Kahaner (1996)   Gilad & Gilad (1994)  I. Planering och inriktning  Insamling   
II. Insamling   Utvärdering   
III. Analys    Lagring   IV. Spridning   Analys   
V.       -                                                   Spridning   

 

 
Figur 4 – Business Intelligence-cykeln (Kahaner, 1996 och Gilad & Gilad, 1994) 

 Pagels-Fick (1999) menar att BIP kan delas in i två delar, den kontinuerliga och den 
beslutsorienterade. Syftet med den kontinuerliga verksamheten är att skapa underrättelser som 
alltid anses vara av intresse för företaget. Den beslutsorienterade är situationsberoende och beror således av vilka frågor och problem som beslutsfattare arbetar med för tillfället. 
Sammantaget kan sägas att den kontinuerliga verksamheten är mer generell i sin natur, och i 
normalfallet alltid skall genomföras oberoende av vilka frågor som är aktuella i dagsläget. (ibid.) 
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Planering och Inriktning Enligt Kahaner (1996) är planering och inriktning det första steget i BI-cykeln. I detta steg 
bestämmer beslutsfattare vilken information som det finns ett behov utav. Eftersom det är en ”cykel” kan detta steg också ses som det sista steget i processen. Det vill säga, när information 
har samlats in och analyserats kan beslut tas för vilken ytterligare information det finns behov 
utav. (ibid).  
Kahaner (1996) nämner tre områden som speciellt fokus bör läggas vid, när planering sker och 
inriktning bestäms.  Det första är en förståelse för användarens behov och dennes tidsbegränsningar. Det innebär att förståelse skapas för vad informationen skall användas till, alltså vilken är 
anledningen till att informationen efterfrågas. Vidare också vilka individer eller avdelningar som 
har nytta av att känna till denna information. McGonagle & Vella (1999) menar att rätt frågor måste ställas för att kunna förstå informationsbehovet. Det är alltså av stor vikt att specifika 
frågor ställs för att kunna förstå exakt vilken information som det finns ett behov utav. 
McGonagle & Vella (1999) menar vidare att insamlare bör se data som en vara eller produkt. Då kan följande frågor ställas; ”Vem producerar data?, Vem samlar in data? Vart överförs data, och 
varför? Vilka andra använder data Vem lagrar data? Vem har ytterligare intresse i data?” 13. Genom att besvara dessa frågor innan insamlingen sker, kommer datainsamlingen bli mer effektiv och 
betydligt enklare McGonagle & Vella (1999). Både Kahaner (1996) och McGonagle & Vella 
(1999) menar att det är av stor betydelse att tidsbegränsningarna kartläggs, exempelvis när skall frågor vara besvarade och hur mycket tid finns tillgängligt för att samla in en viss data, etcetera. 
Kännedomen om tidsbegränsningarna kommer att förenkla allokeringen av resurser inom BIP. 
Förutom att kartlägga användarens behov och de tidsbegränsningar som finns, anser McGonagle & Vella (1999) att andra begränsningar bör tas i beräkning när insamlingen 
planeras. Dessa är finansiella begränsningar, begränsningar i personal och företags- och egna 
uppsatta begränsningar. Med företags- och egna uppsatta begränsningar menas sådana begränsningar som företaget eller varje individ sätter upp själv för exempelvis hur mycket 
information som kan offras för att få in den efterfrågade datan. 
 Det andra området Kahaner (1996) nämner är att etablera en insamlingsplan. Med avseende på 
den tillgängliga tid som finns och den information som efterfrågas, bör en plan upprättas för insamlingen av information. Planen bör vara scenariobaserad, alltså i de lägen information eller 
data inte går att få tag på skall det vara nedskrivet hur alternativa insamlingsmetoder skall gå till.  
 Det tredje området Kahaner (1996) omtalar är att hålla användaren informerad. När ett 
tillvägagångssätt har tagits fram för insamlingen av informationen bör dialog föras mellan 
beslutsfattaren och insamlaren för att säkerställa att den information som kommer att samlas in överrensstämmer med det beslutsfattaren efterfrågar. Det är vitalt att den information som 
samlas in överrensstämmer med det som efterfrågas för att inte använda mer resurser än 
nödvändigt. (ibid.)  
Insamling I steget insamling genomförs alltså insamlingen av data som i slutändan av cykeln skall bli till 
underrättelser. Kahaner (1996) menar att den mesta informationen som eftersöks går att finna 
publikt. En kreativ insamlare kan finna allt denne behöver, genom att använda sig av legala och etiska sätt för insamling. (ibid.) 
 
                                            
13 Direktöversättning till svenska från McGonagle& Vella (1999). 
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Kahaner (1996) delar in data som samlas in i två kategorier, primär och sekundär data. Primär 
data är obearbetad fakta direkt från källan som den kommer ifrån. Primär data har inte ändrats 
på något sätt genom exempelvis selektion eller åsikter. Det kan exempelvis vara årsredovisningar eller andra publikationer. Saker en individ själv observerar är också att anse 
som primär data, exempelvis besök på en mässa eller företag. Sekundär data är den typen av data 
som kommer från sekundära källor. Sekundära källor erbjuder information som har blivit påverkad genom selektion eller åsikter, och är betydligt vanligare än primär data. Exempel på 
sekundär data är exempelvis tidningar och tv. Den stora skillnaden mellan primär och sekundär 
data är således att den sekundära redan har selekterats från ett större informationsmängd. Detta innebär inte att primära källor är viktigare eller mer exakta än sekundära, utan att 
informationen måste utvärderas beroende på vart den är funnen. (ibid.)  
 Gilad & Gilad (1994) menar att en BIPs framgång till stor del är beroende av hur effektiva 
nätverken är inom en organisation. Varje individ i organisationen har ett personligt nätverk, 
problemen med dessa ”informella” nätverk är att de ofta blir avgränsade mot resterande delen av organisationen. Exempel på ett inofficiellt nätverk är en individ som har flera inofficiella 
kontakter med personer på andra avdelningar inom företaget. Informationen i detta inofficella nätverk delges inte till personer utanför nätverket. Målsättningen är således att lyckas integrera 
alla dessa nätverk till ett större, för att skapa ett bättre informationsflöde i organisationen. Att 
skapa sig en bild av omvärlden är som att lägga pussel, det är viktigt att informationen ses från många olika vinklar. Exempelvis i den dagliga verksamheten så talar inköpare med leverantörer 
och tekniker går på olika konferenser. Det finns många olika källor, men många används inte 
tillräckligt. (ibid.)  
För insamlingen rekommenderar Gilad & Gilad (1994) ett så kallat ICN14. Detta nätverk består 
av anställda inom organisationen som på ett koordinerat sätt, samlar in och rapporterar data och information på ett fastställt sätt. Insamlarna är alla anställda som har tillgång till olika datakällor, 
dessa bör tränas och ges incitament för att genomföra insamling av data.  
 
Utvärdering 
Utvärdering är ett steg som Gilad & Gilad (1994) till skillnad från Kahaner (1996), har med i sin BI-cykel. Detta steg innebär att all data måste genomgå en utvärdering innan den kan bli 
information. Det innebär att insamlad data utvärderas med avseende på tillförlitlighet, 
användbarhet och hur brådskande informationen är. Utvärdering är inte samma sak om analys. Förenklat handlar utvärderingen om att mäta användbarheten hos den insamlade datan och 
användbarheten hos källan. Utvärderingen kan enklast förklaras som en kvalitetskontroll i BIP. 
Om utvärderingen uppfyller sitt syfte kommer den att fungera som ett filter som filtrerar bort onödig information Kahaner (1996). McGonagle & Vella (1999) menar att all insamlad inte 
kan antas vara helt korrekt. I likhet med Gilad & Gilad (1994) menar McGonagle & Vella 
(1999), att tillförlitligheten i datan måste bedömas innan analys genomförs, för att datan överhuvudtaget skall kunna användas. Genomförs inte utvärderingen av insamlad data, riskeras 
att slutsatser dras utifrån felaktig data. Dras felaktiga slutsatser kommer underrättelserna också att bli felaktiga. 
 
Lagring Effektiv lagring av information och data är ett krav för att kunna försäkra sig om att data är 
lättillgängligt för att kunna göra en analys, samt att underrättelser också hamnar hos rätt person. 
                                            
14 Internal Collection Network. Svensk översättning; internt insamlingsnätverk. 
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Ett datoriserat system är en lämplig lösning, antagligen också vitalt för att få detta att fungera.(Gilad & Gilad, 1994) 
 Utan tillräckliga medel för lagring av data, kommer all insamling att vara i onödan. Gilad & 
Gilad (1994) menar vidare att information som skall bli underrättelser måste ackumuleras över 
tid för att informationen skall ha strategisk betydelse. Underrättelser och information är speciellt svårt att ändra och använda, utan tillgång till ett mycket organiserat och tillgängligt 
lagringssystem. Detta beror på följande faktorer; 
 
� Den mesta informationen är i textform. Även fast viss information är numerisk, som 

exempelvis finansiella nyckeltal, är den mesta informationen i textform vilket är 
betydligt mindre strukturerad och kompakt än numerisk data.  

� En stor del av informationen är fragmenterad och kommer från många olika källor. 
Den mesta informationen från konkurrenter och allmänt från omgivningen kommer i 
delar från många olika källor. För att ett företag skall ha möjlighet att kompilera underrättelser av konkurrenterna, måste all data fragmenten, kategoriseras, ordnas och 
relateras till varandra. 

� En stor del av data är tidsbegränsad. Vilket kan betyda att ny information måste hela 
tiden samlas in, men också att vissa saker är akuta och måste göras med en gång. 

 
Analys 
Analysen är det steg i BI-cykeln där information görs om till underrättelser. Enligt Kahaner 
(1996) är den här delen av cykeln oftast den som är svårast att genomföra. Han påpekar vidare att analys kräver färdigheter där analytikern behöver vikta information, samt leta efter mönster 
och ta fram olika scenarier om saker går fel. Även om analysen bör baseras på logik och 
relevant information, så måste ofta de ”tomma rutorna fyllas i” och kvalificerade gissningar måste göras om olika utfall. Enligt Cook & Cook (2000) kommer de flesta företagsledare 
påpeka att det är idealistiskt ha all information som finns, men att vi inte lever i en ideal värld. 
Att samla in data tills rätt noggrannhet erhålls i ett beslutsunderlag kommer att medföra att organisationen blir seg och ineffektiv. Det är ofta bättre att alltid vara ”nära” med 
beslutsunderlaget som presenteras, istället för att ta lång tid på sig. (Cook & Cook, 2000)  
McGonagle & Vella (1999) påpekar att många företag inte gör tillräckligt med analyser, men 
framför allt saknar de kunskapen och verktygen för att göra den typen av analyser de behöver. När framtagandet av en underrättelserapport påbörjas, står analytikern ofta inför en stor mängd 
data utan struktur (ibid.). Cook & Cook (2000) påpekar att det i stort sett är omöjligt att 
ignorera all information, och det är väldigt enkelt att bli överväldigad av den.   
Spridning 
Spridningen av informationen är det sista steget i BI-cykeln, där fördelas information ut till individer som har behov utav den.  

 Enligt Kahaner (1996), måste fyra kriterier vara uppfyllda för att spridningen inom 
organisationen skall vara framgångsrik. Analysen måste uppfylla ett behov hos någon inom 
organisationen. Den skrivna rapporten måste också vara kort och koncis, rapporten i sig kan vara lång men rekommendationerna måste vara korta och koncisa och svara på de frågor som 
ställs. Ledare inom organisation ger stöd till BIP eftersom det hjälper dem ta bättre beslut. 
Hjälper inte BIP ledare att ta bättre beslut kommer stödet att minska och processen misslyckas. 
Analysen måste vara fokuserad. Allt för ofta presenteras generella scenarier för ledningen, vilket 
innebär att analysen inte är till någon nytta. Ställning måste tas för det troligaste alternativet och 
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försvara det. Analysen måste vara tidsenlig, vilket kan verka självklart. När insamling pågår under en längre tid, är det inte alltid säkert att informationen som samlats in tidigt är aktuell i slutet av 
insamlingen. Det sista kriteriet är att det måste finnas en hög förtroende nivå. Många som arbetar med BI menar att de arbetar som bäst när ledningen och beslutsfattare har förtroende och litar 
på dem. Förtroende tar lång tid att bygga upp och kan bara skapas om de analyser som 
analytiker gör, hjälper ledningen att ta bättre beslut. (ibid)  
Gilad & Gilad (1994) menar att det är tre frågor som behöver besvaras i det sista steget av BI-
cykeln. Dessa är   

I. Vem är användaren av informationen och vilka är deras behov? 
II. Vilka rapporter bör generas och hur ofta? III. Hur skall informationen spridas till användarna? 

 
I. I det första steget i BI-cykeln identifierades de olika användarna och deras behov. När BIP utvecklas kommer allt fler användare att behöva identifieras och behovsbilden ändras. 
 II. Underrättelserapporter kan klassificeras på flera olika sätt. Först har vi de förutbestämda 
rapporterna, som genereras på en regelbunden basis och distribueras till förutbestämda 
användare. På den andra sidan av spektrumet finns användarbeställda rapporterna som inte har någon form av förutbestämt format, frekvens, längd eller kontakt. Vanligtvis har dessa ett litet 
fokus och innehåller endast en mindre antal frågor. Detta kan jämföras med Pagels-Fick (1999) 
som menar att BIP kan delas in i två delar15, den kontinuerliga och den beslutsorienterade.  
En annan klassificering kan vara om det är operationellt eller strategiskt syfte bakom 
rapporterna. Operationellt har oftast kort horisont, och kräver direkt betänkande. Det kan vara information som beslutsfattare vill ta itu med genast, exempelvis konkurrenters 
prisförändringar, utförsäljningar etcetera. Strategisk information rapporteras vanligtvis på 
månads, kvartal eller årsvis. Sådan information har ofta ackumulerats under en lång period. Det kan exempelvis vara konkurrentanalyser. Främsta syftet med denna typ av rapport är att 
förbereda för strategisk planering.  
III. Underrättelser kan spridas genom skrivna rapporter, verbal kommunikation, möten, e-post 
eller genom en databas. Skrivna rapporter är det vanligaste formatet för spridning av information. I ett informellt BIP går spridningen ofta till genom verbal kommunikation, vid lunchbordet eller 
på mötet. Det formella BI har till skillnad mot det informella, fastställda rapporteringar. 
Kommunikation gällande BI kan också ske genom e-post. Ett elektroniskt mailsystem kan tillåta meddelanden att levereras till en specifik lista av adresser. En uppsättning av UIPs (user 
interest profiles), är nyckelord som länkas samman med en specifik användare. När ett nytt 
meddelande kommer in i exempelvis databasen, notifieras de användare som har överrensstämmande nyckelord. Om ett företag har etablerat en BI-databas, kan 
kommunikation ske direkt genom denna. Systemet skall innehålla data och information som har skrivits, och tillkommande nya rapporter bör meddelas användaren vid påloggning. (Gilad 
& Gilad, 1994) 
 

                                            
15 Sida 17. 



 
 Effektivisering av en Business Intelligence-process 
 

 - 22 -

4.4 Orsaker till att BI inte utnyttjas effektivt, samt åtgärder till dessa  
I detta avsnitt avser författarna att presentera tidigare forskning kring orsaker till att inte BIP 
utnyttjas effektivt och åtgärder till dessa.  Första delen i avsnittet innehåller orsaker och åtgärder som kan härledas till de olika stegen i BI-cykeln. Andra delen tillägnas orsaker och åtgärder 
som finns mellan BI-enheten och kunden till processen, det vill säga beslutsfattarna. 
Uppdelningen kan medföra att liknande information finns på två ställen i avsnittet, men detta görs för att underlätta läsningen. 
 
4.4.1 Organisatoriska orsaker 
Inga klara ansvarsområden  
Som liknelse med andra processer i en organisation är det viktigt att klargöra ansvarsområden. 
Vem det är som har det övergripande ansvaret, och vilka är ansvarsområdena för andra personer som ingår i processen Gilad & Gilad (1994). Följderna kan bli att personer i processen 
inte vet när aktiviteter i processen ska genomföras, och var i processledet de ska aktiveras. Ett 
”glapp” i processen kan även uppstå eftersom ansvarsområdena inte visar på var en persons arbete börjar och slutar men även vem som ska ta över efter dennes jobba är klart. En 
ostrukturerad BIP leder, enligt Hedin & Sandström (2006), till låg effektivitet. 
 Att använda sig av en ledare som har det övergripande ansvaret, för BIP, är en framgångsfaktor 
för att kunna uppnå en effektiv BIP enligt Hedin & Sandström (2006). Majoriteten av företag 
som har förbättrat sin BIP har sett vikten med att använda sig av en ledare som koordinerar och ser till att processen fungerar. Denna person tillsammans med andra personer i processen måste 
skapa en tydlig processkarta där också ansvarsområdena framgår tydligt Gilad & Gilad (1994).  
Inget stöd från ledningen 
En faktor som enligt Gilad & Gilad (1994) i stor grad påverkar, effektiviteten i BIP, är stödet från ledningen. Finns inget stöd, från ledningen, för att använda sig av BIP, är processen dömd 
att misslyckas. Beslutsfattarna bör vara en del av processen, och är de inte intresserade av 
underrättelser som processen tar fram finns det ingen anledning att fortsätta. I en studie Gilad & Gilad (1994) gjort visas ett scenario som var vanligt förekommande. En drivande person i 
ledningen har gjort det möjligt att implementera ett BIP. Denna person har drivit processen 
framåt och sett till att internt sprida kunskap och göra reklam för BI. Slutar denna person på företaget är sannolikheten stor att processen kommer användas mindre effektivt, och slutligen 
fasas ut helt.  
 Jonathan Calof (1999) anser att BI-enheten tillsammans med beslutsfattarna ska föra en 
diskussion om stegen i BIP, samt vilka aktivitet som bör ingå i stegen. Med hjälp av denna diskussion får beslutsfattarna mer inblick i processen och blir då mer engagerade. Enligt Cook 
& Cook (2000) är det viktigt att försöka att integrera beslutsfattarna i processen och på så sätt få 
ett större engagemang. Hedin & Sandström (2006) anser att ledningen bör bekräfta BI betydelse för organisationen. 
 
4.4.2 Inriktning 
Bestämma inriktning 
Det är lätt att hamna i ett dilemma där all information som verkar vara relevant samlas in, det 
är därför det är viktigt att ha en inriktning på insamlingen. Detta bidrar till att begränsa insamlingen, dock krävs att resurser allokeras till processen för att bestämma inriktningen av 



 
 Effektivisering av en Business Intelligence-process 
 

 - 23 -

vilken information som ska samlas in Kahaner (1996). Är inriktningen av insamlingen inte korrekt kommer organisationen att förbruka resurser på fel typ av information (Hedin & 
Sandström, 2006)  
I processen för att bestämma inriktningen ska beslutsfattarna komma till tals för att beskriva 
vilket informationsbehov de har, men även analytikerna, om vilka områden de anser sig behöver bevakas. Diskussionen som förs här blir till en problemdiskussion som vidare leder 
fram till frågan som analysen ska hjälpa till att undersöka.  (Furustig & Sjöstedt 2000 och Cook 
& Cook 2000) 
 
4.4.3 Inhämtning av information och data  
Överflöd av information 
Vissa organisationer lider av för mycket information som följd av för många källor. I detta 
avseende kan för många källor representera för många inskickade in rapporter till BI-enheten eller beslutsfattarna. Vanligtvis är det inte är antalet rapporter som skapar ineffektivitet, utan att 
rapporterna innehåller irrelevant information, eller att detaljnivån är för hög (Gilad & Gilad, 
1994). Detta kan exempelvis leda till att relevant information försvinner i den stora mängden information. Orsaken kan även mynna ut i att personer som ska ta del av informationen måste 
ägna mycket tid åt att hitta den relevanta informationen.  
 
Gilad & Gilad (1994) menar att en åtgärd för att öka relevansen i rapporterna, och minska 
informationsmängden, är en utvärdering och kategorisering av källorna. Resultatet av utvärderingen kan leda till att vissa kategorier och källor kan tas bort, eller flyttas till annan del 
av organisationen. Frankelius & Rosén (1993) adresserar också problem med för mycket 
information. Dock är detta, enligt dem, en orsak som är relaterat till en nyligen implementerad BIP.  
 
Brist på information Till skillnad från Frankelius & Rosén (1993) menar Gilad & Gilad (1994) att en nystartad BIP 
ofta lider av brist på informationskällor. Med för lite information kan det innebära att viktig 
och relevant information inte finns tillgänglig, och gör det svårt att framställa en korrekt analys av omvärlden.  
 För att få tillgång till relevant information, presenterar Gilad & Gilad (1994) tre alternativ. Det 
första alternativet är att anlita en person som har stor erfarenhet av BI. Med hjälp av personens 
erfarenhet kan en bra inriktning på informationen erhållas, vilket leder till att fokus på inriktningen blir tydligare och informationskällor lättare kan upptäckas. Det andra alternativet 
är att börja arbeta med olika nätverk. En typ av nätverk är Internal Collection Network (ICN), 
som är ett internt nätverk, där personer i den interna organisationen fungerar som informationsinhämtare till processen. Det sista alternativet är att identifiera personer i 
organisationen som inte ingår i processen idag, men är högst relevanta och skulle kunna bidra 
med kunskap och färdigheter till processen. Hedin & Sandström (2006) förespråkar att använda sig av benchmark med företag som tillhör andra branscher än den egna organisationens 
bransch.  
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Företagsbesöken utnyttjas inte fullt ut Gilad & Gilad (1994) visar problem med att hämta in information via besök på företag. I vissa 
organisationer används inte företagsbesöken alls som en informationskälla. Varje besök kan ge värdefull information.  
 
Organisationer som inte använder besöken för informationsinhämtningen bör enligt Gilad & Gilad (1994) införa instruktioner för att inhämta information från besöken på ett mer 
strukturerat sätt. Organisationer som tillämpar informationsinhämtning vid besöken kan 
problemet vara att informationen inte sprids vidare i organisationen. Enligt Gilad & Gilad (1994) är orsaken kommunikationsproblem. Formella kanaler bör inrättas för att sprida 
informationen.  
 
4.4.4 Lagring  
Rätt person får inte tillgång till rätt information 
Frankelius & Rosén (1993) visar på orsaker när det gäller lagring och tillgänglighet för information som gör BIP ineffektivt. Vem ska kunna ta del av vilken information? Följderna av 
detta är att personer inte får reda på information som skulle hjälpa dem i deras arbete. 
Information och underrättelser som sparas separat och som är avdelade mot andra sektioner i den centrala lagringen blir ett hinder för att erhålla fördelarna med BIP.  Orsaker till detta är 
exempelvis: 
� Information kan falla under sekretessavtal. Ibland kan dessa avtal tecknas mellan kund och leverantör, med villkor om att det bara är berörda parter som ska ha tillgång till 

informationen för att kunna fullgöra ett visst uppdrag. 
� En nackdel kan vara att ge säljare all information om en kommande produkt, detta leder ofta till att försäljningen av existerande produkter sjunker. 
� Sista orsaken handlar om att personer som snart ska sluta på företaget inte ska kunna ta med sig för mycket information till en konkurrent eller liknande.  

 
En ganska självskriven lösning är att använda en central lagring av informationen, som är uppdelad och klassificerad så att informationen endast kan erhållas av en person som har 
behörighet till detta. Den centrala lagringsplatsen ska även vara enkel att komma åt, samt lätt att 
använda.  
 
Information nedtecknas och lagras inte på rätt ställe 
Personer som besitter viktig och relevant information och inte delar med sig, eller nedtecknar informationen orsakar ineffektivitet i processen. Enligt Frankelius och Rosén (1993) är orsaken 
rotat i en ostrukturerad BIP. Följderna blir att information som inte delges inte heller har nytta för organisationen i sin helhet, information som skulle bidra till att analyserna ger ett säkrare 
och verklighetsförankrat utfall.  
 För att samla in data och information måste det finnas instruktioner för hur informationen ska 
nedtecknas och lagras. För att kunna utnyttja informationen på bästa sätt bör all information 
sparas i en informationsbank (central lagring av information kan vara i en databas till exempel). Informationen bör även vara tillgänglig för andra avdelningar inom organisationen. Skulle fallet 
vara så att det finns en central lagring av underrättelse och information, vilken finns tillgänglig 
och är relevant, så är det optimistiskt att tro att beslutsfattare skulle gå in och hämta information bara för den finns där. Det har visat sig att beslutsfattare oftast tar hjälp från 
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personer som besitter mer kunskap om ”databasen” att göra sökningar åt dem. Gilad & Gilad (1994) 
 
4.4.5 Analys  
Ingen expertis 
En BIP kan hindras att bli effektiv på grund av att expertis inom olika analysområden saknas i 
organisationen. I vissa organisationer saknas förmågan att göra bra analyser. Följderna av detta blir underrättelserna som delges beslutsfattarna är bristfälliga eller i sämsta fall felaktiga. Gilad & 
Gilad (1994) 
 Det finns inget enda sätt att komma till rätta med detta problem, utan att resurser måste 
tillsättas in där analyskompetens saknas. Att finna dessa områden där organisationen saknar kompetens kan vara oerhört svårt. En lösning är att utomstående experter på varje delområde i 
BI-enheten granskar organisationen för att täcka upp kompetensluckorna. Gilad & Gilad 
(1994) 
 
Analyserna täcker inte användarnas behov 
Problem med analyser som inte täcker beslutsfattarnas behov är vanligt förekommande. Främsta orsakerna till att analyserna är skilda från användarens behov är att analyserna är utförda på fel 
nivå i organisationen. Olika nivåer i företaget ger olika perspektiv på ett och samma problem. 
Görs en analys på marknadsavdelningen, passar kanske inte samma analys för att ge beslutsunderlag till strategin Gilad & Gilad (1994). Följderna blir att analyser som är gjorda på 
fel ”nivå” kan ge felaktiga rekommendationer i underrättelsen till fel beslutsfattandenivå.  
 Innan arbetet med analyserna börjar måste syftet med analysen vara klart. Vem ska ta del av 
analysen, och vad vill kunden ha analyserat? Genom att ställa dessa frågor blir det lättare att göra analysen. Samtidigt bör kommunikationen mellan BI-enheten och beslutsfattarna vara 
kontinuerlig så att missförstånd inte uppstår. Gilad & Gilad (1994) 
 
4.4.6 Delgivning  
Informationssamlingar  
Studier visar att i både stora och små organisationer finns det samlingar med information, 
information som inte delges andra i organisationen, en form av ”gatekeeper”. Följden blir att insamlad information stannar på den avdelningen insamlingen har skett, och information som 
skulle vara användbar för fler delar av organisationen inte utnyttjas till fullo. Orsaken till informationssamlingar är kommunikationsbrist. Gilad & Gilad (1994) och Ghoshal (2006) 
 
Kommunikationen mellan informationsinsamlarna och BI-enheten måste vara kontinuerlig och säkerställa att relevant information hämtas in och delges i organisationen. För att få personer 
som samlar in information att delge denna måste incitament för detta finnas. Det finns olika 
tillvägagångssätt för att få delgivningen att fungera. Ett sätt är att försöka premiera de som samlar in genom att tilldela en formell och tydligare position i processen. De personer som 
tidigare inte delgav informationen kan genom sin plats påverka delgivningen och förebygga de 
problem de själva upplevde (Gilad & Gilad, 1994). Ghoshal (2006) visar också på vikten av att information samlas in och delges andra i organisationen. Informationen hämtas in av olika 
personer på olika nivåer i organisationen, och för att säkerställa delgivningen anser även han att ett incitament måste finnas. 
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Nya kommunikationskanaler bidrar till ineffektiv delgivning 
Vid införandet av BIP brukar nya kommunikationskanaler skapas för att kommunicera och sprida information, vilket kan skapa ett hinder för effektiv delgivningen. Orsaken är att 
kommunikationskanalerna kan vara komplicerade och innebära merarbete för användarna. 
Scenariot brukar då bli att återgå till de gamla kommunikationskanalerna. (Gilad & Gilad, 1994)  
 
För att uppnå en effektiv delgivning bör de redan befintliga kommunikationskanalerna för information och underrättelser utnyttjas. Exempel på detta är veckomöten eller återkommande 
möten för att sprida informationen och föra in BI på agendan. (Gilad & Gilad, 1994) 
 
Underrättelserna är inte anpassade till beslutsfattarnas behov 
Enligt Gilad & Gilad (1994) bör beslutsfattare få rapporter som innehåller information och 
underrättelser som är relevanta. Allt för ofta är underrättelser som skrivs inte fokuserade på vad det är som användarna behöver. Underrättelserna kan vara långa och detaljerade, men för den 
skull inte innehålla den specifika och relevanta informationen användaren behöver. Underrättelser som inte når de tänkta användarna är något som bidrar till att spridningen inte är 
effektiv. En annan orsak som gör delgivning ineffektiv, som Frankelius & Rosen (1993) visar 
på, är att företag uppfattar problem med struktureringen i allmänhet och intern spridning av information i synnerhet. Frågor som kommit upp i dessa företag är;  
� Vilka medarbetare behöver just den här informationen?  
� Vad kan göras för att undvika att vissa medarbetare belastas med onödigt stort informationsflöde 

samtidigt som andra blir upprörda över att de inte informerats om något de anse sig behöva känna 
till? 

 För att öka effektiviteten på spridningen anser Gilad & Gilad (1994) att en användarprofil, som 
visar på vilka användare som är intresserade av vilken typ av information, bör genomföras. För 
att uppnå bästa resultat av underrättelser menar Jonathan Calof (1999) att dessa bör vara nedtecknade och delgivna på ett sätt som passar beslutsfattarna. Ofta är inte beslutsfattarna 
intresserade av den stora bilden i analyserna. Andra sätt att förbättra delgivningen av underrättelser är: 
� Precisera vad det är som är osäkert och inte. Vilka konsekvenser kan detta få. 
� Försök inte att göra underrättelsen för sofistikerad.  
� Delge i tid. Inga beslutsfattare har tid för BI-enheten att skapa den perfekta 

underrättelsen.  
� De som har jobbat med underrättelsen ska även vara de som presenterar den. 
� Visa på vad dessa upptäckter kan ge för behov till fortsatta undersökningar och 

informationsinhämtning. 
� Inkludera fältrapporter (rapporter som kommer från besök eller liknande) 
� Berätta vad det är som är viktigt i underrättelsen och vad som är mindre viktigt 

 
Presentationsproblem 
När underrättelser ska presenteras finns det inget bästa sätt att göra detta. Dock finns det 
generella presentationsproblem som måste beaktas oavsett företag eller organisation. Personer är olika på hur de vill ta in information, om det är via text eller bilder. (Cook & Cook, 2000) 
 
En kombination av både text och bild kan vara en neutral lösning för att tillfredställa olika personliga inlärningsmodeller hos mottagaren Cook & Cook (2000). Enligt Jonathan Calof 
(1999) är visuella underrättelser är bra, men muntliga är bättre. Med muntlig presentation ges 
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det möjlighet att föra ett direkt resonemang om underrättelsen och komplettera uppgifter och information om så önskas. (Hedin & Sandström 2006) 
 
4.4.7  Barriärer mellan BI-enheten och beslutsfattarna 
För att underrättelserna ska komma till nytta måste beslutsfattarna använda dessa när beslut ska 
tas. En vanlig företeelse är att detta inte görs alla gånger, vilket leder till att föreget inte kan 
utnyttja BI effektivt. Vilka är då dessa faktorer som hindrar effektiviteten i en BIP?  
Kent Sherman arbetade med underrättelser för CIA 1968 – 1994: 

”No matter what we tell the policy-maker, and no matter how right we are and how 
convincing, he will upon occasion disregard the trust of our findings, for reasons beyond our 
ken”  

Gapet mellan BI-personal och beslutsfattarna/ledningen är det som enligt tidigare forskning är 
den största orsaken för att inte fullt ut kunna skapa en effektiv BIP. Problemet är väl beskrivet av experter inom BI. Jonathan Calof (1999) beskriver att de flesta av problemen med processen 
kan spåras till barriärer mellan BI-enheten och beslutsfattarna/ledningen. Han delar upp 
barriärerna i fyra delar:  

1. Resurser – Brist på personal och dess färdigheter inom BIP. 
2. Strukturen och processen – Missanpassad struktur, incitament saknas för insamling av information.  
3. BI-förståelse – Begränsad förståelse för syftet med BIP, både hos beslutsfattarna men 

också hos personer som arbetar i processen.  4. Attityder – Personer litar inte på BI-enheten och är inte villig att dela med sig av 
information.  

De tre första av dessa barriärer är relativt enkla att komma till rätta med och ger snabba resultat 
vid förändringar, men den sista, attityder är svårare att ändra och det tar tid att genomföra förändringar och se resultat.  
 
Beslutsfattarnas underrättelsebehov är inte klarlagt  Jan P. Herring (1999) påpekar, för att lyckas erhålla en effektiv BIP måste beslutsfattarnas 
underrättelsebehov klarläggas. Företag som Motorola och NutraSweet har en process för att 
klarlägga underrättelsebehovet. Dock är det få företag som arbetar med en process som de nämnda företagen. I organisationer påpekar BI-personer att det är svårt att få till ett möte med 
beslutsfattarna eftersom deras agenda redan är fullbokad. Jan P. Herring (1999) visar på tre problem när underrättelsebehovet ska tas fram för beslutsfattarna  

1. Beslutsfattarna är inte bra på att efterfråga underrättelser.  
2. Beslutsfattarna säger att de vill veta allt om en konkurrent.  3. Beslutsfattarna ställer frågan, ”berätta vilken underrättelse vi behöver”.  

 
Cook & Cook (2000) betonar också vikten med att identifiera beslutsfattarnas underrättelsebehov. Vid inriktningsfasen är det inte enbart beslutsfattarna som ska bestämma 
inriktningen av processen. Skälen till detta är att de inte alltid vet vilket underrättelsebehov och 
att de inte kunnat kommunicera ut behoven till BI-enheten. Orsaken visas även i Ghoshal (2006) studie. Även om aktiviteterna i BIP pågår utan hinder finns det många organisationer 
som inte använder underrättelserna som en del av beslutsunderlaget. Hans undersökning fann 
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att BI-enheten arbetade fram avancerade datorbaserade tekniker för att analysera omvärldens förändringar, dock var deras rapport sällan använd av någon i organisationen. Enligt hans 
undersökning tyckte underchefer att underrättelserna var oerhört bra hjälpmedel för den högsta ledningen att ta strategiska beslut. Å andra sidan var den högsta ledningen övertygade om att 
dessa underrättelser var till stor hjälp för undercheferna att ta beslut i den dagliga verksamheten. 
Slutsatsen är att underrättelsebehovet inte var fastställt. Olika nivåer ansåg att det är ett stort hjälpmedel för andra i organisationen men inte för just deras beslut. Furustig & Sjöstedt (2000) 
ser en fördel med att identifieringsprocessen för beslutsfattarnas underrättelsebehov. 
Identifierings-processen bör vara en dialog mellan beslutsfattarna och BI-enheten, då de tillsammans kan ge rekommendationer på vilka områden de anser bör vara fördelaktiga att 
bevaka. 
 För att klarlägga beslutsfattarnas underrättelsebehov beskriver Jan P. Herring (1999) lösningar 
från egna erfarenheter efter implementering av en BIP i Motorola. Han använde sig av ”Key 
Intelligence Topics” (KIT). Denna metod används vid intervjuer för identifiering de viktigaste frågor enligt beslutsfattarna. De frågorna ger en riktning av vilken omfattning enheten kommer 
att arbeta inom. Det ger även möjligheten att tillsätta tillräckligt med resurser för att klara av att täcka underrättelsebehovet. Företag som Motorola och NutraSweet har en process i BIP för att 
täcka upp beslutsfattarnas behov. (Jan P. Herring 1999) 
 
Misstro av underrättelser och BI-enheten 
Studier visar att stöd från ledningen och beslutsfattarna är oerhört viktigt. Saknas stödet kan 
detta bero på att ledningen misstror underrättelserna enligt Ghoshal (2006) och Cook & Cook (2000). Misstron är frekventare när BI-konsulter, som inte är anställda på företaget, finns 
involverad i processen. Misstron för personerna gör att stöder saknas från beslutsfattarna och 
ledningen. Gilad & Gilad (1994) visar på samma dilemma. När underrättelser har skapats och delgivits användarna, finns det exempel på organisationer som inte använder dessa 
underrättelser som beslutsunderlag. Istället fortsätter beslutsfattarna i gamla mönster genom att 
utnyttja sitt egna nätverk och använda den informationen och kunskapen som beslutsunderlag. Det vill säga de misstror underrättelserna. Furustig & Sjöstedt (2000) förklarar misstro för 
underrättelserna har uppkommit för att beslutsfattarna haft övertro på underrättelserna. Beslutsfattarna bör vara medvetna om underrättelsernas begränsningar och att det är en analys 
av omvärlden, inte den absoluta framtidsföreutsägelsen. 
 Jonathan Calof (1999) visar på olika åtgärder för att öka förtroendet för underrättelserna och 
för BI-enheten. Ledaren för BI-enheten måste ha goda kvalitéer i ledarskap, även ses som en 
erkänt duktig ledare av beslutsfattarna. Vidare krävs att ledaren ska vara duktig analytiker och göra träffsäkra scenarios om framtiden, men också att ha en känsla för hur presentationen av 
underrättelserna ska göras. Ett annat sätt för att överbrygga bristen på förtroende mellan 
beslutsfattarna och BI-enheten är att ledaren för BI kan medverka vid ledningsmötena för att delta i diskussionerna och bli en i ”gänget”. Cook & Cook (2000) presenterar inga direkta 
lösningar för att överbrygga bristen på förtroende, utan menar att med tidens gång ökar förtroendet om underrättelserna hjälper beslutsfattarna att ta bättre beslut. Gilad & Gilad (1994) 
för ett liknande resonemang som Jonathan Calof (1999), vilket innefattar; styrs processen av en 
erkänt bra, i organisationen, ledare blir trovärdigheten i rapporten avsevärt mycket högre. En intern reklamkampanj initierad av ledningen kan skapa mer trovärdighet för processen vilket 
visar att detta är något de premierar. 
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Bristande kommunikation Douglas C Bernhardt (1999) beskriver att verktyg och tekniker tillsammans med analyser 
påverkar BIP, men den största barriären för att lyckas erhålla en effektiv BIP är att få en bra kommunikation mellan BI-enheten och beslutsfattarna. Symptomen för problemet brukar arta 
sig i att underrättelserna inte påverkar alls, eller mycket lite, på besluten som tas. Personer som 
arbetar inom processen känner sig mindre motiverade då de inte känner att deras arbete påverkar. Furustig & Sjöstedt (2000) betonar också vikten med bra kommunikationen mellan 
BI-enheten och beslutsfattare. Bristfällig eller felaktig kommunikation kommer med högsta 
sannolikhet leda till att underrättelser inte beaktas av beslutsfattarna.   
För att skapa en bra och kontinuerlig kommunikation menar Jonathan Calof (1999) att företag 
som har lyckats skapa en BI-enhet som förser beslutsfattarna med relevanta underrättelser har sina kontor nära ”kunden” – beslutsfattarna. På detta sätt minskar klyftan mellan dem, dock 
måste enheten hela tiden vara objektiva och inte förlora detta då de kan influeras av 
beslutsfattarna. Närheten bidrar till att dagligdags frågor kan ställas kontinuerligt, som till exempel Vad behöver du? Varför? Vad ska du göra med det? Vad är trolig påverkan på företaget? 
Vilken riktning kan du bidra med?  
 
Kommunikationen från beslutsfattarna i form av Feedback från ledningen är mycket viktigt. 
Dels är det en bekräftelse av BI-enheten, men också en möjlighet för att förbättra framtida underrättelser. När en underrättelse har degivits ledningen måste denna ge svar tillbaka på 
frågor liknande: Gjorde det någon skillnad? Var den användbar? Var det värt kostnaden? Vad ska vi 
göra annorlunda nästa gång? I kommunikationen är språkvalet viktigt. Ett allt för komplicerat och invecklat språkbruk kan göra underrättelsen för tidskrävande att läsa och sätta sig in i. Språket i 
beslutsunderlaget bör vara väl formulerad så missförstånd undviks. (Furustig & Sjöstedt 2000) 
 
Resursbrist 
Ofta har små enheter/avdelningar för lite resurser i form av expertis och personal för att driva 
en BIP. Även kan det vara svårt att engagera personer som inte direkt ingår i processen men gör det indirekt. Ledare för enheter och avdelningar kommer ofta med ursäkten att deras 
personal redan jobbar fulltid, och hur ska de kunna få tid över att jobba med frågor associerade till BIP. En typisk resurs som brukar rationaliseras bort är datoriserad lagring av information. 
Ofta är det dyrt och en ganska stor kostnad att bygga upp ett separat system för en avdelning. 
Lösningen kan vara att fler avdelningar gå ihop och köper program och hårdvara. (Gilad & Gilad, 1994) 
 
Sammanställning av orsaker till att BI inte utnyttjas effektivt 
• Organisatoriska 

o Inga klara ansvarsområden 
o Inget stöd från ledningen 

• Inriktning 
o Bestämma inriktning 

• Insamling av information och data 
o Överflöd av information 
o Brist på information 
o Företagsbesöken utnyttjas inte fullt ut 

• Lagring 
o Vem ska kunna ta del av vilken information 
o Information nedtecknas inte och lagras inte på rätt ställe 
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• Analys 
o Ingen expertis 
o Analyserna täcker inte användarnas behov  

• Delgivning 
o Informationssamlingar 
o Nya kommunikationskanaler skapar problem vid delgivning 
o Underrättelser är inte anpassade efter beslutsfattarnas behov 
o Presentationsproblem 

• Barriärer mellan BI-enhet och beslutsfattarna 
o Underrättelsebehovet är inte klarlagt 
o Misstro av underrättelser och BI-enheten 
o Bristande kommunikation 
o Resursbrist 
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5 Empiri  
I föregående kapitel presenterades den teoretiska referensramen för studien. I detta kapitel 
presenteras den insamlade empirin. Strukturen på kapitlet ligger i linje med forskningsfrågorna. Initialt presenteras således hur företagets nuvarande BIP ser hur. Efter det visas de problem som 
företaget upplever samt de lösningar som de olika individerna i företaget uppger. I 
nästkommande kapitel kommer teorin och empirin tillsammans att analyseras.  
5.1 Volvo Powertrains nuvarande business intelligence process 
I detta avsnitt kommer den nuvarande processen att presenteras. Först beskrivs en kort 
bakgrund till processen och hur den är organiserad. Sedan beskrivs vilka de områden som 
bevakas och slutligen beskrivs vilka aktiviteter som finns i processen och det tillvägagångssättet som används.  
 
5.1.1 Bakgrund till processen 
Den nuvarande BI-processen i företaget skapades för att systematiskt och kontinuerligt 
tillgodose informationsbehov i organisationen. Processen startades upp 2003. Ansvaret för 
processen ligger hos avdelningen industriutveckling som ligger under funktionen Teknik16. Här finns processägaren och processens super user. Processägaren bär huvudansvaret för processen 
medan super usern är huvudanvändaren av BI-processen och sköter den operativa 
verksamheten. Hos avdelningen industriutveckling ligger också ansvaret för att sammanställa omvärldsplanen, vilket är den plan som specificerar vilka fabriker som skall besökas och vad 
som specifikts skall undersökas. 
 

”Syftet med processen är att för att finna uppslag till att effektivisera egna 
produktionsprocesser samt arbetssätt och att bevaka egen position gentemot konkurrenterna”  

      – Super user 
 
5.1.2 Områden som Volvo Powertrain omvärldsbevakar 
Volvo Powertrain är ett dotterbolag till Volvo Group AB och säljer sina produkter till företag inom Volvo koncernen. Efterfråga och marknadsanalyser sker genom prognostisering utifrån 
vad Volvo Lastvagnar, och andra dotterbolag som Volvo Powertrain har som kunder, beräknar 
sälja. Samtidigt sker produktutvecklingen av motorer och växellådor vid andra fabriker inom Volvo Powertrain. Detta sammantaget innebär att Volvo Powertrain i Skövde har en 
omvärldsbevakning som främst handlar om hur företaget tillverkar sina produkter. Det finns även en viss materialutveckling vid gjuteriet i Skövde.  
 
Volvo Powertrain i Skövde bevakar alltså arbetssätt i produktion, produktionssystem och komponenter. Se figur 7 nedan. Arbetssätt (även benämnt produktionssätt) är alltså 
tillvägagångssättet hur företaget producerar sina produkter. Konkurrenter undersöks i syfte att 
benchmarka sig mot dem, för att se hur Volvo ligger till i förhållande mot konkurrenterna. Företaget tar även in ny input såsom exempelvis ny teknik från högskolor etcetera, för att 
förbättra sina produktionssätt. Produktionssystem omvärldsbevakas också, det vill säga hur 
företaget producerar sina produkter på systemnivå (exempelvis Total Productive Management, Lean 
                                            
16 Se figur 2 sida 5. 
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Gjutning  (G) Bearbetning Montering 

Stödenheter 

� Produktionssätt/arbetssätt 
� Produktions-/managementsystem 

� Komponenter 

- Benchmark 
- Ny input/ teknik 

- Benchmark 
- Ny input/ teknik 
- Make/Buy 

Produktion). Detta gör Volvo Powertrain av två anledningar, dels för att benchmarka sig och dels för att ta in ny input i form av ny teknik.  
  

 
  
 
  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 – Områden under omvärldsbevakning (Egen illustration)  
5.1.3 BIP olika steg 
Den nuvarande BIP är indelad i tre aktiviteter; Input, Inhämtning och Output. Se figur 8 
nedan. Figuren kan enklast tolkas som att Input är vad som bestämmer vad specifikt som skall undersökas. Inhämtning är således hur själva inhämtning går till och vilka verktyg som finns för 
detta. Output är vad BIP generar för resultat. 
 

 
Figur 6 – BI-processens steg (Egen bearbetning av internt dokument)  

Input till processen, kommer från olika typer av analyser (SWOT & GAP analyser) och affärsplanen. Men kan även komma i form av krav på nya processer eller från sådant som tagits 
upp i affärsplanen.  
 

Input  Inhämtning  
 

Output  

� SWOT & GAP-analys 
� Krav på nya processer 
� Affärsplan 

 
� Processdiskussion 
� Benchmarking 

� Utvecklingsprojekt 
� Affärsplan/Målprocess 
� Klarläggande av SPs Position 
� Benchmarkingplaner 
� Årsredovisning - verksamhetsberättelse 
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Konkurrenter behöver inte nödvändigtvis vara andra företag som tillverkar motorer, utan kan handla om ett företag som är inriktade på gjutning, eller ett företag som anses vara ”best-in-
class” inom ett visst arbetssätt. Vissa individer i processen går också igenom facklitteratur för att se vad som händer i omvärlden, samt att vissa är med i olika branschorganisationer (exempelvis 
gjuteriföreningen). 
 Output från processen ger information till beslutsunderlaget för affärsplaner och kan bidra med 
indikatorer för utvecklingsprojekt.  Men kan också generera planen för framtida 
benchmarking, det vill säga output blir input till vad företaget skall undersöka nästa gång. Dock sker det vid vissa tillfällen muntliga presentationer. 
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5.2 Fördelar med BIP enligt Volvo Powertrain 
Eftersom Powertrain är ett led i värdekedjan för hela koncernen, finns det vissa delar i BIP som 
medvetet prioriteras bort. Orsaken till bortprioriteringen är att det är ett litet fokus på marknaden, eftersom Volvo AB är den enda kunden till Powertrain i Skövde, och dels  
produktutveckling som ligger nationellt på forskning och utveckling inom Volvo AB. Fördelar 
som till exempel:  
� Förutsäga förändringar på marknaden 
� Upptäcka nya eller potentiella konkurrenter 
� Lagförändringar som påverkar ditt företag 
� Produktutveckling 

 Är fördelar som inte finns direkt anknutet till processen på Volvo Powertrain i Skövde utan är 
fördelar som finns i Volvo ABs BIP. De fördelar personer som arbetar inom BIP på fallföretaget ser idag är listade nedanför. 
 
Få kunskap om framgångar och motgångar från andra företag. Volvo Powertrains BIP är i första hand en benchmarking aktivitet mot direkta, indirekta 
konkurrenter och företag som anses vara ”best-in-class”. De direkta konkurrenterna är de som 
tillverkar och säljer samma produkter som Powertrain gör, medan de indirekta konkurrenterna är de företagen som tillverkar en eller flera av komponenterna i drivlinan. Företag som bedöms 
vara ”best-in-class” är företag som anses vara exceptionellt duktiga inom ett visst område eller 
en process. Benchmarking handlar om att jämföra sin organisation mot en annan, och försöka finna skillnader, utvärdera dessa för att möjligt ändra den egna organisationen och öka 
effektiviteten. Eftersom de direkta konkurrenterna till Powertrain är få till antalet har företagen 
i branschen har ganska bra vetskap om varandras organisation.  Att studera företag som är indirekta konkurrenter och ”best-in-class” är en nödvändighet för att kunna skaffa sig 
konkurrensfördelar gentemot direkt konkurrenter.   
Få kunskap om nya teknologier, produkter, processer 
Mässor och branschorganisationer kan ge uppslag till ny teknik och processer för att effektivisera den egna organisationen. Idag finns Gjuteriföreningen som är en viktig del för 
gjuteriets informationsinsamling och inriktning. Föreningen är till för att hjälpa den svenska 
gjuteribranschen och tillhandahålla information om den internationella gjuteribranschen. För de andra två huvudproduktions enheter, bearbetning och montering, finns det inga direkta 
branschorganisationer. Substitutet för branschorganisationer är närmast olika nätverk av 
producerande företag. Även närverk inom området BI är personer från processen delaktiga i. Volvo Powertrain ingår även i flera forskningsprojekt för att få in ny kunskap, om teknologier 
och processer, i organisationen.  
 
Att ge stöd åt ledningens beslutsfattande 
Produkten som en BIP ”tillverkar” är underrättelser, en typ av beslutsunderlag, som ska hjälpa beslutsfattarna att ta bättre beslut. Under framtagandet av affärsplanen har en liten del av 
rapporterna varit input. Beslutsfattarna anser att det finns mycket mer kunskap att hämta från 
rapporterna, men eftersom sällan någon analys har gjorts är det ett allt för omfattande jobb att läsa igenom rapporterna för att själva göra analysen.  
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Förutsäga konkurrenters intentioner  
Med hjälp av att bevaka indirekta och direkta konkurrenter upptäcks hot som ger Powertrain möjligheten att agera istället för att reagera. Mässor och branschorganisationer kan upptäcka 
hot eller visa på möjligheter som finns i omvärlden. Powertrain arbetar även med en 
granskning av patent som konkurrenterna ansöker om. Patenten i sig kan ge indikationer på vad som kan tänkas komma ut på marknaden år senare. Dock finns det en ”fallgrop” med att 
bevaka patent, och det är att företag ibland inte ansöker om patent. Detta eftersom patenten bli 
en publik handling och ger konkurrenterna en bild om vilken forskning som sker i organisationen.  
 
5.3 Orsaker till att BI inte utnyttjas effektivt, samt åtgärder till dessa, enligt Volvo 
Powertrain 
I detta avsnitt avser författarna att presentera respondenters åsikter kring orsaker till att inte BIP 
utnyttjas effektivt och åtgärder på dessa.  Första delen i avsnittet innehåller orsaker och åtgärder 
som kan härledas till de olika stegen i BI-cykeln. Andra delen tillägnas orsaker och åtgärder som finns mellan BI-enheten och kunden till processen, det vill säga beslutsfattarna. 
Uppdelningen kan medföra att liknande information finns på två ställen i avsnittet, men detta görs för att underlätta läsningen. 
 
5.3.1 Organisatoriska orsaker 
Inga klara ansvarsområden Dagens process är dåligt kommunicerad ut till resten av organisationen. Detta medför många 
orsaker till att processen är ineffektiv, men framförallt är att det inte finns några klara 
ansvarsområden i BIP. Vem ska göra vad, när och hur, är frågor som personer i processen ställer sig.  
 Presenterade åtgärder för orsakerna, av respondenterna, är att göra en processorganisationsbild 
där olika ansvarsområden presenteras. Även bör de olika personerna som ingår i processen veta 
vilket respektive ansvarsområde de har och vilken uppgift de förväntas utföra.   
Dålig struktur 
Den dåliga kommunikationen från processledarna mynnar även ut i att personer i processen uppfattar att det är dålig struktur. De upplever att det inte är ett bra arbetssätt som rullar på 
kontinuerligt, men heller inte att det finns en tydlig agenda för processen. 
 De presenterade lösningarna från respondenterna är att processen behöver tydligare ledning. 
Idag är processen en sidoaktivitet för processägare och ”super user” vilken tenderar till att bli 
bortprioriterad på grund av de ordinarie arbetsuppgifterna. Förslag på att få processen mer kontinuerlig är att presentation och diskussion ska finnas med på agendan, både för 
beslutsfattarna likväl personer som är aktiva i processen. 
 
Inget stöd från ledningen 
Beslutsfattarna har en stor inverkan på hur väl processen fungerar. Ett stort antal personer påpekar att beslutsfattarna inte ger det stöd för processen som de borde. Beslutsfattarna som i 
fallet även är ledningen har dubbla ansvarsposter. Dels är de mottagare och kund till 
information och rapporter som personer i organisationen delger, men även de som bär 
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huvudansvaret för att visa att processen är något de premierar. Personer i processen upplever att de sällan får feedback på det materialet de delger. Resultatet från insamlingen och analyserna 
tycks inte användas och detta bidrar till att engagemanget från BI-personerna sjunker.   
Av intervjuerna har det framkommit att ledningen och beslutsfattarna anser att processen är 
oerhört viktig för deras arbete, och något de verkligen premierar. Dock har rapporterna och underrättelserna inte levt upp till förväntningarna. Dels saknas i mångt och mycket en analys 
för rapporter som delges uppåt i organisationen, men även en kort sammanfattning av vilket 
syfte rapporten har skrivits och de förväntade åtgärderna av analysen.   
5.3.2 Inriktning 
Bestämma inriktning Att hitta en inriktning för vilken data och information som ska samlas in är något som inte 
fungerar i dagsläget. Dels saknas en process för att identifiera tänkbara källor för att samla 
information ifrån, men även att inriktningen inte tagit hänsyn till andra branscher än motortillverkningsbranschen. Företag i andra branscher har liknande tillverkningsprocesser, 
även om det handlar om en helt annan bransch skulle dessa företag kunna ge förslag till 
förändringar på Powertrain.    
Förslag på lösningar handlar främst om att använda sig av en process där inriktningen fastställs. 
Förslag till aktiviteter i processen är att det ska vara en inledande diskussion med beslutsfattarna om deras informationsbehov, men även att personer som jobbar i processen ska visa på 
intressanta områden att bevaka. Processen ska även hjälpa till att få fram andra företag inom 
andra branscher som skulle kunna ge förslag till förbättringar i processer och arbetssätt.   
5.3.3 Inhämtning av information och data 
En orsak som gör utnyttjandet av BI ineffektivt är att det inte sker någon strukturerad inhämtning av information och data. Insamlingen sker i viss mån slumpartat och ad hoc, istället 
för kontinuerlig insamling av viss data och information som skulle vara till nytta för att 
övervaka trender.   
Viss typ av data och information för att övervaka trender skulle med fördel kunna samlas in 
kontinuerligt. Alternativt skulle denna information köpas in av ett företag som arbetar med informationsinsamling. Detta för att lättare upptäcka förändringar i trender och få tidiga 
varningar på vad som kan komma att hända i omvärlden. 
 
Överflöd av information 
Olika nivåer inom organisationen upplever att de överöses med information. Rapporter och underrättelser medges att de kan försvinna i uppsjön av information de blir tilldelade. 
Påpekande har även gjorts med avseende på längden av rapporterna från personer i processen. 
Till viss del saknar rapporterna en kort sammanfattning av varför rapporten är gjord, i vilket syfte, och vilka upptäckter som har gjorts.  
 
Rekommendationerna från respondenterna i BIP är att alla rapporter som delges ska ett tydligt syfta, en kort sammanfattning och vad konsekvenserna av upptäckter är. Om detta intresserar 
mottagaren av rapporten ska möjlighet finnas att gå igenom hela rapporten.   
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Brist på information Den insamling av information som görs idag är ibland bristfällig med avseende på de 
samhällsrelaterade indikatorerna. Detta påpekas tydligt när tillverkningsprocesserna är personalintensiva. Frågorna hos respondenterna inom dessa processerna handlar om vilken typ 
av personal som kan komma att finns tillgänglig i framtiden, men även frågor som berör 
individers framtida behov.   
En presenterad lösning för att erhålla tillräckligt med information är att viss typ av information 
skulle kunna köpas in, information som inte ligger i linje med den bevakning som finns idag. Viss typ av information som saknas idag samlas in på andra ställen inom Volvo organisationen, 
och kan med fördel hämtas in från den delen av organisationen. För vissa typer av branscher 
finns det branschorganisationer som kan förse företag med information. Ett exempel på detta är Svenska Gjuteribranschen som förser gjuteriet med information om konkurrenter, men 
framförallt information om pågående forskning inom området.  
 
Företagsbesöken utnyttjas inte fullt ut 
En orsak till att BI inte utnyttjas effektivt är att personer åker på företagsbesök utan att andra i organisationen inte får vetskap om detta. Skulle denna information finnas tillgänglig i 
organisationen har fler personer möjlighet att skicka med frågor, och saker de är intresserade av 
att veta från besöket.  
För att utnyttja företagsbesöken så effektivt som möjligt anser respondenter att använda sig av 
ett system som ”varnar” när en person ska åka på ett besök. Dels ska det framgå var personen ska åka, och vilken del denne ska besöka på det aktuella företaget. Därefter ska andra personer 
som är intresserade kunna skicka med egna frågor till besöket. Skulle ett system för 
företagsbesöken börja användas skulle besöken kunna ge mer information och utnyttjas effektivare.  
 
5.3.4 Informationslagringen  
Vem ska kunna ta del av vilken information?  
Uppbyggnaden av rapporter och underrättelser är idag ganska omfattande och generell. En 
orsak till detta är att målgruppen, för rapporterna och underrättelserna, är bred. Dels delges underrättelser och rapporter direkt till beslutsfattarna men även personal lägre i hierarkin. En 
respondent sa följande ”Vem ska kunna ta del av vilken information och vem är rapporten 
skriven för?”.    
Enligt samma respondent är det viktigt att rapporten har ett tydligt syfte där det ska framgå vad som behandlas och vilket fokus rapporten har. Är läsaren till rapporten intresserad av detaljer 
ska denne kunna gå djupare in i rapporten och hitta mer information. Vidare har även förslag 
om tydligare kommunikationskanaler angetts. Kanalerna ska hjälpa delgivaren med att rätt person får rätt rapport eller underrättelse. En sista åtgärd för att komma tillrätta med orsaken är 
att den centrala lagringsplatsen för rapporter och underrättelser ska ha olika klassificeringar så 
att rätt person får tillgång till rätt information.   
Information nedtecknas inte och lagras inte på rätt ställe 
En orsak till att informationslagringen inte fungerar är att det inte finns en uttalad centrallagringsplats för rapporter. Idag finns det en sida för omvärldsbevakningsrapporter på 
intranätet, men få som har vetskapen om var exakt sidan ligger, även saknas instruktioner för 
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hur rapporter ska läggas in. Konsekvensen blir att rapporterna sparas på lokala sidor för den avdelningen rapporten är skriven på. De rapporter som idag är publicerade på intranätsidan är 
upplagda i ett system som inte gör det möjligt att söka på rapporterna, eller använda sig av sökord. 
 
För att göra informationslagringen mer effektivt, enligt processmedlemmarna, är att skapa en databas där alla rapporter ska läggas in, och göras tillgängliga för personer i processen men även 
för personer utanför processen och för beslutsfattarna. Det bör även finnas instruktioner för hur 
rapporterna ska läggas in, och att denna databas kommuniceras ut till berörda parter så de rapporter som skrivs verkligen läggs in på databasen och inte lokala sidor för olika avdelningar. 
Databasen bör också ha en sökfunktion som möjliggör sökning på visst företag eller specifika 
sökord.   
5.3.5 Analys 
Analyserna täcker inte användarnas behov  Personer på olika nivåer i företaget påpekar att det görs för lite analyser, men framförallt menar 
ledningen att analyserna inte täcker deras behov. Bortsett från avsaknaden av analyser i vissa 
underrättelser är det främst den korta analysen av informationen i underrättelsen som inte täcker in användarnas behov. Respondenterna medger att analyser ibland inte prioriteras 
eftersom de saknar kunskapen att göra analysen, de vet inte vilken analys som ska göras. 
 Första åtgärden enligt ledningen är att alla underrättelser ska innehålla en analys. Andra 
åtgärden för att analyserna ska täcka in användarnas behov är att kort besvara syftet med 
rapporten, vad kan informationen i underrättelsen kan ge för indikationer eller slutsatser om framtiden?  
 
5.3.6 Delgivning 
Mängden information på företaget är ett allmänt problem, men något som får konsekvenser för 
spridningen av information och underrättelser. Personer i ledningen som får tilldelade 
underrättelser via e-post, erkänner att det finns en möjlighet att dessa ”försvinner” i den stora mängden e-post de får. Även personer som arbetar inom processen påpekar att e-post från 
andra personer i processen medger att viss delgivning kan gå förlorad i mängden e-post.  
 Lösningen på problemet har redan nämnts och det är att rapporter och information ska läggas 
in i en central databas, som vid informationsbehov lätt kan fås eller sökas efter. Underrättelser bör delges till ledningen via e-post och presentationer, men också bör underrättelserna sparas 
på databasen så andra personer kan få ta del av dem.  
 
Informationssamlingar 
Är ett företagsbesök finansierat av BI-enheten finns det krav på att skriva besöksrapport. Enligt 
respondenter genomförs företagsbesök utan att besöksrapporter skrivs. Dock ska nämnas att rapporter som blir inlagda på andra ställen än den centrala intranätsidan kan anses som saknade, 
dock har en besöksrapport skrivits. Det kan bero på att det inte finns några instruktioner om 
hur rapporterna ska skrivas eller publiceras. Orsaken till problemet påvisas av respondenterna ha sitt ursprung i att det inte finns en självklar lagringsplats att spara rapporterna på. När inte den 
vetskapen finns i organisationen lägger informationsinsamlaren sina rapporter på den egna avdelnings intranätsida.  
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 För att komma till rätta med informationssamlingar beskriver respondenterna att en central 
databas tillsammans med utförliga instruktioner för uppladdning av rapporter på denna finnas. Även ett system som meddelar den som gör en resa att denne även bör skriva en rapport av 
besöket.  
 
Nya kommunikationskanaler bidrar till ineffektiv delgivning 
Idag finns en sida, på intranätet, för alla reserapporter och underrättelser, men det är få som kan 
lokalisera den. De som har hittat sidan vet inte hur dokumenten ska publiceras.   
Personerna i processen menar att sidan måste vara mycket enklare att hitta, och inte ligga så 
”djupt” på intranätet. De efterfrågar även tydliga instruktioner för hur de ska göra för att publicera dokumenten. En annan förbättring enligt respondenterna är att försöka använda sig 
av redan befintliga kommunikationskanalerna. Dessa kanaler fungerar enligt respondenterna i 
andra syften och skulle med fördel kunna anpassas och användas för BI-information.  
 
Underrättelser är inte anpassade efter beslutsfattarnas behov Rapporter som delges beslutsfattare är ibland inte anpassade efter deras behov. Beslutsfattarna 
var ibland frågande till vad rapporter och underrättelser skulle informera om. Underrättelserna 
som delges idag kan vara upp till 30 sidor, men är allt för detaljerade och djupa i sin beskrivning enligt beslutsfattarna.   
 
Rekommendationerna från respondenterna i processen är att alla underrättelser som delges ska inledas med ett tydligt syfte, en kort sammanfattning och vad konsekvenserna av slutsatsen är. 
Om den inledande informationen intresserar mottagaren av rapporten ska möjlighet finnas att 
gå igenom hela rapporten.    
Presentationsproblem 
Presentationen av rapporter sker mestadels med e-post. Ibland har även muntliga presentation gjorts, men bara vid ett fåtal tillfällen. Problemet att delge rapporter via e-post är att författaren 
till rapporten måste specificera det relevanta i rapporten och verkligen adressera vad som är intressant i rapporten. Idag är detta något som inte görs, utan rapporten är mer en fullständig 
beskrivning av ett besök eller konkurrent. En brist med att bara delge rapporten och inte 
presentera den muntligt är att frågor och kompletteringar inte kan görs på att aktivt sätt mellan parterna.  
 
För att kunna förmedla informationen på bästa sätt anser respondenterna att muntligpresentation med visuella hjälpmedel är den bäst lämpade lösningen. Viss information 
behöver inte nödvändigtvis presenteras på det nämnda sättet, men ska underrättelse och 
information delges via e-post måste uppgiftslämnaren vara tydlig och specificera det mest relevanta i brevet. Delgivningen bör heller inte överstiga ett par sidor, utan sidoinformation ska 
tas bort och kan kompletteras i efterhand om så önskas.   
5.3.7 Barriärer mellan BI-enhet och beslutsfattarna 
 
Underrättelsebehovet är inte klarlagt Saknaden av kommunikation och samarbete mellan BI-enheten och beslutsfattarna, bidrar till 
att underrättelsebehovet inte är klarlagt. Personer i processen saknar diskussion med 
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beslutsfattarna, för att veta vad som de anser sig behöva information om. Detta visar sig både av beslutsfattarna och personerna som är aktiva i processen. Beslutsfattarna säger att de inte alltid 
vet vad de ska göra med informationen och underrättelserna de blir tilldelade. De ser det mer som konstaterande fakta och inga direkta upptäckter att ta beslut på. Personerna som jobbar i 
processen säger att de sällan får förfrågningar om information eller underrättelser för ett visst 
informationsbehov. Eftersom processen är relativt ny i organisationen kan problemet ligga i att beslutsfattarna inte är medvetna om vilken produkt processen kan ge. 
 
De presenterade förslagen är att försöka få till möten kontinuerligt, där en diskussion om vilket underrättelsebehov beslutsfattarna har. Det som framhölls i stor omfattning är att det är upp till 
ledningen att göra detta, eftersom det är deras behov som ska klarläggas. 
 
Bristande kommunikation 
Kommunikationen är även den en bristande faktor i processen. I processen finns det tre nivåer; 
beslutsfattare, teknikchefer, och informationsinsamlare. Påpekanden visar att det är brist på kommunikation mellan alla dessa tre leden. I alla nivåerna saknas forum för diskussion och för 
delgivning mellan olika avdelningar. Processen är för osynlig, enligt många av respondenterna.   
För att komma till rätta med otillräcklig kommunikation har förslag om att skapa ett forum för 
frågor som uppkommer i de tre olika nivåerna. Viktigt att hela tiden har en kontinuerlig kommunikation mellan de olika nivåerna, och mellan avdelningar på samma nivå. 
Beslutsfattarna måste kunna komma med frågor och feedback från tidigare rapporter, men även 
att personer som jobbar i processen att kunna kommentera och visa på nya uppgifter.   
Resursbrist 
En faktor som påpekats av respondenterna är att det saknas resurser för att utföra uppgifterna i processen. De personer som är mest insatta i processen idag jobbar i genomsnitt ett par tre 
timmar i veckan. Saknas engagemang från ledningen förs det låga engagemanget över på 
personalen som lägger processen underst på prioriteringslistan. Insatserna i processen blir punktinsatser och bidrar till att processen nästan ”läggs på is” under vissa perioder.  
 Enligt respondenterna måste det klargöras hur omfattande processen är och sen tillsätta 
tillräckliga resurser, för att klara av de olika informationsbehoven som finns. Förslag har även 
nämnts att använda sig av personer som enbart arbetar med processen.   
Utbildning i verktyg 
Övriga kommentarer är att det har varit för lite utbildning på verktyg som används i processen. Några få personer jobbar mer än andra och är de som ofta använder verktygen, men andra som 
ska göra en punktinsats har inte samma erfarenhet och detta skapar problem. Följden av detta är 
rapporternas kvalité och utformning skiftar mycket. Idag finns inte heller krav på att inofficiella besök ska avslutas med en rapport. Detta är något som fler personer anser bör vara ett krav. 
Vidare finns påpekanden om att processen inte är en ”synlig” process. Få känner till att det finns en process, och något som alla arbetare borde veta. Fler som håller ögonen uppe och kan 
bidra med relevant och nyttig information.  
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Sammanställning av orsaker och åtgärder till att BI inte utnyttjas effektivt, enligt 
respondenter på fallföretaget 
 
• Organisatoriska 

o Inga klara ansvarsområden 
o Inget stöd från ledningen 

• Problem vid inriktning 
o Bestämma inriktning 

• Inhämtning av information och data 
o Överflöd av information 
o Brist på information 
o Företags besöken utnyttjas inte fullt ut 

• Lagring 
o Vem ska kunna ta del av vilken information 
o Information nedtecknas inte och lagras inte på rätt ställe 

• Analys 
o Analyserna täcker inte användarnas behov  

• Delgivning 
o Informationssamlingar 
o Nya kommunikationskanaler skapar problem vid delgivning 
o Underrättelser är inte anpassade efter beslutsfattarnas behov 
o Presentationsproblem 

• Barriärer mellan BI-enhet och beslutsfattarna 
o Underrättelsebehovet är inte klarlagt 
o Bristande kommunikation 
o Resurser 
o Utbildning i verktyg 
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6 Analys  
Avsikten med detta kapitel är att jämföra samt analysera teorin tillsammans med empirin i syfte 
att svara på de forskningsfrågor som ställts upp. Inledningsvis tolkas och jämförs den teoretiska modellen tillsammans med den empiriska gällande de olika stegen i syfte att tolka den BIP som 
företaget har och undersöka vilka skillnader som finns i tillämpning av BI. Detta kommer att ge 
svaret på ”hur BI tillämpas i företag”. Fortsättnings i kapitlet kommer orsaker till att BI inte utnyttjas effektivt, samt åtgärder mot dessa orsaker att analyseras. 
 
6.1 Tillämpning av BI inom ett företag 
Volvo Powertrain i Skövde använder, enligt dem själva, en process för business intelligence. 
Enligt Kahaner (1996) bör BI ses som en kontinuerlig process, vilket medför fördelar som exempelvis att BI inte avskiljs från den resterande delen av organisationen. Ytterligare fördelar 
med att arbeta med en process är enligt Kahaner (1996) att det är lättare att inkludera fler 
medarbetare. Strategisk information såsom marknadsundersökningar etcetera, görs inte på samma sätt inom Volvo Powertrain som hos andra företag. Då Volvo främst omvärldsbevakar 
inom områdena arbetssätt (produktionssätt), produktionssystem och komponenter, så tolkar 
författarna produktionsenheterna G-B-M som de främsta kunderna.  
Den BI-struktur som Volvo Powertrain i Skövde använder sig av, är svår att beskriva endast utifrån en av de olika BI-strukturer som Gilad & Gilad (1996) nämner. Den närmaste torde 
dock vara en blandning mellan vad Gilad & Gilad (1996) menar är den centrala BI-enheten 
och den decentraliserade BI-enheten. Det finns en enhet som har hand om omvärldsplanen samt insamlar information, dock sker viss annan insamling förutom besöken vid de olika 
produktionsenheterna G-B-M.  
 Pagels-Fick (1999) menar att BIP kan delas in i två delar, den kontinuerliga och den 
beslutsorienterande. Idag saknas denna indelning på företaget, insamling sker mest av den 
beslutsorienterande typen. Det vill säga företaget gör sporadiska insamlingar för att kunna svara på specifika frågor. Dock är den facklitteratur som på regelbunden basis läses igenom av vissa 
inom processen en form av kontinuerlig insamling.  
Planering och inriktning 
Processteget input som Volvo Powertrain har med i sin nuvarande process, tolkas enligt författarna som det Kahaner (1996) menar är inriktning och planering över vad som skall samlas 
in. Detta då företaget med SWOT-analyser, GAP-analyser, krav på nya processer och 
affärsplanen, bestämmer vilken information som det finns ett behov av att samla in. När planering sker och inriktning väljs för den informationen som skall samlas in, menar Kahaner 
(1996) att det är tre områden som fokus bör läggas vid, förståelse för användarens behov, 
etablera en insamlingsplan, och hålla användaren informerad. Huruvida företaget känner till och förstår användarens behov är svårtolkat, vissa respondenter menar att de får den 
informationen som de efterfrågar, medan andra respondenter menar att de saknar information 
som exempelvis samhällsrelaterade faktorer. Ledningen påpekar också att de i viss mån har varit bristfälliga i att ställa frågor nedåt i organisationen.  
 Företaget har en så kallad omvärldsplan som främst handlar om vilka besök som skall göras i 
framtiden och vad som skall tittas närmare på vid besöken. Annan information som erhålls från 
andra källor än besök finns inte nedskrivna.  
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Insamling  
Kahaner (1996) menar att det finns i två typer av data, primär och sekundär data, som kan samlas in. Insamlingen som sker görs utav båda typerna. Primär data kan exempelvis vara besök 
vid olika fabriker, medan sekundär är facklitteratur som läses eller data och information som 
kommer från branschorganisationer. Insamlingen sker på olika sätt i organisationen, något insamlingsnätverk som Gilad och Gilad (1994) förespråkar, existerar inte. Insamlingen av 
information vid besök sker främst av ett fåtal personer.  
 
Utvärdering  
Steget utvärdering innebär att all data genomgår en granskning innan den kan bli till 
information menar Gilad & Gilad (1994). Detta innebär vidare att informationen utvärderas på tillförlitlighet, användbarhet och hur brådskande den är. Utvärdering av data utförs inte som ett 
uttalat steg i processen enligt företaget. Det är dock inte otänkbart att en utvärdering görs av 
data, även fast det inte är ett uttalat steg i processen.   
Lagring  För att enkelt kunna komma åt data och göra analyser rekommenderar Gilad & Gilad (1994) 
en central lagringsplats för information om omvärlden. Volvo Powertrain har en lagringsplats 
för så kallade reserapporter, något ställe för lagring av information utöver reserapporterna existerar inte 
 
Analys  En analys där information blir till underrättelser finns likt utvärdering inte som ett uttalat steg i 
BIP.  
 
Spridning  
Gilad och Gilad (1994) menar att det är tre saker som bör besvaras när ett företag skall sprida 
och delge information om omvärlden. Vem är användaren av informationen och vilket är deras behov? Vilka rapporter bör generas och hur ofta? Hur skall informationen spridas till 
användarna? Den första frågan har tidigare besvarats tidigare17. Enligt företaget är det inte klarlagt vilka rapporter som skall generas på en kontinuerlig basis, och vilka som endast skall 
besvara vissa speciella frågor. Den största delen av insamlingen sker för att besvara specifika 
frågor. Gilad och Gilad (1994) påpekar att det finns flera olika metoder för distribution av underrättelser. Underrättelser kan spridas genom skrivna rapporter, verbal kommunikation, 
möten, e-post eller genom en databas. Det främsta mediet för distribution av 
omvärldsinformation är i dagsläget medelst e-post.   
6.2 Orsaker till att BI inte utnyttjas effektivt  
Problem med inriktning  
Enligt respondenterna på fallföretaget saknas idag bra inriktning på insamlandet av information 
och data. Dels saknas en process för att identifiera tänkbara källor att insamla ifrån, men även att inriktningen fortfarande är kvar i motortillverkar branschen.  Enligt Kahaner (1996) är det 
lätt att söka för mycket information, och leta all information om en viss specifik fråga. Detta 
leder till att för stor del av resurserna används för att leta, och detta bidrar till att effektiviteten i BI minskar. 
                                            
17 Sida 40. 
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Överflöd av information 
Enligt respondenterna är en av orsakerna till ineffektiv utnyttjande av BI att de överöses med information. Den stora mängden information som delges på företaget, kan medföra att 
underrättelser och rapporter försvinner. Överflöden av information handlar även om att 
rapporter och underrättelser, som delges både inom BI-enheten och till beslutsfattarna, är för omfattande i sin helhet. Denna orsak tar även Gilad & Gilad (1994) upp och visar på att för 
omfattande underrättelser och rapporter som innehåller irrelevant information skapar överflöd 
av information. Vilket leder till att för stor del av resurserna måste läggas på att hitta relevant information i underrättelserna. Frankelius & Rosén (1993) påpekar att en nyuppstartad BI-
enhet kan lida av för mycket information.  
 
Brist på information 
Inom delar av fallföretaget upplevs att viss information saknas för att kunna göra bra analyser 
för denna del av organisationen. Avsaknaden av information från samhällsrelaterade frågor är starkt kopplat till de personalintensiva tillverkningsprocesserna. I likhet med fallföretaget 
presentera Gilad & Gilad (1994) en liknande orsak. De menar att brist på information härrör från en nyuppstartad BIP. Fallföretagets process har funnits i cirka 2 år, och kan därför anses 
som en relativt nyuppstartad BIP.  
 
Vem ska ta del av vilken information 
Eftersom målgruppen, till rapporter och underrättelser, är bred i allmänhet är det svårt för 
personen som skriver den att fokusera mot en viss nivå i fallföretaget. Frågan personer ställer sig är i likhet med Frankelius & Rosén (1993): Vem ska kunna ta del av vilken information? När 
frågor i likhet med denna uppkommer blir utnyttjande av BI ineffektivt, eftersom rapporten 
eller underrättelsens syfte inte finns preciserat.  
Information nedtecknas och lagras inte på rätt ställe 
Avsaknaden av en väl utkommunicerad och lättillgänglig central lagringsplats gör att personer som arbetar i BIP inte delger information till resten av organisationen. Frankélius & Rosen 
(1993) menar att orsaken till att man inte har en gemensam lagringsplats, är en ostrukturerad BIP. Följderna blir att information som skulle vara användbar vid analys saknas, och utfallet av 
analysen blir inte bästa möjliga. 
 
Analyserna täcker inte användarnas behov 
Enligt respondenter på fallföretaget, görs det idag vissa analyser av den information och data 
som samlas in. De analyser som utförs varierar i kvalitet samt att slutsatserna av analysen inte alltid framgår. I likhet med fallföretaget presenterar Gilad & Gilad (1994) samma orsak där 
analysen är anpassad för fel nivå i organisationen. Orsakerna till detta enligt respondenterna är 
att det saknas instruktioner och kunskap om hur analyserna ska utföras. 
 
Informationssamlingar  Enligt Gilad & Gilad (1994) och Goshal (2006) kan informationssamlingar som bildas hos 
Volvo Powertrain vara en orsak till av BI inte utnyttjas effektivt. Information och data som 
skulle kunna bidra till bättre analyser och träffsäkrare rekommendationer saknas enligt fallföretaget. En orsak till detta är att det dels inte finns krav på att skriva rapport efter ett 
besök, om besöket inte är finansierat av BI-enheten, men dels att intranätsidan för att publicera 
rapporterna är svårtlokaliserad. Ghoshal (2006) och Gilad & Gilad (1994) menar att det är kommunikationsbrist som orsaken till att informationssamlingar bildas i fallföretaget. 
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Underrättelserna är inte anpassade till beslutsfattarna 
Enligt respondenter på fallföretaget saknar ibland underrättelser och rapporter som delges beslutsfattarna syfte, samt att de är för detaljerade i sin beskrivning. Detaljeringsgraden på 
underrättelsen gör att beslutsfattarna inte förstår syftet och har svårt att finna den relevanta 
informationen. Underrättelser som inte är anpassade till beslutsfattarna bidrar till att utnyttjandet av BIP inte blir effektiv. Enligt Gilad & Gilad (1994) är underrättelser oftast allt 
för detaljerade och långa i sin uppbyggnad vilket resulterar i att mottagaren av underrättelserna 
får svårt att förstå syftet och finna den relevanta informationen.  
Nya kommunikationskanaler bidrar till ineffektiv delgivning 
Delgivningen av underrättelser och rapporter ska ske via e-post och publicering på intranätsidan. Denna sida är skapad för just detta ändamål, men är svår att hitta enligt 
respondenterna. Andra kommentarer som framkommit är att de inte heller vet hur 
publiceringen ska göras. Gilad & Gilad (1994) visar att nya kommunikationskanaler kan bidra till att delgivningen inte blir effektiv. Är de nya kommunikationskanalerna för komplexa i sin 
uppbyggnad eller svårlokaliserade har personer för vana gå tillbaka till de gamla kommunikationskanalerna. Detta kan medföra att personer inte får rätt underrättelse. 
 
Presentation Idag sker presentationen av rapporter och underrättelser via e-post, och bara vid något enstaka 
tillfälle har dessa presenterats muntligt för beslutsfattarna. Att bara använda presentation via e-
post kommunikation kräver att uppgiftslämnaren preciserar det relevanta och är tydlig vad syftet är och vad analysens resultat är. Cook & Cook (2000) anser att det inte finns ett bästa sätt 
att presentera, en rapport eller underrättelse, på. Hur ett företag väljer att presentera är företags- 
och situationsspecifikt.   
Inga klara ansvarsområden  
Frågor som ofta uppstår i organisationen idag är; vem gör vad, när och hur? Gilad & Gilad (1994) uppger också att det är vanligt att dessa frågor uppkommer i organisationen när det inte 
finns några klara ansvarsområden. Utan klara ansvarsområden är sannolikheten stor att processen inte kommer att kunna utnyttjas effektivt.  
 
Inget stöd från ledningen Processen på fallföretaget är beslutsfattarna även ledningen, vilket ställer stora krav på dem att 
uttrycka sitt stöd och visa att detta är något de verkligen premierar. Respondenterna tyckte att 
stödet från beslutsfattarna ibland kunde uppfattas som vagt. De får sällan feedback på de underrättelser de delger samt att de sällan ser resultat från underrättelserna. Gilad & Gilad 
(1994) påpekar att ledningens stöd för att använda sig av processen är oerhört viktig. Finns inte 
stödet från ledningen är processen dömd på förväg att misslyckas.   
Barriärer mellan BI-enheten och beslutsfattarna 
 
Beslutsfattarnas underrättelsebehov är inte klarlagt  
Den bristande kommunikationen och samarbete mellan BI-enheten och beslutsfattarna resulterar i att underrättelsebehovet inte är klarlagt. I dagsläget finns inga direkta diskussioner 
mellan BI-enheten och beslutsfattarna något som båda parter saknar. Följderna av detta blir att 
BI-enheten inte vet vilket fokus de ska arbeta mot, både vad det gäller insamling av analysering. Beslutsfattarna i sin tur vet inte vilket syfte en underrättelse har och vad de ska 
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göra med den. Jan P. Herring (1999) påpekar att beslutsfattarnas underrättelsebehov måste klarläggas för att få ett effektivt utnyttjande av BIP.  
 
Bristande kommunikation 
Enligt respondenterna som arbetar i BIP är kommunikation en stor orsak till dagens ineffektiva 
utnyttjande av BI. Dels saknas forum för alla tre nivåerna i organisationen, men också saknas den kontinuerliga kommunikationen som är nödvändig. En annan orsak till ineffektiviteten är 
att organisationen inte har vetskap om när personer i organisationen åker på besök eller på 
annat sätt kan skaffa sig data och information till processen. Douglas C Bernhardt (1999) menar att verktyg tillsammans med tekniker och analyser har inverkan på effektiviteten, men att 
kommunikationen oftast är den överordnade orsaken till de andra faktorerna.  
 
Resurser 
I likhet med Jonathan Calof (1999) påpekar respondenterna på fallföretaget att det inte finns 
tillräckligt med resurser för att utföra de uppgifter de blivit tilldelade i processen.  Under vissa perioder sker nästan inga aktiviteter i processen, vilket är en effekt av att det inte finns någon 
person på fallföretaget som enbart har till uppgift att driva processen, utan är en bisyssla.  
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6.3 Åtgärder mot ineffektiv BIP 
 
Tydlig inriktning av insamling I syfte att skapa en inriktning av insamlingen som har koncensus mellan BI-enheten och 
beslutsfattarna, menar respondenterna att organisationen måste använda sig av en 
inriktningsprocess. Inriktningsprocessen startar med en diskussion mellan BI-enheten och beslutsfattarna där båda parter får argumentera för vilka områden som ska bevakas. Processen 
ska även vara till hjälp när benchmark-samarbeten ska inledas.  Både Cook & Cook (2000) och 
Furustig & Sjöstedt (2000) för ett liknande resonemang. De anser att vid inriktningsfasen är det viktigt att låta både de som arbetar i BI-processen samt beslutsfattarna komma till tals om vad 
de anser att de behöver bevaka. Cook & Cook (2000) menar att det är vanligt att 
beslutsfattarna enbart bestämmer inriktningen, men det kan resultera i att viktiga och relevanta områden som de inte känner till inte heller bevakas.  
Överflöd av information 
För att överbrygga orsaken med för mycket information är, enligt respondenterna, att tidigt i 
rapporten eller underrättelsen, adressera vad innehållet är och vilka slutsatser analysen gav. Gilad & Gilad (1994) anser att en kategorisering av källorna kan effektivisera utnyttjandet av en 
BIP. Kategoriseringen är till för att få bättre struktur på källorna, men även att vissa källor kan 
tas bort eller flyttas till en annan del av organisationen.   
Brist på information Enligt respondenterna på fallföretaget finns det flera åtgärder att vidta för att överbrygga 
orsaken med brist på information. Ett av alternativen är att köpa in information som inte ligger 
i linje med den omvärldsbevakning som bedrivs på fallföretaget idag. Viss del av den informationen som efterfrågas samlas in på andra avdelningar inom Powertrain nationellt och 
kan med fördel hämtas därifrån. Ett mer kontinuerligt och öppet samarbete mellan fallföretaget 
och andra företag som inte är direkta konkurrenter, men som är duktiga inom vissa processer eller aktiviteter, är något som önskas från flera av respondenterna. Gilad & Gilad (1994) 
argumenterar för tre alternativ att kunna erhålla mer information. De tre alternativen är; Anlita 
en person med stor erfarenhet av BIP, ett internt insamlingsnätverk och det sista alternativet är att försöka identifiera personer i organisationen, vilka inte är del av processen idag, som skulle 
kunna bidra med information eller källor.   
 
Vem ska ta del av vilken information 
För att kunna besvara frågan ”Vem ska kunna ta del av vilken information” anser respondenterna att bättre kommunikationskanaler bör upprättas. Dels en bättre gemensam lagring som kan 
klassificeras så att rätt person får tillgång till rätt information, men även att kommunikationen 
mellan BI-enheten och beslutsfattarna bör vara mer kontinuerlig. Frankelius & Rosén (1993) anser i likhet med respondenterna att den centrala lagringsplasten bör vara klassificerad och 
uppdelad så att personer får rätt information tilldelad.   
 
Information nedtecknas och lagras inte på rätt ställe 
Eftersom det inte finns en väl utkommunicerad lagringsplats för information och underrättelser 
publiceras inte dessa på rätt ställe. Den sidan för lagring av besöksrapporter som finns på intranätet är enligt respondenterna svår att hitta. Vidare har de respondenter som hittar den 
svårt att finna instruktioner för hur publicering på sidan skall gå till. Resultatet av detta blir att personer publicerar rapporter och underrättelser på avdelningens egna intranätsida, vilket i sin 
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tur leder till att information inte delges inom organisationen. Frankelius & Rosén (1993) belyser också ineffektivitet i processen när information inte nedtecknas och lagras på rätt ställe. 
De menar att det är orsakat av en ostrukturerad BIP. 
 
 
Analyserna täcker inte användarnas behov Enligt respondenterna som sitter i beslutsfattande position är den första åtgärden att alla 
rapporter och underrättelser ska ha en analys. Utöver analysen vill beslutsfattarna att det tydligt 
ska framgå i vilket syfte underrättelsen gjordes, samt vad slutsatsen är. Respondenternas lösning på orsaken samstämmer i stora delar med vad Gilad & Gilad (1994) anser. De menar att innan 
analysen ska göras måste syftet vara fastställt, och vem som är kund till analysen. Vidare menar 
de att kontinuerlig kommunikation underlättar just att kunna fastställa dessa. 
 
Informationssamlingar  
De föreslagna åtgärderna för att i framtiden förhindra informationssamlingar är att använda sig av en centrallagringsplats som är lätt att komma åt, samt att det finns instruktioner för hur 
publiceringen går till. För att förebygga att informationssamlingar uppstår föreslår Gilad & Gilad (1994) att kommunikationen mellan beslutsfattarna och BI-enheten måste vara 
kontinuerlig och säkerställa att insamlad information nedtecknas och lagras på rätt ställe. Vidare 
anser både Ghoshal (2006) och Gilad & Gilad (1994) att det bör finnas ett incitament för att delge information. Incitamentet kan till exempel vara att personen får en tydligare position i 
processen. 
 
Underrättelserna är inte anpassade till beslutsfattarna 
Genom att skriva ett tydligt syfte, en analys och vilka återgärder som bör vidtas i varje rapport 
och underrättelse anpassas dessa bättre till beslutsfattarnas önskemål. Dock menar de inte att rapporten i sin helhet ska plockas bort utan fungerar som en bilaga till de inledande 
summeringarna. Enligt Gilad & Gilad (1994) är ett alternativ, för att göra underrättelserna mer 
anpassade för beslutsfattarna, att göra en användarprofil som visar på vilka användare som är intresserade av vilken typ av information. Jonathan Calof (1999) menar att i samråd med 
beslutsfattarna ta fram en mall för hur en underrättelse ska se ut.  
 
Nya kommunikationskanaler bidrar till ineffektiv delgivning 
Intranätsidan, som skapats för att delge rapporter och underrättelser, är ett steg åt rätt håll enligt många respondenter. För att göra kommunikationskanalen effektivare bör den placeras mer 
lättåtkomligt samt instruktioner för publicering av dokument. En annan åtgärd för att 
effektivisera kommunikationskanalerna är att använda redan befintliga kanaler, men att anpassa dessa mer till BI. Genom att använda sig av en stående punkt på agendan där BI information tas 
upp, är ett alternativ enligt respondenterna. Användandet av befintliga kanaler effektiviserar 
delgivningen av information enligt Gilad & Gilad (1994). 
 
Presentationsproblem För att presentationen av rapporter och underrättelser ska ge så mycket som möjligt till 
mottagaren anser respondenterna att en muntlig presentation vore att önska. Dels får 
mottagaren möjlighet att aktivt kunna ställa frågor och uppgiftslämnaren kan komplettera och förklara vad denne menar. Den muntliga presentationen är även Jonathan Calof (1999) 
förespråkare av. Han nämner fördelarna i likhet med respondenterna. Cook & Cook (2000) 
anser att en presentation med både text och bilder är att föredra.  
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Inga klara ansvarsområden  
Respondenternas förslag för att klarlägga ansvarsområdena är att använda sig av en tydlig processbild där även ansvarsområdena preciseras. De olika ansvarsområdena ska även inkludera 
vilka uppgifter som personer i processen väntas utföra. En åtgärd enligt Gilad & Gilad (1994) är 
att använda sig av en ledare som har det övergripande ansvaret för processen. Ledaren ska sedan tillsammans med personer i processen bestämma ansvarsområden och vilka aktiviteter som ska 
utföras av vem eller vilka personer i processen.  
 
 
Inget stöd från ledningen 
Det efterfrågade stödet från ledningen för att använda sig av en process för BI, saknas till viss del enligt respondenter. I fallföretaget är ledningen även beslutsfattarna, vilket medför att de har 
dubbla ansvarsposter för att visa att processen är något de premierar. Personer som delger 
information känner inte att de får någon feedback på materialet de delger. Resultatet från underrättelserna lyser med sin frånvaro enligt några av respondenterna. För att erhålla ett större 
stöd från ledningen menar Cook & Cook (2000) att beslutsfattarna bör involveras mer i processen. Jonathan Calof (1999) visar på en sexstegsplan för att erhålla ledningens 
engagemang. Planen beskriver en kartläggning av nyckelpersoner, inriktningen på dagens BIP 
samt planeringsdiskussion med ledningen.  
 
Barriärer mellan BI-enheten och beslutsfattarna 
Beslutsfattarnas underrättelsebehov är inte klarlagt 
Kontinuerliga möten där en aktiv diskussion sker mellan BI-enheten och beslutsfattarna äger 
rum är uppslag av respondenterna för att klarlägga beslutsfattarnas underrättelsebehov.  Cook & Cook (2000) anger att det är redan vid inriktningsfasen som beslutsfattarnas underrättelsebehov 
ska klarläggas. BI-enheten och beslutsfattarna ska tillsammans diskutera fram vilket behov de 
sistnämna kan tänkas ha. Detta eftersom beslutsfattarna inte alltid är medvetna om sitt behov och vilken produkt BIP kan skapa. Dessa lösningar samstämmer väl med Furustig & Sjöstedt 
(2000) och Ghoshal (2006) förslag för att klarlägga beslutsfattarnas underrättelsebehov. 
  
Bristande kommunikation 
Den föreslagna åtgärden hos respondenterna för att komma till rätta med den bristande kommunikationen är att försöka skapa ett forum. Forumet ska vara till hjälp för olika nivåer i 
organisationen att kommunicera med varandra, men även en hjälp för att diskutera frågor som 
ligger på samma nivå. I forumet ska beslutsfattarna kunna ge feedback och ställa frågor, samt att personer som är aktiva i processen ska kommentera och visa på nya uppgifter. För att skapa en 
bra och kontinuerlig kommunikation presenterar Jonathan Calof (1999) att BI-enheten ska 
vara nära beläget beslutsfattarna. Den fysiska närheten gör det enkelt att få en kontinuerlig kommunikation. Furustig & Sjöstedt (2000) anser att ett enklare och tydligare språkval i 
underrättelserna kan påverka kommunikationen positivt.  
 
Resurser  
Enligt respondenter på fallförtaget måste det klargöras hur omfattande processen är idag, men även hur omfattande den önskas vara, för att sedan tillsätta tillräckligt med resurser. Att ha 
personer som enbart arbetar med processen är en annan lösning enligt respondenterna. 
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7 Slutsatser 
 
Hur BIP tillämpas på företag 
Volvo Powertrain i Skövde använder en process för business intelligence. Det första 
processteget input som Volvo Powertrain har med i sin nuvarande process, tolkas enligt författarna som steget inriktning i BI-cykeln. Volvo Powertrain använder idag ingen utpräglad 
insamlingsplan. Dock finns en omvärldsplan som inkluderar vilka besök som skall genomföras under året samt inom vilket område (kamaxel, gjutning med mera). Insamlingen av data och 
information sker främst via ett fåtal personer. Informationen dessa samlar in tillhör kategorin 
primärdata, och kommer främst från företagsbesök. Sekundärdata samlas in ostrukturerat av fler personer i processen. Gilad & Gilad (1994) förespråkar utvärdering som ett steg i processen. 
Utvärdering av data genomförs inte som ett uttalat steg i processen. Det är dock inte otänkbart 
att en utvärdering görs av data, även fast det inte enligt fallföretaget är ett uttalat steg i processen. I processteget lagring förespråkar Gilad & Gilad (1994) en central lagringsplats för 
information om omvärlden. Volvo Powertrain har en lagringsplats för reserapporter, dock 
ingen lagringsplats för annan information från omvärlden. En analys där information blir till underrättelser finns likt utvärdering inte som ett uttalat steg i BIP. Dock genomförs en viss typ 
av analys efter olika företagsbesök. Spridning av information, det sista steget i BI-cykeln, sker främst med hjälp av e-post, vid vissa tillfällen genomförs också muntliga presentationer.  
 
 
Orsaker till att BIP inte utnyttjas effektivt, och hur en organisation åtgärda dessa  
För att överbrygga de orsaker som hindrar inriktningen på insamlingen, av data och 
information att bli effektiv, är att använda en inriktningsprocess enligt respondenterna. Cook & Cook(2000) tillsammans med Furustig & Sjöstedt (2000) anser att i diskussion mellan BI-
enheten och beslutsfattarna för att kunna ta fram den inriktning på insamlingen organisationen 
önskar.  I likhet med inriktningen finns det orsaker som gör att insamlingen inte blir effektiv. Dels är det överflöd av information i underrättelserna som delges beslutsfattarna, organisationen 
lider även brist på viss information som inte samlas in i dagsläget. Gilad & Gilad (1994) 
argumenterar för att angripa överflöd av information genom att kategorisera källorna, och omvänt att bristen på information kan avhjälpas med att få in fler källor till processen. 
Respondenternas åtgärder för att skapa en tydlig inriktning för insamlingen av information, är att tillsammans med beslutsfattarna diskutera fram lämplig information som det finns behov 
utav. 
 Vem ska ta del av vilken information, tillsammans med, personer som inte nedtecknar och 
lagrar information på rätt ställe är faktorer som hindrar lagringens effektivitet. Enligt 
respondenterna och Frankelius & Rosén (1993) är lösningen att använda en central lagringsplats som är väl utkommunicerad och klassificerad så att rätt person får tillgång till rätt 
information. För att behandla den insamlade data och information måste en analys göras. Idag 
är det sällan någon analys som genomförs, vilket visar sig då mottagare av underrättelserna sällan förstår vad resultatet av en rapport eller underrättelse.  Gilad & Gilad (1994) anser att 
med hjälpa av kontinuerlig kommunikation mellan beslutsfattare och BI-enheten, ett tydligt 
syfte med analysen samt klargörande av kund, ökar effektiviteten av de analyser som genomförs på företaget. 
 Informationssamlingar och nya kommunikationskanaler kan bidra till ineffektiv användning av 
BI. För att förhindra informationssamlingar är respondenterna eniga om att det krävs en central 
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lagringsplats. Ghoshal (2006) och Gilad & Gilad (1994) menar att det krävs ett incitament för att förhindra informationssamlingar. Vid införandet av BIP på fallföretaget initierades en sida på 
intranätet som kommunikationskanal. Dock krävs det att sidan blir lättare att hitta samt enklare publicering av material. För vidare effektivisering kan, enligt respondenterna, redan befintliga 
kommunikationskanaler användas, dock med tillägg för BI. Gilad & Gilad (1994) menar att 
använda redan befintliga kommunikationskanaler ökar effektiviteten på BI.  
Underrättelser som inte är anpassade efter beslutsfattarnas behov samt otillräckliga 
presentationer är faktorer i delgivningen som hindrar BIP effektivitet. Enligt respondenterna ska underrättelserna innehålla ett tydligt syfte, analys och vilka åtgärder som bör genomföras 
utifrån analysens resultat. Respondenterna anser även att det bör finnas möjlighet att genomföra 
muntliga presentationer. Beslutsfattarna bör tillsammans med BI-enheten utforma en mall för underrättelserna och hur dessa ska presenteras. Jonathan Calof (1999) 
 
De oklara ansvarsområdena i BIP har enligt respondenterna även påverkat stödet från ledningen och i fallföretaget även beslutsfattarna. Personer i processen vet inte när vad ska göras, hur och 
när. För att klargöra ansvarsområdena rekommenderar Gilad & Gilad (1994) att använda sig en ledare som är övergripande ansvarig för processen, sedan diskutera fram ansvarsområden med 
personer i processen. Cook & Cook (2000) anser att processen bör involvera beslutsfattarna i 
större grad för att få stödet.  
En aktiv diskussion och kontinuerliga möten mellan beslutsfattarna och BI-enheten är 
respondenternas lösning till att klarlägga beslutsfattarnas underrättelsebehov. Enligt Cook & Cook (2000), Furustig & Sjöstedt (2000) och Ghoshal (2006) är den nämnda lösningen det 
bästa sättet att komma till rätta med beslutsfattarnas underrättelsebehov.  
 Enligt respondenterna är en av orsakerna till att BI inte utnyttjas effektivt är bristande 
kommunikation. De efterfrågar forum ett forum där olika personer på olika nivåer kan 
diskutera och administrera uppslag, men även feedback från beslutsfattarna. Jonathan Calof (1999) anser att BI-enheten ska vara lokaliserat nära beslutsfattarna för att lättare kunna ha 
bättre kommunikation. Furustig & Sjöstedt (2000) säger att ett enklare språkval kan minska kommunikationsproblem.  
 
Hur bör ett företag agera för att skapa högre effektivitet i BIP För att företag effektivt skall kunna utnyttja BI krävs det vissa förutsättningar. Det måste finnas 
ett stöd för att använda sig av BI hos ledningen och beslutsfattarna, det vill säga kunderna till 
processen. Vidare krävs att processen har klara ansvarsområden; vem ska göra vad, när och hur. Att arbeta efter en processcykel är en förutsättning för att företag skall lyckas skapa en effektiv 
process. Samtidigt måste en tydlig inriktning av insamlingen av data och information 
bestämmas. Inriktningen bör diskuteras av beslutsfattarna tillsammans med BI-enheten.    
Inhämtningen av data och information bör tillämpas så att organisationen undviker fällor som till exempel för mycket eller för lite information. Den insamlade informationen skall sedan 
lagras på en lättåtkomlig och användbar central lagringsplats. Lagringsplatsen kan med fördel 
vara uppdelad och klassificerad så att rätt person kommer åt rätt information och material. När sedan analyserna ska genomföras är det viktigt att de täcker användarnas behov, det vill säga 
beslutsfattarna. En mall för utformningen av underrättelser och rapporter är att föredra, 
samtidigt bör delgivningen av rapporter och underrättelser ske i enkla kommunikationskanaler. Delgivningen med avseende på presentation bör genomföras muntligt i så stor utsträckning 
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som möjligt. Delgivning via e-post ställer högre krav på delgivaren då denne tydligt måste precisera vad informationen handlar om men även vad slutsatserna är.  
 Kommunikationen mellan BI-enheten och beslutsfattarna är oerhört viktig. Dels måste 
beslutsfattarna kommunicera ut vilket underrättelsebehov de har, men även låta BI-enheten 
komma med förslag på områden de finner intressant. Viktigt är också att allokera tillräckligt med resurser för att få en väl fungerande BIP. Att utbilda BI-enheten i de verktyg som används 
i processen är en nödvändighet och kan i stor utsträckningen påverka kvalitén på processens 
produkter.  
Framgångsfaktorerna för att lyckas arbeta effektivt med BI är: 
� Arbeta efter en processcykel 
� Klara ansvarsområden  
� Väldefinierad inriktning på insamlingen av data och information 
� Insamling av information från företagsbesök och tillförlitliga källor 
� En väl utkommunicerad central lagringsplats för rapporter och underrättelser 
� Analyser som täcker användarnas behov 
� Kontinuerlig kommunikation mellan BI-enheten och beslutsfattarna 
� Säkerställa en tillräcklig allokering med avseende på resurser till processen 
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8 Avslutande diskussion 
Vid analys av studien framkom ett fåtal skillnader mellan de två olika nivåerna i fallföretaget. 
Skillnaderna handlar främst om att respondenter på olika nivåerna menar att ansvaret ligger hos en annan nivå när saker och ting inte blir gjorda. Beslutsfattarna ansåg att analyserna och 
rapporterna inte tydligt nog framhöll vad slutsatsen av informationen var. Samtidigt påpekade 
personer som arbetade i processen att de fick för lite feedback på den informationen de delgav. BI-enheten ansåg att beslutsfattarna bör ställa mer frågor till dem för att på så sätt kunna delge 
information när ett uttalat behov finns.  Orsakerna till denna förvirring handlar enligt författarna om kommunikationsbrist mellan de två nivåerna, samt att ansvarsområdena för 
processen inte är klarlagda.  
 Tidigare forskning på området business intelligence visar på orsaker, att BI inte utnyttjas 
effektivt, som är relaterade till själva BI-processen. I vår studie har det framkommit orsaker som 
inte direkt kan härledas till BIP i sig, utan hur en organisation är organiserad. I vårt fallföretag är det tre huvudprocesser som BIP ska understödja. Eftersom huvudprocesserna är så pass olika 
kan underrättelsebehovet vara svårt att klarlägga.  
 Vidare i vår studie uppfattade vi att orsaker som finns en nivå över processen är de orsaker som 
påverkar fallföretagets BIP mest. Dessa orsaker är hur processen är strukturerad, ansvarsområden samt kommunikationen mellan BI-enheten och beslutsfattarna. Vidare 
uppfattar vi att tidigare forskning främst handlar om olika orsaker som ska beaktas innan en BIP 
implementeras. Vi anser att det är viktigt att i fortsatt forskning undersöka organisationer där en BIP redan har implementerats, men inte erhållit det önskade resultatet.  
 
Fortsatt forskning på området kan frågor gällande, andra företag som inte ingår i en producerande koncern, till exempel på ett tjänste – eller serviceföretag. Dels kan det även vara 
frågor som handlar om olika nivåer i organisationen och hur de uppfattar orsakerna till att Bi 
inte utnyttjas effektivt. Ett annat intressant område att göra undersökning inom är om det finns skillnader med avseende på uppbyggnad och omfattning av BI processen mellan stora, 
medelstora och små företag.  
 Exempel på forskningsfrågor inom dessa områden kan vara: 
 
� Vilka skillnader finns det mellan BI-enheten och beslutsfattarna med avseende på 

faktorer som hindrar BI effektivitet? 
 
� Finns det skillnader med avseende på uppbyggnad och omfattning av BI-processen 

mellan stora, medelstora och småföretag?  
 
� Skillnader mellan BI-processen på ett tjänsteföretag och ett tillverkande företag? 
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Intervjurespondenter 
 Platschef  
Ekonomichef  
Bearbetningschef  Gjuterichef 
Logistikchef 
Teknikchef Teknikchef Gjuteri 
Teknikchef Montering 
Teknikchef Bearbetning Industriutvecklingschef 
Industriutvecklare Produktionsberedare 
FoU ansvarig material & process 
Materialutvecklare
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
• Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 
• Vad är din bild av omvärldsbevakning? 

– Vad innebär begreppet omvärldsbevakning för dig?  
• Anser du att det viktigt för VPT Skövde Plant att ha en process för omvärldsbevakning? 

   – Varför?  
• Vad anser du är viktiga aktiviteter/steg i en process för omvärldsbevakning? 

 
• Vilka områden tycker du att omvärldsbevakningen skall täcka in?  

 
• Hur anser du att processen fungerar idag? (bedömning från 1-10) 

 
• Vad är det som fungerar respektive inte fungerar i processen?  

– Vad kan det bero på? 
– Ser du några möjliga åtgärder på det som inte fungerar?  

 
• Vilka är dina arbetsuppgifter/ansvarsområden inom omvärldsbevakning? 

– Hur mycket tid lägger du ner på BI i veckan? (Antal timmar)  
• Den informationen du tar inhämtar/tar del av, hur sprider du den informationen i 

organisationen?  – Skickar du den vidare? 
– Till vilka sprider du informationen? 

 
• Har den här informationen från omvärldsbevakningen någon nytta för dig/för annan? 

 
• Har du klara instruktioner hur du ska gå tillväga gällande dina arbetsuppgifter inom 

business intelligence-processen? – Vem delge information? 
– Vilken informations som skall samlas in? 

 
• Har du något förslag på förbättring av processen? 

 
• Vilka mer personer anser du vore intressanta att intervjua? 

 
• När var du på ett möte om omvärldsbevakning senast?  

– Hur många sådana möten genomförs? Vilka var där? 
– Vem hade hand om den? 

 
• Har du någonsin hamnat i en beslutssituation där du önskat mer/relevant information?  

 – Vilken information? 


