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Sammanfattning  
 
Hur företag skall bedriva sin omvärldsbevakning har blivit ett allt mer aktuellt ämne i och med 
ökad globalisering och hårdnande konkurrens. Att förstå marknadens förutsättningar och att 
kunna agera på tidiga signaler blir en allt mer kritisk faktor i företagens överlevnad. 
 
Jag har i denna studie undersökt hur ett svenskt företag kallat Kortbolaget, med den 
skandinaviska ägaren Datakonsultföretaget, skulle kunna gå tillväga för att skapa en lämplig 
struktur för att bedriva sin omvärldsbevakning. Kortbolaget bedriver för närvarande ingen 
strukturerad omvärldsbevakning, men visar på en vilja att ändra detta. 
 
Genom att undersöka hur Kortbolagets ägare Datakonsultföretaget bedriver sin 
omvärldsbevakning samt intervjua företrädare för Skogsbolaget, Telekomföretaget och 
Inkassoföretaget om hur deras organisationer går tillväga, har det varit min ambition att dra 
lärdomar av deras erfarenheter som kan komma till gagn för Kortbolaget. 
 
Utöver de ovan nämnda företagen, har två experter inom Business Intelligence fått bidraga med 
sina erfarenheter och åsikter. 
 
I denna uppsats har jag utgått ifrån Pagels-Ficks definition av Business Intelligence, en 
formaliserad funktion för datainsamling, hantering, bearbetning, analys och rekommendationer 
som skall ligga till grund för företagsledningens strategiska beslutsfattande. Till detta tillkommer 
teorin om behovet av att uppmärksamma tidiga signaler som Business Intelligence-experten 
Bobo af Ekenstam förmedlar. 
 
Det jag har kommit fram till är att företaget bör investera i en Business Intelligence-funktion i 
enlighet med Pagels-Ficks teori. Metoden för arbetet skall utgå från Gilads Competitive Early 
Warning-triangel, som tydliggör de erfarenheter som dragits av intervjuerna med företrädarna för 
företagen. Som ett led i detta behöver Kortbolaget vara drivande i sitt strategiarbete, till skillnad 
från idag då detta arbete sköts av Datakonsultföretaget och av dem inhyrda strategikonsulter. 
 
Det jag i studien kommit fram till är att Business Intelligence-funktionen skall formaliseras och 
en ansvarig person skall utses. Organisationens medarbetare skall utbildas i syfte att få en god 
informationsspridning, samt skänka den nya funktionen legitimitet. Företagskulturen 
rekommenderas som ett verktyg för att uppmuntra generellt bidragande i organisationen till 
omvärldsbevakningsfunktionen. 
 
Som ett verktyg för att identifiera risker för Kortbolagets verksamhet, förespråkas ett användande 
av scenariometodik. 
 
Till slut är det, enligt min mening, viktigt att Kortbolagets ledning utnyttjar de analyser och 
rekommendationer som BI-enheten levererar. Detta för att skänka funktionen nödvändig 
legitimitet, uppmuntra deltagande och framförallt se till att investeringen genererar ROI. 
 
Nyckelord: Business Intelligence, Competitive Intelligence, Företagskultur, Organisatoriskt 
Lärande, Competitive Early Warning, Early Signal Tracking, Scenariemetodik, Scenarios, 
blindspots.  
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1  INTRODUKTION  
 

1.1  Bakgrund  
 
I takt med att världens länder allt mer ekonomiskt integreras i varandra, påverkas också 
företagens omgivning i allt snabbare takt.1 Ekonomiska cykler på olika håll i världen spelar även 
in för hur konjunkturen ser ut för våra svenska företag och detta ställer höga krav på att hålla sig 
ajour med vad som händer i världen. Att världen härigenom blir mindre och mindre, ökar 
dessutom konkurrensen mellan företag på marknaden i många branscher, då den fysiska närheten 
i vissa hänseenden går att väga upp med tekniska lösningar. Att företag genom tillväxt och 
uppköp blir till bjässar, som i och med detta kan nå skalfördelar och på så sätt pressa kostnader, 
är ytterligare en trend med stark inverkan på konkurrensen. 
 
I den nya miljö som växer fram, gäller det för företagen att hitta vägar för överlevnad men 
naturligtvis helst även för tillväxt och vinster. Att hitta rätt strategi är en nödvändighet för dessa 
företag för att de skall kunna bibehålla sina platser på marknaden även i framtiden.2 För att 
strategier skall kunna vara framgångsrika, måste de vara väl förankrade i den rådande 
verkligheten. Därmed blir information om denna, om de möjligheter och hot som finns, 
hårdvaluta och analysen av informationen blir en grundbult för de ledningsbeslut som företaget 
skall fatta.3
 
Business Intelligence (BI) går ut på att ta fram och tillvarata den information som redan finns, 
analysera den och skapa rapportering som sedan skall ligga till grund för de strategiska beslut, 
som måste fattas av företagets ledning.4 Hur man skall gå tillväga för att på ett effektivt sätt ta 
tillvara på denna BI måste därför bli en högprioriterad uppgift för de företag som vill fortsätta att 
växa och utvecklas trots den allt hårdnande konkurrensen på marknaden. 
 
Genom att ha en effektiv struktur för omvärldsbevakning kan ledningens beslut fattas på kortare 
tid. Skillnaden blir att företaget kan agera inför förändringar istället för att reagera på dem.5 
Just ”timing” och precision är två viktiga faktorer i organisationernas beslutsprocess som BI-
funktionen är till för att förbättra.6
 
Varje företagssituation är unik, men trots att det finns olikheter tror jag att det går att dra 
generaliserbara lärdomar av andra organisationer när en verksamhet önskas förbättras. Jag vill i 
denna studie undersöka hur en organisation som inte har någon funktion för BI i dagsläget kan gå 
tillväga för att bygga upp den från grunden. Den organisation som jag har valt ut benämns 
Kortbolaget och ägs sedan 2005 av Datakonsultföretaget. 
 

                                                 
1 Albrecht (2000) Corporate radar 
2 Lynch (2003) Corporate Finance 
3 Albrecht (2000) Corporate radar 
4 Pagels-Fick (1999) Business Intelligence 
5 Harald, Bobo föreläsning vid Stockholms Universitet 
6 Gölin & Witvolet (2000) Managing the dynamics of E-commerce 
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1.1.1  Datakonsultföretaget 
 
Datakonsultföretaget är ett nordiskt IT-företag, grundat 1969 med ca 9000 medarbetare. 7  
Verksamheten är indelad i tre områden som i uppsatsen benämns Industri, Infrastruktur och 
Design. Industri består i sin tur av fem olika branschsegment uppdelade i vertikala 
organisationsscheman, nämligen Bank & Försäkring, Handel & Logistik, Industri, Offentlig 
Sektor och Utilities. Varje branschområde svarar för hela processen gentemot kunderna. För de 
tjänster och lösningar som är branschoberoende eller branschöverskridande, t.ex. lönesystem, har 
Datakonsultföretaget en horisontell verksamhet som de kallar Branschöverskridande Lösningar. 
 
Infrastruktur är den del av företaget som sköter tjänster och lösningar för infrastruktur. Liksom 
Branschöverskridande Lösningar är även Infrastruktur en verksamhet i en horisontell del av 
organisationsschemat med tjänster som drift, teknisk support och kommunikationstjänster mm. 
 
Design är en enhet för design och produktutveckling inom området tillverkande industri och det 
är främst fordonsindustrin som utgör kundbasen. 
 
Datakonsultföretaget är ett av de större IT-företagen i Norden med en omsättning på drygt 10 
miljarder SEK.8 Deras utbud består till största delen av konsulttjänster, men även av outsourcing 
och ”managed services”. Företaget satsar alltmer på att ta ansvar för utveckling och förvaltning 
av hela funktioner åt sina kunder. 
 
Företaget finns representerat i Sverige, Norge, Danmark och Finland. De erbjuder även sina 
kunder utveckling och förvaltning av applikationssystem via sin offshore-verksamhet. 
Datakonsultföretaget har för detta ändamål byggt upp egen kapacitet i Estland, men har även via 
samarbete med partnerföretag möjlighet att tillgodose denna typ av tjänster i Indien. 
 

1.1.2  Kortbolaget 
 
Kortbolaget är en enhet inom området Bank & Försäkring som är specialiserad på kort-, bank- 
och betalningstjänster.9 Förutom att erbjuda system för banker, kortutgivning, kortinlösen och 
clearing, erbjuder Kortbolaget även service som t.ex. kundtjänst, redovisning, 
bedrägeribevakning och 24-timmars spärrservice. Kunderna är främst banker. De kan köpa hela 
sin bank- och/eller kortadministration av företaget, alternativt välja ut de delar som passar deras 
behov. Detta går under benämningen Business Process Outsourcing. Kortbolaget blev en del av 
Datakonsultföretaget genom ett förvärv 2005. Omsättningen var år 2005 drygt 120 miljoner, och 
Kortbolaget består av cirka 70 medarbetare. 
 
Kortbolagets organisationsschema och hur enheten ligger i förhållande till övriga 
Datakonsultföretaget beskrivs i figuren nedan:10

 

                                                 
7 Datakonsultföretagets hemsida 
8 Ibid. 
9 Datakonsultföretaget Cards & Payments informationsbroschyr (2005) 
10 Kortbolaget företagspresentation (2006) 
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Ledare för 
Kortbolage

 

Verksamhets
områdes 
ansvarig 

(VO)

Kundservice Produktansvar/ 
Funktionsansvar

Kundansvar/
Sälj 

IT 

Bank & försäkring 

Datakonsultföretaget Sverige 

Figur 1: Kortbolagets organisationsschema (egen modell) 

 
Under Datakonsultföretagets division Bank & Försäkring finns flera olika enheter. En av dessa är 
Kortbolaget. I och med att Datakonsultföretaget tog över Kortbolaget, flyttades rollerna för Sälj- 
och Kundansvar från Kortbolaget till en specifik säljenhet under Bank & Försäkring som sköter 
försäljningen för alla de övriga enheterna i divisionen. På detta sätt blir alla de enheter som inte 
tillhör Sälj- och Kundansvar, levererande enheter. Eftersom de ligger under en egen enhet, har 
rutorna för Kundansvar och Sälj gråmarkerats i figuren ovan. 
 
Då Kortbolaget rent historiskt har agerat som ett slutet system med alla områden inkorporerade 
(såsom sälj, drift, produktion och kundtjänst), blev övergången till Datakonsultföretagets struktur 
en tydlig indikation på att verksamheterna skiljer sig mycket åt.11 Framförallt för försäljning blev 
det snart uppenbart att de som skall sälja Kortbolagets lösningar behöver en djup branschkunskap 
som inte i dagsläget finns inom övriga delar av Datakonsultföretaget. Detta har lett till att 
Datakonsultföretaget undersöker om försäljningen av Kortbolagets tjänster skall ligga under 
Kortbolagets ledning i alla fall. 
 
Under januari 2006, blev Adam tillsatt som ledare för Kortbolaget med det övergripande ansvaret 
för verksamheten. Kortbolagets verksamhet ligger i sin tur under enheterna Kundservice, 

                                                 
11 Intervju med Adam 
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Produkt/Funktionsansvar och IT, som i sin tur har olika delområden. En person har under våren 
2006 utsetts till verksamhetsområdesansvarig (VO) med uppgiften att säkerställa att Kortbolagets 
verksamhet håller önskad kvalitet, sköta bevakning av marknads och branschutveckling, 
undersöka behovet av investeringar etcetera. 
 
Kortbolaget har i dagsläget ingen struktur för hur insamlande, hantering, analys och framställan 
av beslutsunderlagens information skall gå till.12 Att inte ha en etablerad struktur för detta (så 
kallad BI-struktur) torde väsentligen öka riskerna för att viktig information inte når fram till dem 
som skall fatta de strategiska besluten för företaget.13 Det är de strategiska besluten som skall 
ligga till grund för företagets framtid och fortsatta existens. Därmed ökar sannolikheten för att 
beslutsfattandet baseras på en otillräcklig informationsnivå. 
 

1.2  Problemformulering  
 
Kortbolaget verkar huvudsakligen i en bransch där antalet kunder är klart begränsat. Att förlora 
en befintlig kund riskerar därför att bli mycket kostsamt. För att kunna behålla befintliga kunder, 
samt dessutom växa genom att ta in nya kunder och nå ökad merförsäljning till de befintliga, är 
behovet av information – om önskemål, behov, nöjdhet och missnöje med Kortbolaget – på ett så 
tidigt stadium som möjligt av hög vikt. Eftersom det i verksamheten i nuläget inte finns någon 
strukturerad hantering av BI finns risken att sådan kritisk information inte når fram eller blir 
försenad och att företaget därigenom lider skada.  
 
För att försäkra sig om Kortbolagets möjligheter att stå sig i konkurrensen i framtiden bör 
därmed inrättandet av en BI-struktur övervägas. Detta leder mig fram till följande 
frågeställningar: 
 

• Hur skulle en BI-struktur se ut rent praktiskt hos Kortbolaget och vilka funktioner bör 
ingå i den? 

• Hur bör de göra för att resultatet av den BI som tas fram hos Kortbolaget skall komma till 
användning på det vis som är avsett? 

 
För att finna svaren på dessa frågor, vill jag dels undersöka hur situationen ser ut hos Kortbolaget 
idag, dels undersöka hur Datakonsultföretagets övriga verksamhet sköter sin BI. Jag kommer 
även att undersöka hur andra företag med en etablerad BI-struktur eller strukturerad 
omvärldsbevakning går tillväga för att kunna dra lärdom av dem och se vad och hur detta kan 
implementeras hos Kortbolaget. 
 

1.3  Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur Kortbolaget bedriver sin 
omvärldsbevakning samt ge förslag på hur de bör gå tillväga för att skapa en BI-struktur. 
 

                                                 
12 Ibid. 
13 Anderbjörk (2005) Föreläsning vid Stockholms Universitet 

 11



- Intelligent destillation av kaos -  

1.4  Avgränsningar 
 
Jag har i denna studie valt att avgränsa mig från att undersöka Kortbolagets konkurrenssituation. 
 
Jag kommer inte heller ge några förslag till hur Kortbolagets strategi för framtiden skall se ut. 
Inte heller kommer jag att diskutera huruvida Kortbolaget bör säljas av Datakonsultföretaget, 
eller utvecklas vidare i deras regi. 
 
För hantering av information kan företag behöva investera i olika former av IT-stöd. I denna 
uppsats kommer inte att undersökas vad för typ av IT-lösningar som skulle passa bäst för 
Kortbolaget.  
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2  METOD 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för mitt val av metod för denna studie. Detta inleds med 
en redogörelse för mitt förhållningssätt till forskning följt av de vetenskapliga ställningstaganden 
jag gjort. Olika forskningsfrågor behöver olika ansats, och jag skall i detta kapitel förmedla 
varför de val jag gjort varit de mest lämpade för studien. 

2.1  Vetenskapssyn  
 

2.1.1  Induktion kontra deduktion 
 
Forskning går ut på att producera kunskap genom att ställa empiri och teori i relation till 
varandra14. Det finns vanligtvis två alternativa tillvägagångssätt för hur detta skall genomföras, 
nämligen deduktivt eller induktivt. Med deduktion menas att man ur redan befintliga teorier 
härleder hypoteser som sedermera prövas mot det empiriska materialet (så kallat hypotetiskt-
deduktivt arbetssätt). Det induktiva arbetssättet utgår istället från empirin och från den 
information som därigenom inhämtats, ur vilket en teori sedan formuleras. Där det deduktiva 
sättet att forska strävar efter att skapa enhetliga heltäckande system, strävar istället det induktiva 
sättet efter att beskriva hur ett väl avgränsat område fungerar. Det induktiva sättet medför alltså 
en risk för att en teoris räckvidd och generalitet utanför det avgränsade området, förblir okänt15. 
Förhållandet mellan det induktiva och det deduktiva tillvägagångssättet illustreras i följande bild: 
 

Teori 

Observationer 

Generalisering Hypoteser 

Observationer 

Verklighet 

Deduktivt 
tillvägagångssätt 

Induktivt 
tillvägagångssätt 

 
Figur 2: Induktion och deduktion 

 

                                                 
14 Patel och Davidsson (1994) Forskningsmetodikens grunder 
15 Ibid. 
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Då det är ett starkt begränsat område som denna uppsats är tänkt att undersöka och utvärdera, ser 
jag inga hinder i att resultatet kan nå en begränsad räckvidd i sin applicering på andra områden. 
Varje företag är en unik entitet och det borde därför finnas argument för att lösningar bör 
skräddarsys efter de premisser som råder i det enskilda fallet. Därför har jag valt att utgå från en 
induktiv ansats där jag först undersöker situationen idag, drar nytta av de erfarenheter mina 
empiriska studier av både Datakonsultföretaget och andra företag genererar, för att sedan ställa 
denna kunskap i relation till rådande teorier på området. 
 

2.1.2  Vetenskapliga förhållningssätt 
 
Det finns i huvudsak två vanligt förekommande förhållningssätt till vetenskap: positivism och 
hermeneutik. 
 
Positivismen är ett förhållningssätt till vetenskapen som har sitt ursprung i naturvetenskaplig 
forskning och då med fysiken som främsta förebild16. Den utgår från tanken kring säker kunskap 
och lagbundenhet. Denna kunskap skall bevisas genom observation och mätning, logik och en 
objektiv inställning till den företeelse som studeras. Genom att kartlägga generella lagar och 
regler för vetenskapens olika områden menar positivister att man genom förståelse av de kausala 
samband som bevisas, kan tillgodogöra sig den eftersträvade säkerställda kunskapen. 
Positivisterna är dock väl medvetna om det faktum att det med säkerhet är svårt att uppnå säker 
kunskap, vilket är detta vetenskapliga förhållningssätts främsta nackdel.  
 
Hermeneutiken är det vetenskapliga förhållningssätt som kan sägas utgöra en motpol till 
positivismen17. Här är det inte längre lagbundenhet och orsak – verkan samband som är av 
intresse. Istället handlar det om tolkning av och förståelse för de grundläggande villkoren för den 
mänskliga existensen. Man söker ett budskap18. Företeelser studeras genom att tolka mänskligt 
språk och handlande och försöka nå en helhetssyn där dessa sätts i sitt sammanhang. Då varje 
människa ses som unik menar hermeneutikern att denne först kan förstås när dennes intentioner 
och syn på innebörder tolkas till en helhet. Till skillnad från naturvetenskapens syn på säker 
kunskap och objektivitet, söker hermeneutikern nå kunskap genom tolkningen av fenomen 
utifrån sig egen subjektiva förförståelse 
 
Jag har i detta uppsatsarbete valt att utgå ifrån en i hög grad tolkande ansats i min syn på 
vetenskap. Detta då syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för ett socialt och 
organisationskulturellt fenomen – hur en BI-funktion skulle kunna se ut på ett specifikt företag – 
samt de upplevelser som medlemmarna utav denna organisation har kring uppgiften. Jag 
upplever inte att det går att finna någon absolut sanning avseende de frågor uppsatsen syftar att 
svara på, utan har istället försökt skapa en förståelse för fenomenet utifrån de empiriska data jag 
insamlat och de tolkningar jag gör av dessa. 
 

2.1.3  Empiriskt angreppssätt – kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Det finns olika sätt och metoder att bedriva undersökningar på. Hur forskaren gör sina val av 
metod, är främst beroende på vad syftet med undersökningen är. Syftet avgör sedan vilken typ av 
data som är relevant för att studien skall kunna uppfyllas på ett bra sätt. Här brukar det talas om 
kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling. Kvantitativ metod bygger på mätningar 
                                                 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Starrin och Svensson (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori 
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och fastställande av kvantiteter som man därefter drar slutsatser från.19 Kvantitativ metod är 
vanligt förekommande inom naturvetenskaplig forskning. Kvalitativ metod handlar om att 
studera hur människor fungerar, agerar och tänker.20 Till skillnad från den kvantitativa metoden, 
utgår inte den kvalitativa från att nå resultat genom att undersöka statistiska variabler, utan 
genom att få en förståelse för människans sätt att vara. Kvalitativ metod är vanligt 
förekommande inom samhällsvetenskaplig forskning.  
 
Hur företag förhåller sig till BI och dess funktionalitet upplever jag som en mycket subjektiv 
frågeställning. Hur en sådan struktur och funktionalitet bör byggas upp, är någonting som jag tror 
att respektive ansvariga eller sakkunniga upplever och tolkar utifrån sin föreställningsram, som är 
baserad på såväl erfarenheter och förutfattade meningar, som på uppfattningar om vad som 
förväntas av omgivningen. Då det är denna personliga tolkning och de beslut som tolkningen 
sedan ligger till grund för, som jag vill studera närmare, har jag valt att använda mig av en 
kvalitativ och tolkande ansats. 
 
Sociala fenomen kan förstås med hjälp av samband mellan personers beteenden, och deras 
föreställningsramar och personliga tolkningar av verkligheten.21 Denna uppsats behandlar sociala 
fenomen, såsom hur människor organiserar sig och interagerar med varandra, vilka kulturer som 
omgärdar dem samt hur de förhåller sig till sin omvärld. För att erhålla en förståelse för hur och 
varför en BI-funktion skall kunna fungera i en organisation, tror jag därför att det krävs en typ av 
information från respondenterna som jag anser är svår att erhålla genom rent kvantitativa 
statistiska undersökningar. Min förhoppning är att det resultat jag kommer fram till, och de 
tolkningar jag gör av detta, kan ge ökad kunskap och förståelse kring fenomenet BI och dess 
förutsättningar hos företagen. Min målsättning är att identifiera tendenser, strömningar och 
mönster, snarare än att åstadkomma precisa beskrivningar av samband mellan olika statistiska 
variabler. Jag vill uppnå en ökad förståelse för de tankar och erfarenheter hos medarbetare och 
ansvariga som är knutna kring ett fenomen, varför jag anser att kvalitativa studier är mest 
lämpade22. 
 
Ytterligare en anledning som ligger till grund för mitt val, är det faktum att funktionen hos BI går 
ut på att finna och motverka risker redan innan de inträffar, alternativt lindra skadeverkningarna i 
största möjliga mån. Eftersom det aldrig går att säkerställa vad en risk eller händelse skulle ha 
orsakat för kostnader om en BI-funktion inte fanns, eller såg ut på ett annorlunda sätt, är det 
därför svårt att på ett statistiskt säkert sätt mäta värdet av olika alternativ. En kvalitativ 
utgångspunkt har därmed funnits mer lämpad för att uppnå målet med studien än en mer 
kvantitativ. 
 

2.2  Primärdata  
 
Det empiriska materialet för denna studie utgår från intervjuer med företag om deras BI. Dels 
med Datakonsultföretaget och Kortbolaget om hur situationen är idag, dels med tre andra företag 
om hur BI-funktionen är strukturerad och sköts hos dem. Tanken är att dra lärdom av de 
kunskaper och erfarenheter som företagen och de sakkunniga besitter för att analysera hur 
Kortbolagets BI-struktur kan förändras och hur förbättringar kan genomföras. 
                                                 
19 Eneroth (2005) Hur mäter man ”vackert”? 
20 Starrin och Svensson (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori 
21 Seymour (1992) Marknadsundersökningar med kvalitativa metoder. 
22 Patel och Davidsson (1994) Forskningsmetodikens grunder 
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Utöver företagsrepresentanterna, har två experter inom området Business Intelligence och 
omvärldsbevakning intervjuats.  
 

2.3  Sekundärdata 
 
Det empiriska materialet kompletteras med organisationsteori, ledarskapsteori och teori om BI. 
Litteraturen kommer att tillämpas på de empiriska studierna i syfte att diskutera och förklara 
mönster kring funktionalitet, beteenden och kultur hos företagen och hur deras BI-struktur 
fungerar. Därur skall sedan slutsatser dras kring hur Kortbolagets BI kan förändras och förbättras. 
 

2.4  Validitet, reliabilitet och objektivitet  
 
Det föreligger en risk att som forskare föra över sina förutfattade meningar eller fördomar på sin 
forskning. Forskarens personliga såväl som professionella bakgrund, riskerar att påverka bland 
annat tillvägagångssätt, urval och tolkning av det resultat man kommer fram till. Självreflexion i 
samtliga steg i processen är således fundamentalt inom all forskning.23

 
Det är en skyldighet hos vetenskapsmän att eftersträva objektivitet.24 Det kan dock vara svårt att 
upptäcka sina fördomar och förutfattade meningar, och därmed kan de låta dem influera studien. 
Vissa frågar till och med om objektivitet är en ouppnåelig utopi. Föllesdal, Wallöe och Elster 
definierar en objektiv studie på följande sätt: 
 
 ”En framställan är objektiv om och endast om de uppfattningar och attityder den 
skapar hos mottagaren inte skulle förändras om man hade haft fullständig kännedom om saken, 
med alla upplysningar och alla alternativa hypoteser.”25

 
Strävande efter objektivitet kräver att man återger ståndpunkter från olika håll.26 Dessutom är det 
viktigt att tydliggöra vad som är ens egna åsikter och tolkningar i den vetenskapliga studien. 
 
Jag har eftersträvat en så objektiv bild av ämnet som möjligt genom att använda mig av ett flertal, 
av varandra oberoende källor. Jag är dessutom tydlig i vad som är mina egna åsikter, tankar, 
bedömningar och tolkningar. Detta ser jag som ytterst viktigt i och med att det är en tolkande 
ansats jag använder mig av för studien. På detta sätt vill jag underlätta för läsaren att se vad som 
är rena data för uppsatsen, och vad som är mina slutsatser av den analyserade datamängden. 
 
Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska 
mäta.27 För att få en så hög validitet som möjligt, har jag försökt använda mig av ett flertal olika 
källor för min undersökning. Genom att intervjua flera olika personer och experter på olika 
företag, samt komplimentera med litteratur av olika författare på området, har mitt syfte varit att 

                                                 
23 Lindblad (1998) Uppsatsarbete, en kreativ process 
24 Ejvegård (1993) Vetenskaplig metod 
25 Föllesdal et.al. (1997) Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi 
26 Ejvegård (1993) Vetenskaplig metod 
27 Eriksson & Wiederheim-Paul (1997) Att utreda, forska och reflektera 
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ge uppsatsen en så god validitet som möjligt. På detta sätt torde ensidigheten i 
intervjupersonernas resonemang minskas i det slutgiltiga resultatet för uppsatsen. 
 
Då detta är en uppsats skriven med ett tolkande perspektiv, finns det en risk i att validiteten kan 
komma att påverkas. Dock ligger det i hermeneutikens natur att det är själva tolkningen av 
information och fenomen som ligger till grund för de vetenskapliga slutsatserna. Väl medveten 
om detta har jag strävat efter att behandla de data jag har samlat in med ett så öppet och objektivt 
sinne som möjligt i syfte att säkerställa att min tolkning inte påverkar validiteten negativt. 
 
Med reliabilitet menas att undersökningen ska ge tillförlitligt material.28 Genom att intervjua 
personer på företagen som arbetar med eller som har ett uttalat behov av BI, önskar jag få en klar 
bild av hur situationen ser ut för de inblandade. Då det är uppbyggnaden av en BI-funktion rent 
strukturellt som diskuterats, avhandlas inte några företagshemligheter som intervjupersonerna 
därför skulle ha för avsikt att förvanska. För att ytterligare öka reliabiliteten är dessutom 
intervjupersonerna från flera olika branscher, vilket gör att konkurrensen dem emellan är 
marginell. Behovet hos respondenterna av att medvetet ge misstämmande information ser jag 
därmed som obefintligt, men naturligtvis måste hänsyn tagas till att misstämmande information 
kan ges omedvetet. 
 

2.5  Intervjuer 
 
Mitt empiriska underlag för studien består av intervjuer med företrädare för ett antal företag som 
är insatta i sin organisations BI-arbete/omvärldsbevakning. Därutöver har två experter inom 
Business Intelligence intervjuats om deras syn och erfarenheter kring hur BI/omvärldsbevakning 
bedrivs på företag idag och vad de anser bör förändras. 
 
Jag har i hela uppsatsen givit respondenterna och deras företag fingerade namn för att skydda 
deras identiteter. 
 

2.5.1  Urval av respondenter 
 
Urvalet av företag har varit svenska organisationer inom olika branscher och av olika 
företagsstorlek. Detta för att få en så bred bas för infallsvinklar inom BI som möjligt. Dock har 
de utvalda företagen varit ledande aktörer inom sina respektive branscher.  
 
Hos Kortbolaget intervjuades Adam, eftersom han är nytillträdd ledare för verksamheten. Jag 
ville med intervjun ta reda på hans syn på verksamheten och dess omvärldsbevakning och vad 
som han ville förändra. 
 
Då Kortbolaget i sin tur är en del av Datakonsultföretaget, fann jag det intressant att se hur denna 
nya ägare bedriver sin omvärldsbevakning. Jag ville bland annat ta reda på om 
Datakonsultföretaget hade någon befintlig BI-funktion och om Kortbolaget i så fall skulle 
inlemmas i den. 
 

                                                 
28 Ibid. 
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Skogsbolaget är en av Europas största koncerner inom papperstillverkningsindustri. Jag ansåg det 
vara intressant att få input rörande BI-funktionens utformning och arbete från ett företag med 
industriproduktion och konsumentvarutillverkning. 
 
Telekomföretaget är ett av landets största telekombolag. Då telekombranschen kräver snabbt 
agerande på tidiga marknadssignaler, information och feedback från kunder, konkurrenter, andra 
intressenter med mera, ansåg jag det givande att ta del av om och i så fall hur dem har valt att 
implementera BI i sin verksamhet. 
  
Inkassoföretaget är en av landets ledande aktörer inom krav och inkassohantering. Företaget 
befinner sig i en bransch som blivit allt mer konkurrensutsatt, men har valt en strategi av högre 
grad av tjänster och service än andra aktörer på marknaden. 
 
Utöver dessa har två experter som arbetar med BI, och som dessutom anlitas som gästföreläsare 
av bland annat Stockholms Universitet i dess undervisning av BI (ibland även kallat Competitive 
Intelligence eller CI), givit sina respektive syner på området.  
 

2.5.2  Bortfall 
 
Alla de personer som kontaktades som potentiella intervjurespondenter för studien, tackade ja till 
att bli intervjuade. Därmed har bortfallet varit obefintligt. 
 

2.5.3  Intervjuernas tillvägagångssätt 
 
Då tillvägagångssättet för denna studie är av kvalitativ natur, har jag valt att genomföra 
semistrukturerade intervjuer. Ett antal frågor intressanta för uppsatsen, har sammanställts (se 
bilaga 1, 2 & 3). Intervjuerna har dock genomförts i formen av öppna samtal kring ämnet. 
Frågorna har därför sällan behövt ställas direkt till respondenterna, utan har oftast på ett naturligt 
sätt besvarats i det samtal som förts. 
 
Vid varje tillfälle har endast jag och respondenten varit närvarande. Intervjuerna har genomförts i 
lokalerna hos respektive respondent och anteckningar har förts av mig. 

 18



- Intelligent destillation av kaos -  

3  TEORI 
 
I detta kapitel redogör jag för ett antal olika teorier som min problemformulering och mitt syfte 
med uppsatsen skall stödja sig på. Här kommer jag att ta upp teorier inom omvärldsanalys och BI 
samt organisationsteori. 
 

3.1  Vad är Business Intelligence?  
 
Sandström ger en ganska generell definition av vad BI står för: 
 
 ”Prognoser och verksamhet som omfattar att kartlägga informationsbehov samt 
hämta in, bearbeta, analysera och delge uppgifter om marknadens konkurrensfaktorer såsom 
branschvillkor, kunder, konkurrenter och leverantörer.”29

 
I sin bok Business Intelligence30 ger Göran Pagels-Fick en något mer ingående definition av 
begreppet BI. Det är Pagels-Ficks definition i boken Business Intelligence som jag i denna 
uppsats har valt att utgå ifrån. BI beskrivs där som en process där organisationen kontinuerligt 
och aktivt undersöker och analyserar sin marknad och omvärldsbild för att använda 
informationen som bas för strategiska beslut. Enligt honom har man traditionellt arbetat med 
dessa frågor ad hoc, allteftersom behovet har upplevts aktuellt. Skälet är sannolikt att 
omvärldsbildens förändringstakt markant ökat under senare år, vilket medfört att behovet av 
kontinuerlig bevakning ökat. 31  Steget till att kunna benämna arbetet som BI, är att göra 
hanteringen till en ständigt pågående process.32 Organisationen bör arbeta metodiskt och skapa 
förutsättningar för att processen skall kunna hållas vid liv. För detta behövs resurser, verktyg 
med mera, men även ett planerat arbete för att skapa det nödvändiga kontaktnät som krävs för 
informationsflödet. Detta kontaktnät skall inte bara vara externt utan behöver även vara internt 
för att kunna ta tillvara den kunskap som redan finns i organisationen. 
 
Informationen som sedermera samlas in måste sedan analyseras och dokumenteras. 
Dokumentationen skall fungera som underlag för beslutsfattande och helst innehålla förslag som 
ledningen har att ta ställning till. Kopplingen mellan BI-funktionen och ledningen ses som 
central, och BI skall därför vara en integrerad del av beslutsprocessen.33

 

                                                 
29 Sandström (1988) Business Intelligence 
30 Pagels-Fick (1999) Business Intelligence 
31 Albrecht (2000) Corporate radar 
32 Pagels-Fick (1999) Business Intelligence 
33 Ibid. 
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Pagels-Fick delar in BI i två delar, generisk BI och beslutsorienterad BI, med hänsyn till deras 
olika utgångspunkter enligt följande bild:  
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Figur 3: Business Intelligence som process34

 
Generisk BI är den kontinuerliga delen av BI. Denna utgår från den vardagliga verksamheten 
som hanterar den generella information som organisationen inhämtar. Den sammanställs i 
databaser för att skapa tillgänglighet till informationen och de analyser och slutsatser som dras av 
det allmänna läget. Generisk BI kan ses som ett konstant flöde av vad som händer i miljön där 
organisationen verkar, och hur den eventuellt kan påverkas av det.  
 
När BI-funktionen arbetar med att ta fram och analysera information om specifika frågor och 
problem, kallas den för beslutsorienterad BI. Det kan t.ex. handla om hur ett särskilt hot kan 
komma att påverka organisationen. Relevant information blir då endast sådant som är knutet 
specifikt till det uppmärksammade problemet. Det är endast detta som ligger till grund för 
analysen och förslagen till åtgärder. För de specifika undersökningarna kommer de databaser 
som sammanställs i den generiska BI:n ofta till stor användning, liksom de källor till information 
som finns nära ursprungskällan och som kontaktnätet har att erbjuda. 
 
BI, på det sätt som Pagels-Fick definierar det, kan även gå under benämningen Competitive 
Intelligence (CI)35. Det är också denna benämning som Benjamin GiladI använder36. Cheng 
Correia och Gilad har valt denna definition då BI i vissa sammanhang förknippas med rena IT-
stöd snarare än den utförliga process för omvärldsanalys som Pagels-Fick beskriver37. I denna 

                                                 
34 Ibid 
35 Cheng Correia (2006) Competitive Intelligence 
I   Benjamin Gilad är ordförande för The Fuld-Gilad-Herring Academy of Competitive Intelligence i Cambridge 
Massachusetts, USA. 
36 Gilad (2004) Early Warning 
37 Cheng Correia (2006) Competitive Intelligence 
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uppsats kommer dock begreppen BI och CI att ses som varande av samma betydelse, varför BI är 
det begrepp som kommer att användas genomgående. 
 

3.2  Att fånga upp tidiga signaler 
 
En av de viktigaste aspekterna av BI är att skapa tid för handlingsutrymme.38 Detta illustreras i 
figuren nedan:  
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Figur 4: Current signal tracking39

 
Current signal tracking-diagrammet visar på nyttan av att fånga upp signaler från marknaden och 
omvärlden på ett så tidigt stadium som möjligt (så kallade early warnings eller tidiga signaler). 
Gradvis växer sig signaler från omgivningen sig starkare. Ju längre tiden går, desto tydligare blir 
signalerna tills förändringen tillslut blivit ett faktum.  
 
Genom att snabbt uppmärksamma tidiga signaler, undviker företaget att bli taget på sängen av 
förändringar, och kan på så sätt få tid att skapa en genomtänkt handlingsplan för att hantera dem. 
Skillnaden blir att företaget kan agera istället för att reagera. Att agera innebär då möjligheten att 
utifrån de observerade förutsättningarna, kunna positionera sig på ett tillfredställande sätt. 
Reaktion på förändringar däremot blir en slags omvändelse under galgen, en nödvändighet för att 
över huvud taget kunna fortsätta med sin verksamhet. Detta kan kopplas samman till 
resonemanget om hot och möjligheter som två sidor av samma mynt.40 Om signaler identifieras 
tidigt kan nödvändiga förändringar genomföras för att öka möjligheterna för företaget. Om 
signalerna däremot inte snappas upp före dess att företaget måste reagera på förändringen, blir 
reaktionen ett sätt att ta itu med en risk. 
 

                                                 
38 af Ekenstam (2005) Föreläsning vid Stockholms Universitet 
39 Ibid. 
40 Gilad (2004) Early Warning 
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3.3  The Competitive Early Warning Triangle 
 
Benjamin Gilad beskriver i boken Early Warning en så kallad Competitive Early Warning 
triangle (hädanefter kallad CEW-triangeln),41 är en figur som illustrerar processen för hur företag 
bör gå tillväga för att hantera BI. 
 

Start here 
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Feedback 
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Intelligence 
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Management 

action 

Figur 5: The Competitive Early Warning Triangle42

 

3.3.1  Risk identification 
 
Processen inleds med att identifiera risker och därmed även möjligheter då den ena inte anses 
kunna existera utan den andra. När ett antal riskfaktorer identifierats skall de tillsättas en 
prioriteringsordning för hur och när de skall hanteras. 
 
För att kunna identifiera vad som är en risk, ger Gilad en förklaring till vad som skapar risk, 
nämligen osäkerhet. Osäkerhet skapar möjligheten att saker och ting inte går enligt de planer och 
strategier som ställts upp av företaget. Gilad menar vidare att det är förändring som i sin tur 
skapar osäkerhet. Därför måste identifieringen av risker börja med att undersöka vad som skapar 
förändring inom branschen, så kallade industry change drivers. Dessa är händelser som påverkar 
hur evolutionen inom en bransch drivs framåt. Den kan till exempel vara en följd av ny teknologi, 
nya lagar och regleringar, myndighetsutövning och politiska förändringar, nya sociala och 
demografiska mönster eller förändringar i hur konkurrensen bedrivs inom branschen och dess 
omvärld. 
 

                                                 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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Frankelius hävdar att det som är viktigt i omvärlden varierar över tiden och från fall till fall.43 
Därför behöver viktiga faktorer för påverkan betraktas som processer. Detta bör hållas i åtanke 
även när det gäller industry change drivers. Det räcker alltså inte att bara se hur dessa industry 
change drivers påverkar företagets situation. Företaget måste också ta med i beräkningen att 
dessa industry change drivers själva, eller deras inverkan på företaget, kan förändras och 
utvecklas över tiden. Därför behöver alltid en beredskap till att ompröva sina perspektiv finnas. 
 
När företaget har identifierat de industry change drivers som råder inom dess bransch, kan dessa 
användas som bas för hypoteser kring eventuella framtida utfall för företaget.44  Genom att 
studera de viktigaste av dessa möjliga förändringar tillsammans, kan företaget skapa scenarier 
(eller så kallade war-games som är en mer djupgående form av scenariometodik) för branschens 
framtid. I dessa kan företaget ”genomleva” olika möjliga utfall och resonera fram vilka de största 
riskerna är och hur de i sin tur bör bemötas.  
 
Det, som Gilad menar att företaget kommer fram till genom att identifiera risker, är dissonansen 
mellan de rådande förutsättningarna på marknaden och företagets strategi. Nästa steg berör hur 
de identifierade riskerna skall prioriteras. Detta görs enligt Gilad, genom att ta reda på den 
förväntade förlusten av en realiserad risk. Detta sker vanligen med skattade värden i subjektiva 
skalor då en förväntad förlust oftast är svår att ta fram med säkerhet. Dessutom kan en risk ha en 
tämligen låg sannolikhet men om den likväl skulle inträffa, medföra stora kostnader och därför 
ändå ges prioritet i riskbedömningen. 
 
Ett sätt att prioritera risker på, som Gilad tar upp, och som kan underlätta en sådan 
riskprioritering, är att skapa en matris (av Gilad kallad Impact matrix). Ena axeln i matrisen står 
för den grad av påverkan som risken skulle ha om den inträffade. Den andra axeln står för graden 
av osäkerhet/sannolikhet. I ett sådant schema skulle den kvadrant där riskerna ges av hög grad av 
påverkan och med hög grad av osäkerhet, vara de viktigaste att övervaka (se figur 6 nedan där 
den kvadrant som är viktigast att bevaka är inringad). Detta på grund av att information som 
finns att tillgå fortfarande är bristfällig trots att risken eventuellt kan medföra stora skador för 
företaget. När företaget nu vet vilka risker som är de mest kritiska, vet de också vad de bör 
försöka leta mer information om, och därmed fördela sina resurser därefter. 
 

                                                 
43 Frankelius (2001) Omvärldsbevakning 
44 Gilad (2004) Early Warning 
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Figur 6: Impact matrix45

3.3.1.1  Scenarier och War‐games 
 
Scenariemetodik är ett sätt att sätta sig in i och utvärdera möjliga framtida utfall för företaget.46 
Genom att arbeta med vissa gemensamma grundförutsättningar, kan sedan olika parametrars 
inverkan på omvärlden och framtiden belysas och analyseras. Scenarierna skapas och genomförs 
av individer från olika delar av företaget, och gärna även med deltagande av externa 
strategikonsulter, för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Det är detta helhetsperspektiv som 
ger förutsättningar för en djupare analys än vad som åstadkoms av enskilda analytiker. Lynch 
förespråkar användandet av scenariometodik som ett praktiskt verktyg i arbetet med att lägga 
strategier för företag.47 Det är scenariernas förmåga att betrakta olika situationer och alternativa 
utgångspunkter och utfall och se vilken inverkan de har på olika strategier, som han ser som 
teknikens styrka.  
 
Gilad förespråkar att risker bör uppmärksammas genom att deras konsekvens genomlevs i så 
kallade war-games, vilket är en mer avancerad form av scenariometodik.48 Det är ett slags 
rollspelsmetod där företaget sätter upp en fördefinierad framtidssituation, och sedan delar in 
deltagarna i olika lag. Ett lag skall utgöra företaget, medan andra lag skall utgöra konkurrenterna 
på marknaden. Företaget försöker på detta sätt skapa en känsla av verklighet, och framförallt få 
ledning och analytiker att sätta sig in i konkurrenternas situation och att tänka som dem. Genom 
att se marknaden och dess förutsättningar ur konkurrenternas synvinkel, finns möjligheter att 
identifiera ytterligare risker och faktorer, som är kritiska för företaget och dess framtid på 
marknaden.  
 

                                                 
45 Ibid. 
46 Van der Heijden (2005) Scenarios 
47 Lynch (2003) Corporate Finance 
48 Gilad (2004) Early Warning 
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Gilad påpekar dessutom att en av de största farorna av alla, är företagets egna så kallade blinda 
fläckar eller blindspots. De områden, där organisationen inte har kunskap och inte heller känner 
till sin brist på kunskap, är farliga eftersom företaget därmed inte har någon beredskap att 
försvara sig mot förändringar. Här är scenarietänkande och utspelande av war-games en tillgång 
genom att de till sin natur uppmuntrar tänkande i nya banor. De blindspots som sedermera 
identifieras kan därefter hanteras av ledning och analysteam, och resurser kan avsättas för att 
fylla kunskapsgapet. 
 

3.3.2  Intelligence monitoring  
 
Det är BI-funktionens uppgift att förhindra överraskningar. De strategiska risker som identifierats 
i CEW-triangelns (figur 5) första steg skall därför heller inte tillåtas inträffa. För detta, menar 
Gilad, måste företaget skapa en struktur för insamlande, hantering, analysering och rapportering 
av information. Organisationen behöver därmed investera i en BI-funktion. 
 
Först och främst måste BI-funktionen formaliseras. Trots att företaget bör uppmuntra att alla 
medarbetare förmedlar information de känner till, måste också resurser dediceras för att bevaka 
tilldelade avgränsade ansvarsområden. När industry change drivers för branschen har 
uppmärksammats i riskidentifieringen, måste personer tilldelas ansvaret för att hålla utkik efter 
signaler som visar på att förändring är på väg. Furustig & Sjöstedt bekräftar Gilads resonemang 
om behovet av formalisering.49 De beskriver nödvändigheten i att ha en intern planering och 
resurstilldelning för att bedriva kvalificerad omvärldsbevakning och omvärldsanalys. 
  
Förutom att BI formaliseras, behöver den alltså dessutom planeras.50 För att bevakningen skall 
fungera effektivt, hävdar Gilad att de uppgifter och ansvar som delas ut måste vara tydliga.51 
Dessutom måste företaget i det tidigare steget ha gjort förarbetet med att identifiera vilka signaler 
och indikatorer, som anses vara bevis på förändring. Med den listan på indikatorer som företaget 
kommit fram till, kan BI-teamet avgöra hur bevakningen skall gå tillväga och planera därefter. 
BI-funktionens omvärldsbevakning och de strategiska risker som den kommer fram till måste 
sedan integreras i företagets allmänna planeringsprocess. Genom en sådan integration kan inte 
planeringen genomföras utan att hänsyn tas till föränderliga faktorer och risker i företagets 
omgivning. Vidare menar Gilad att integrationen är en tydlig signal ut i organisationen att BI är 
viktigt, vilket i sin tur ökar som motivationen för dem, som arbetar med BI. 
  

3.3.2.1  Nätverk 
 
All bevakning av omvärlden innebär inte alltid en heltidssysselsättning. I de flesta fall rör det sig 
om exempelvis en kundansvarig som får indikationer från sina kontakter om att någonting 
kommer att hända. Denna information är viktig för företaget och behöver därför föras vidare. För 
att uppmuntra informationsspridningen föreslår Gilad att företaget har organiserat BI-funktionen 
i ett nätverk. Den kundansvariga kan då rapportera till den ansvariga ovanför honom i nätverket 
som sammanställer informationen från alla källor under honom. Denne rapporterar i sin tur 
vidare till en stab som analyserar informationen vidare. 
 
Grundtanken med ett BI-nätverk inom företag är att huvuddelen av informationen som berör den 
externa miljön, redan finns hos de anställda i företaget. Det finns emellertid även nackdelar med 
                                                 
49 Furustig & Sjöstedt (2000) Strategisk omvärldsanalys 
50 Ibid. 
51 Gilad (2004) Early Warning 
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nätverken som behöver uppmärksammas och hanteras: att det inte nödvändigtvis är de som har 
tillgång till den bästa informationen som går med i nätverket, eller att den externa informationen 
som samlas in, inte behöver vara den som organisationen efterfrågar. Ytterligare en nackdel är att 
nätverken kan vara svåra att hålla vid liv. Ett viktigt led i att säkerställa nätverkets livskraft, är 
behovet av bekräftelse hos medlemmarna. De behöver känna sig betydelsefulla för att vilja 
fortsätta att delge information till nätverket.  
 

3.3.3  Management action 
 
Det tredje steget i CEW-triangeln (figur 5) är beslutsfattandet. Nyttan av att identifiera risker för 
företaget och att sedan bevaka och analysera indikatorer, står och faller på om den information 
och kunskap som BI-arbetet resulterar i, används när organisationen fattar strategiska beslut.  
 
För de fall där händelser som bedöms vara av hög risk/chans inträffar, bör BI-enheten ha en 
direktkanal till ledningen genom att föra fram vad Gilad kallar en management alert. Det är en 
kort och koncis rapport med hög prioritet, ofta utlöst av ett worst-case scenario. Ett sätt att säkra 
att dessa rapporter ges den höga prioritet de behöver, är att ledning deltar i BI-arbetet genom att 
tillföra kunskap som de besitter till gruppen som skall sköta hanteringen av information. Ett 
sådant deltagande skänker BI-funktionen en tyngd och bekräftelse av dess värde, samtidigt som 
man säkerställer att BI-gruppen och ledningen har en delad förståelse för vad som är kritiskt. 
 
Management alerts är till för speciella fall och tas därför fram ad hoc, allt eftersom tidigare 
identifierade faktorer har triggats. För det mer löpande BI-arbetet bör genomgångar av 
information hållas med ledning på regelbunden basis. Under dessa dragningar uppdateras ledning 
om vilka scenarier som tycks utvecklas på marknaden, och BI-teamet kan dessutom få nödvändig 
feedback från de styrande. 
 

3.3.3.1  Beslutsunderlagets utformning 
 
De rapporter och genomgångar som BI-funktionen skapar åt ledningen skall inte innehålla data. 
Istället skall de vara en utkristalliserad essens av all data och information som BI-funktionen har 
samlat in. Det skall vara en analys av den rådande situationen, de möjligheter och hot som 
identifieras för framtiden, samt bör även innehålla BI-gruppens rekommendationer. De förslag 
som läggs fram skall innehålla alternativa händelseförlopp beroende på hur företaget agerar, och 
en analys av dess olika för och nackdelar. Rekommendationerna underlättar för ledningen i deras 
egen process att ta ställning till materialet. Oavsett om rekommendationerna följs, så har de 
därmed bidragit i den nödvändiga beslutsprocessen. 
 

3.4  Business Intelligence och företagskultur  
 
För att en BI-funktion skall kunna fungera på ett bra sätt i en organisation, gäller det att den 
arbetar inom den rådande kulturen52. Pagels-Fick hävdar att en struktur inte kommer att ge önskat 
resultat om den inte harmoniserar med den företagskultur den skall verka i, oavsett hur bra 
skapelsen är i teorin. Det är därför av hög vikt att utifrån företagets egna kulturella och 
organisatoriska förutsättningar, bygga upp en lämplig struktur för funktionen. Hänsyn måste 

                                                 
52 Pagels-Fick (1999) Business Intelligence 
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tagas till hur synen på hierarki och centralisering/decentralisering är, och huruvida företaget 
arbetar i en divisionaliserad eller affärsenhetsindelad struktur. BI-funktionen måste alltså verka 
inom kulturen för att kunna nå legitimitet och tillträde till de områden den behöver. 
 
Sandberg och Targama beskriver kultur som ett resultat av hur gemensamma erfarenheter, sätt att 
tänka och se på saker och ting, bildar ett mönster för hur man i organisationen agerar och avgör 
vad som anses vara rätt och fel53. Detta tar sig uttryck i hur praxis utvecklas på företaget, och 
dess meningsskapande processer som ligger till grund för resultatet. Kulturen skapar en 
likriktning i tankebanor och reflektioner och leder även till att observationer blir likartade. 
Styrkan i detta är att det uppmuntrar till organisatoriskt lärande. Det är inte bara individerna som 
tillskansar sig kunskap och erfarenheter. Även företaget som entitet kan med kulturen som 
verktyg bidra till att skapa en lärande process för hela organisationen. Kunskapen blir på detta 
sätt en tillgänglig resurs.  
 
Har företaget istället en svag kultur, och det därmed inte finns gemensamma värderingar på 
samma sätt som i ett företag med stark kultur, skapas enligt Grönroos otrygghet då de anställda 
inte vet hur de skall reagera i olika situationer.54 Grönroos hävdar också att interna verksamheter 
och projekt inte ger resultaten som önskas om de inte passar ihop med företagets kultur. Kulturen 
kan bli ett slags mur mot det okända. 
 
I relation till detta kan nämnas att Gilad förespråkar vikten av att en BI-funktion kan tänka i 
andra banor än de normala på företaget.55 Likriktning skapar utrymme för blindspots, och kan 
därmed verka som en svaghet för företaget. Också Pagels-Fick stämmer in i detta resonemang.56  
 
På samma gång som BI-funktionen måste verka inom den rådande kulturen, måste funktionen 
också visa på en stark integritet.57 Då det delvis är BI-funktionens uppgift att ifrågasätta de 
rådande strategierna och deras lämplighet, måste den vara beredd att leverera rapporter med 
resultat som inte alltid anses vara önskvärda i den organisatoriska politiken. 58  Här är det 
integriteten som skall se till att resultatet ändå rapporteras, med företagets bästa som 
utgångspunkt. Detta visar på vikten av en balansgång där gamla sanningar, som tagits för givna i 
den rådande kulturen, måste kunna bevisas vara fel av BI-funktionen. Samtidigt måste BI-
funktionen visa respekt för kulturen för att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet. 
 

3.4.1  Kollektiv kompetens 
 
Ett led i företagets förmåga att tillgodogöra sig den information som medarbetarna besitter, är att 
uppmuntra uppkomsten av en kultur baserad på kollektivt lärande.59 Genom att foga samman 
medarbetarnas individuella kunskaper till en helhet för organisationen, menar Sandberg och 
Targama att ett mervärde kan skapas som inte skulle vara möjligt annars. Kulturen i företaget kan 
bli ett verktyg som ger näring till denna process där mervärde skapas. Normann hävdar att 
företagets förmåga till inlärning ökar om man tillåter idéskapande och en variation av impulser 
för förändring både från omvärlden och inom organisationen. 60  Att för företaget och dess 

                                                 
53 Sandberg och Targama (1998) Ledning och förståelse 
54 Grönroos (2002) Service Management och marknadsföring – en CRM ansats 
55 Gilad (2004) Early warning 
56 Pagels-Fick (1999) Business Intelligence 
57 Gilad (2004) Early warning 
58 Anderbjörk (2005) Föreläsning vid Stockholms Universitet 
59 Sandberg och Targama (1998) Ledning och förståelse 
60 Normann (1975) Skapande företagsledning 
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medarbetare, röra sig i en variationsrik, komplicerad och kravställande miljö inverkar som en 
katalysator på kunskapsutvecklingen. Det skapar möjligheterna för ett konstruktivt utbyte av 
erfarenheter och idéer som kan möjliggöra en positiv spiral av lärande. 
 
Frankelius skriver att det är hur individen upplever sitt informationsbehov som i hög grad 
påverkar vilken information som observeras.61 Vad som av den anställde anses vara relevant, 
stammar ur det synsätt som denne har på sig själv och sin omvärld. Eftersom det är sättet som 
individen ser saker och ting på som påverkar de handlingar som vidtas, kan dennes bild behöva 
påverkas i en riktning som är önskvärd för företaget för att stimulera individen till att bidra till 
BI-processen. Kulturen och dess meningsskapande processer kan för detta ändamål bli det 
redskap som ledningen behöver använda sig av för att påverka medarbetarnas bild av deras 
respektive situation och behov. 62 Ett sätt att lyckas med en sådan påverkan av kulturen, menar 
Sandberg och Targama, är att placera ut nyckelpersoner i organisationen som förväntas företräda 
en alternativ förståelse av verksamheten.  
 
För att kunna styra företagets interna kommunikation till att bli öppen, som är en väsentlig 
förutsättning för BI, anser Grönroos att företaget behöver utbilda sina anställda och samtidigt ge 
dem ett internt kommunikationsstöd. 63  Genom utbildningen kan företaget föra fram vilket 
beteende som önskas och påverka de interna attityderna. Organisationens medarbetare behöver 
enligt Grönroos känna att de har tillitsfulla relationer till varandra och ledningen för att 
kommunikationen skall fungera tillfredställande. 
 

3.5  Värdet av att investera i Business Intelligence 
 
För företag är det viktigt att de pengar som investeras ger en avkastning som är tillräckligt hög 
för att motivera kostnaden, så kallad Return on Investments (ROI). Svårigheten att beräkna ROI 
för en investering är väldigt olika från fall till fall. Skillnaderna i svårighetsgrad beror till stor del 
på huruvida effekterna av investeringen är gripbara eller ogripbara. 64  
 
I en tillverkningsprocess går det att jämföra kostnaden av att köpa in en maskin med de intäkter 
som dess tillverkade produkter sedan genererar under dess livstid. Detta är ett exempel på en 
gripbar nyttoeffekt. Dessa är oftast kopplade till operationella processer som exemplet 
tillverkning av varor. Nyttoeffekten syns relativt snabbt och tydligt genom kostnadsreduceringar 
och/eller intäktsökningar.65  
 
I fallet med BI, handlar investeringen till väldigt liten del om nyttoeffekter som ger konkreta 
orsak-verkan samband. Istället är det ogripbara effekter såsom reducering av risk, undvikande av 
kostnader och ökad konkurrenskraft som ligger i fokus. Här är timing och träffsäkerhet viktigt. 
Att så snart som möjligt vidta de åtgärder som krävs och att möta omvärldens förändringar med 
god precision.66

 

                                                 
61 Frankelius (2001) Omvärldsanalys 
62 Sandberg och Targama (1998) Ledning och förståelse 
63 Grönroos (2002) Service Management och marknadsföring – en CRM ansats 
64 Johansson & Kruusval (2005) Business Intelligence 
65 Ibid. 
66 Gölin & Witvolet (2000) Managing the dynamics of E-commerce 
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Att det kan vara svårt att bevisa ROI för BI betyder dock inte att det inte är en god investering. 
Att ha en väl uppdaterad och fungerande omvärldsbevakning ger företaget förutsättningar att 
förbereda sig för möjliga framtida händelser som har inverkan på intäkter eller kostnader. Ofta 
negligeras strategiska risker just på grund av att det inte finns något effektivt system att 
identifiera dissonansen mellan företagets strategi och den rådande situationen på marknaden, 
innan den potentiella risken blivit ett uppenbart faktum.67 Genom att låta bli att investera i sådana 
funktioner som BI, kan slutresultatet visa sig bli bra mycket mer kostsamt än de som förknippas 
med att ha en BI-funktion.68 En vanlig upplevelse är att intäktsökningarna ofta blir större än 
förväntat på grund av en implementering av BI i organisationen, medan besparingarna blir lägre 
än förväntat.69

 
Genom att koppla BI-funktionen till strategiska mål så kan kostnaden för investeringen hållas på 
en lägre nivå totalt sett. Detta på grund av att kostnaden fördelas över lång tid genom att man då 
använder sig av ett långsiktigt perspektiv.70 Till skillnad från rent operationella investeringar som 
helst skall nå break-even på kortare sikt. 
 

3.6  Organisationens användning av Business Intelligence‐funktionens 
resultat  

 
Dahlberg och Svenungsson kommer i magisteruppsatsen Från Business Intelligence till 
Intelligent Business? fram till att BI-funktionens omvärldsbevakning inte alls hade den 
förväntade inverkan på beslutsfattarnas perspektiv.71 Företagen fick visserligen en god bas av 
relevant information vilket naturligtvis har en positiv inverkan på organisationen. Dock kom 
studien fram till att omvärldsbevakningen i de flesta av fallen, inte hade någon inverkan på det 
reella beslutsfattandet och omvärldsperspektivet hos beslutsfattarna. Istället verkar det som att 
beslutsfattarna uppmärksammat att det finns en funktion för omvärldsbevakning, men att de inte 
tar till sig av dess resultat i någon vidare utsträckning. 
 
Detta fenomen att organisationen har en BI/omvärldsbevakningsfunktion men att man inte från 
ledningens sida utnyttjar dess resultat på det sätt som den är till för, är någonting som även Gilad 
uppmärksammar och varnar för.72 Han hävdar att det är vanligt att beslutsfattare kommit fram till 
ett beslut och därefter söker information som bekräftar att valet som gjorts är rätt. I dessa fall 
hjälper det inte att BI-funktionen kommit fram till andra slutsatser, då den informationen inte 
kommer att beaktas.  
 
BI-funktionen existerar inte för sin egen skull, utan för att skapa förbättrade underlag för 
ledningens beslutsfattande.73 Om ledningen inte använder sig av funktionen, torde mycket av 
syftet med att investera i den att försvinna. Huruvida de resultat som tas fram av BI-funktionen 
kommer till användning beror på beslutsfattarens personliga läggning. Pagels-Fick menar dock 
att personer i ledande befattningar gärna tar till sig av information som de anser relevant, koncis 
och välformulerad, om den är försedd med konsekvensanalys samt har en lämplig form. 

                                                 
67 Gilad (2004) Early warning 
68 Price (2006) Being prepared for the Unknown 
69 Johansson & Kruusval (2005) Business Intelligence 
70 Ibid. 
71 Dahlberg & Svenungsson (2000) Från Business Intelligence till Intelligent Business? 
72 Gilad (2004) Early warning 
73 Pagels-Fick (1999) Business Intelligence 
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Det finns även exempel på fall där omvärldsbevakningen setts som en prioriterad del av 
verksamheten och där resultatet blivit mycket lyckat. I dessa fall har samarbetet mellan ledningen 
och BI-funktionen varit konstruktivt, med användandet av BI-arbetets resultat som följd.  
Frankelius tar upp Pharmacia som ett exempel på företag vars framgångar understötts av väl 
strukturerad omvärldsbevakning.74 Ett annat klassisk exempel är Shell och deras framgångsrika 
användande av scenariometodik, som tas upp av både Gilad75 och Van der Heijden76. 

                                                 
74 Frankelius (2001) Omvärldsbevakning 
75 Gilad (2004) Early warning 
76 Van der Heijden (2005) Scenarios 

 30



- Intelligent destillation av kaos -  

4  EMPIRI  
 
I detta avsnitt presenteras först en resultatredovisning av de intervjuer som hållits för studien. 
Därefter följer ett utdrag av varje intervju som har hållits, för att läsaren skall kunna följa 
respondenternas resonemang i de olika frågorna. 
 

4.1  Resultatredovisning 
 
Nedan följer en sammanställning av information som inhämtats genom intervjuerna som ingått i 
studien. Resultatredovisningen är uppdelad i två delar. Först kommer en sammanställning av 
svaren från företagsföreträdarna. Efter det följer en sammanställning av vad som framkom av 
intervjuerna med experterna inom Business Intelligence, Harald och Ingvar. 
 

4.1.1  Resultatredovisning av intervjuerna med företagsföreträdarna 
 

 Kortbolaget Skogsbolaget Datakonsult-
företaget 

Telekomföretaget Inkassoföretaget 

Synen på BI    Information är 
kaos och brus. 
Viktig 
information döljs 
lätt i det totala 
informations‐
flödet. Ur detta är 
det BI:s uppgift 
att föra fram 
essensen, och att 
något tidigare än 
alla andra, fånga 
upp nya trender. 

Väldigt IT‐
inriktad. Ett sätt 
att med 
systemstöd 
analysera stora 
mängder data. Ur 
verksamhetssynp
unkt ses BI mest 
som att förstå 
kunderna bättre 
och lära känna 
deras behov. 

En process för att 
fortlöpande samla in 
data, analysera den 
för att sedan gå ut 
med slutsatser och 
rekommendationer 
för att stärka 
ställningen för 
företaget. 

  

Finns det en 
formaliserad 
BI-funktion? 

Nej. Däremot finns 
ett intresse för 
förbättrad 
omvärldsbevakning. 

Ja. Företaget har 
ett väl utbyggt 
formaliserat 
nätverk för BI. 

Nej. Däremot ger 
företaget tillgång 
till information 
genom ett för 
koncernen 
gemensamt CRM‐
system. Dessutom 
uppmuntras 
informella 
nätverk för utbyte 
av information. 

Ja. Företaget har en 
tydligt strukturerad 
och formaliserad BI‐
funktion. 

Nej. Företaget 
arbetar dock 
strukturerat med 
omvärldsbevakning. 

Finns det 
personal 
dedikerad till 
att sköta 
omvärldsbevak
ning? 

Nej.  Ja.  Nej.  Ja.  Ja. 

 31



- Intelligent destillation av kaos -  

 Kortbolaget Skogsbolaget Datakonsult-
företaget 

Telekomföretaget Inkassoföretaget 

Är BI-
funktionen/om
världsbevaknin
gen förankrad i 
ledningen? 

Ingen sådan 
funktion finns idag. 
Kortbolagets 
ledning är dock 
intresserade av att 
ha en väl 
fungerande 
omvärldsbevakning, 
så om en sådan 
funktion inrättades 
skulle den vara väl 
förankrad. 

Ja, och 
regelbundna 
dragningar av 
information hålls 
för ledningen. 

Omvärldsbevakni
ngen sker under 
eget ansvar av 
respektive KAM. 
Ledningen kan 
sedan ta fram data 
ur CRM‐systemet 
SMART. 

Ja.  Ja. Ansvarig för 
omvärldsbevakninge
n ingår i 
ledningsgruppen. 
Regelbundna 
dragningar hålls för 
ledningen. 

Är BI-
funktionen/om
världsbevaknin
gen med i 
processen att 
ta fram 
strategier? 

Nej. Inget 
strategiskt arbete 
sker i Kortbolaget 
för närvarande. 
Detta vore dock 
önskvärt och då 
med 
omvärldsbevakning 
som en del av det. 

Ja, BI‐teamet vid 
huvudkontoret är 
en del av 
strategigruppen. 

Omvärldsinforma
tionen man 
samlar in, 
används vid de 
årliga 
affärsplanerna 
som upprättas. 

För Företagsenheten 
är den strategiska 
tidshorisonten 
endast ett år, men i 
det arbetet är man 
delaktiga. Strategier 
för längre 
tidsperspektiv läggs 
på högre nivåer i 
organisationen. 

Ja. Ansvariga för BI 
ingår dessutom i 
strategigruppen. 

Används en 
formaliserad 
nätverks-
struktur? 

Nej.  Ja.  Nej, men 
informella 
nätverk 
uppmuntras. 

Ja, men det finns 
även informella 
nätverk. 

Nej. 

Används ett 
standardiserat 
rapporteringsf
örfarande? 

Nej. Ingenting 
dokumenteras ens. 

Ja.  Nej. CRM‐
systemet är 
visserligen 
standardiserat, 
men 
omvärldsbevakni
ngen i övrigt har 
inget 
standardiserat 
rapporteringsförfa
rande. För 
information som i 
olika avseenden 
skall presenteras 
har dock 
standardiserade 
mallar tagits fram 
för att skapa 
enhetlighet. 

Ja, inom enheten 
Företag är 
rapporteringen 
standardiserad. 
Däremot kan det 
skilja sig från olika 
enheter och 
divisioner. 

Ja. 
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 Kortbolaget Skogsbolaget Datakonsult-

företaget 
Telekomföretaget Inkassoföretaget 

Att få 
information i 
tid. 

Hastigheten i 
omvärldsförändring
arna i Kortbolagets 
bransch är tämligen 
låg. På samma gång 
är marknaden 
trögrörlig och med 
begränsat 
kundutbud, varför 
det är farligt att 
mista kunder. 
Information på ett 
tidigt stadium är 
därför av vikt. 

Att få information 
på ett så tidigt 
stadium som 
möjligt anses 
verksamhetskritis
kt. Skogsbolaget 
lägger ned stor 
möda på att 
snappa upp tidiga 
signaler från 
marknaden.  
 
Om information 
anses tidskritisk 
sker ad‐hoc 
rapportering 
direkt. 

Datakonsultföreta
get bedriver 
främst 
konsultverksamhe
t, så att få 
indikationer på 
kundnöjdhet 
tidigt är viktigt. 
Man försöker att 
så tidigt som 
möjligt lära känna 
kunden och förstå 
dennes behov. 

Man lägger ned 
mycket arbete på att 
fånga upp signaler 
från marknaden i ett 
tidigt skede. 
ʺNyhetsflasharʺ 
skickas ad‐hoc till 
berörda personer 
vid behov.  
 
Telekomföretaget 
reagerar ofta på 
konkurrenternas 
drag, och måste då 
göra det på kort tid. 

Branschen är starkt 
föränderlig vilket 
skapar ett behov av 
att ligga i framkant. 
Inkassoföretaget 
strävar efter att vara 
en av dem som skall 
vara mest proaktiva. 
Detta sker genom att 
påverka de faktorer 
som styr villkoren 
för branschen genom 
t.ex. lobbying. 
Tidsaspekten är 
därför viktig. 

Används 
scenario-
metodik? 

Nej, inga sådana 
erfarenheter, men 
tekniken verkar 
intressant. 

Scenariometodik 
används 
åtminstone inte på 
koncernnivå. 
Möjligen kan den 
i vissa fall 
användas på lägre 
nivåer i specifika 
fall. Dock 
analyseras 
framtiden ur olika 
möjliga vinklar 
och tänkbara 
utfall. 

Nej.  Scenariometodik 
används inte. Istället 
arbetar man med en 
mer ostrukturerad 
form av analys där 
man försöker sätta 
sig in i 
konkurrenternas 
sätt att tänka och 
agera. 

Nej. 

Erfarenhet av 
strategi-
konsulter? 

Strategikonsulter 
har tagits in av 
Datakonsult‐
företaget för att se 
över Kortbolagets 
verksamhet.  
 
En risk med denna 
situation är att 
besluten fattas av 
personer som inte 
begriper 
verksamheten 
tillräckligt för att 
inse den fulla 
konsekvensen av 
dem. 

Strategikonsulter 
anlitas som ”think 
tanks” för att 
tillföra 
utomstående 
perspektiv och 
influenser. 
Däremot anses de 
ha begränsade 
möjligheter att till 
fullo förstå 
verksamheten. 
Strategikonsulter 
är aldrig drivande 
i processer. 

Strategikonsulter 
kan ibland 
användas av 
Datakonsultföreta
get. 

Strategikonsulter 
används inte då de 
brister i att de inte 
ser 
helhetsperspektivet. 

Strategikonsulter 
anlitas som 
komplement till den 
egna personalen för 
att få in ett 
utomstående 
perspektiv. Däremot 
anses de lida brist på 
helhetsperspektiv, 
varför de inte 
används för att driva 
processer. 
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 Kortbolaget Skogsbolaget Datakonsult-

företaget 
Telekomföretaget Inkassoföretaget 

Finns det ett 
bra IT-stöd för 
omvärlds-
bevakningen? 

Datakonsult‐
företagets CRM‐
system, SMART. 

Det finansiella 
rapporteringssyst
emet är 
konsoliderat för 
hela koncernen. 
Affärssystemet 
skänker tillgång 
till all operativ 
information. 

CRM‐systemet 
SMART. 

Koncernen har ett 
gemensamt BI‐
system.  
 
Säljstödsystemet 
tillåter detaljerad 
delgivning av 
information. 

CRM‐systemet 
Accapta. 

Belönar eller 
uppmuntrar 
organisationen 
på andra sätt, 
anställda att 
delge 
information? 

Nej.  Ja. Beroende på 
marknad och typ 
av information 
ges belöning i 
form av positiv 
uppmärksamhet 
eller genom 
ekonomisk 
kompensation. 

Nej.  Nej.  Ja. De anställda visas 
uppskattning. I de 
fall då förslag 
genererar intäkter 
tilldelas 
medarbetaren 
tipspengar.  

Används det 
material som 
sammanställts 
av BI-
funktionen av 
ledningen till 
besluts-
fattande? 

Har ingen BI‐
funktion. 

Ja, BI‐funktionens 
arbete är väl 
förankrat och 
ligger till grund 
för 
ledningsbeslut. 

Har ingen formell 
BI‐funktion. 
Däremot 
använder sig 
ledningen av 
information som 
hämtas ur CRM‐
systemet SMART, 
som underlag för 
beslut. 

Ja, BI‐funktionens 
arbete är väl 
förankrat och 
hänsyn tas till 
informationen av 
beslutsfattare. 

Har ingen formell 
BI‐funktion, men 
omvärldsbevakninge
n är väl förankrad i 
ledningen.  
 
Underlag från 
omvärlds‐
bevakningen tas 
hänsyn till vid 
beslutsfattande. 

 

4.1.2  Resultatredovisning av intervjuerna med experterna 
 

  Harald  Ingvar 
På vilka sätt brister företag i sin 
informationshantering? 

BI tas inte på tillräckligt allvar. Många ser 
BI‐funktionen som någonting man måste ha, 
men utan att genomföra BI‐arbetet fullt ut. 

Många BI‐enheter deltar inte i 
affärsprocessen, vilket påverkar 
beslutsunderlaget negativt. Dålig koppling 
mellan omvärldsbevakningen och den 
faktiska verksamheten är också ett vanligt 
problem. 
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  Harald  Ingvar 

Erfarenheter av scenariometodik.  Inställningen till scenariometodik är mycket 
positiv. Harald rekommenderar dem starkt, 
och använder sig gärna av dem själv. Även 
war‐games rekommenderas.  
 
Gäller det kortsiktiga perspektiv anser han 
det lämpa sig bättre med analys av 
drivkrafter och trender.  
 
Ett problem scenarier och war‐games är att 
ledningen ofta anser sig lida av tidsbrist, 
varför det kan vara svårt att genomföra 
dem. 

Scenariometodik rekommenderas och 
används gärna av Ingvar med sina egna 
kunder.  
 
Han förespråkar också användandet av 
kontinuerliga scenarier, där små avvikelser 
under lång tid studeras i kombination med 
osäkerhetsfaktorer. 

Vilka problem ser du för företag 
som vill skapa en BI‐funktion? 

För små företag är frånvaron av BI‐
investeringar oftast en resursfråga. BI ses 
som dyrt och prioriteras bort i förmån för 
annat.  
 
Dessutom menar han att BI är ett 
förhållandevis nytt begrepp, och det tar 
därför tid för dessa idéer att få fotfäste i 
företagskulturerna. 

Det är vanligt med kulturkrockar i 
organisationen vid införandet av en BI‐
funktion.  
 
Anställda kan vara protektionistiska om 
information de besitter. Ibland är chefer 
motvilliga att deras personal utnyttjas som 
BI‐resurser, då de inte ser den direkta nyttan 
av det för den egna avdelningen. 

Finns det speciella 
tillvägagångssätt som lämpar sig 
bättre för mindre företag? 

För ett mindre företag ger det uppenbart 
goda effekter för företaget att ha minst en 
medarbetare som är avsatt att sköta 
BI/omvärldsbevakning. Detta under 
förutsättning att denne vet vad som skall 
göras, och att företagets ledning tar 
funktionen på allvar. 

För ett mindre företag med begränsade 
resurser, förespråkas satsning på ett totalt 
knowledge management‐förfarande. Att skapa 
en funktion i syfte att stötta företaget i alla 
typer av frågor genom att samla all 
information på ett ställe.  
 
Det är viktigt att få med sig alla delar av 
organisationen 

BI‐funktionens delaktighet i 
strategiarbetet. 

Att BI‐funktionen ingår i strategiarbetet ses 
som mycket viktigt. 

BI‐funktionen bör ingå i företagets alla 
processer. Den bör definitivt vara en central 
aktör i strategiarbetet. 
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  Harald  Ingvar 

Är BI en värdefull investering?  Rätt implementerad, är det definitivt en god 
investering. Alla delar av företaget har nytta 
av informationen från en väl fungerande 
omvärldsbevakning. Det går att jämföra en 
investering i BI med andra funktioner med 
ogripbara nyttor. Väldigt få personer 
ifrågasätter idag en marknadsavdelning, 
trots att det är svårt att bevisa vilken ROI 
den investeringen resulterar i. 

En BI‐funktion som används på ett 
tillfredställande sätt är en mycket god 
investering. Som exempel kan ges att många 
företag lägger ned resurser på att vinna eller 
att fortsätta sälja till kunder som knappast är 
lönsamma. I vissa fall är det kanske på 
grund av olika omständigheter, inte ens värt 
att lägga ned dyrbara resurser på att offerera 
en kund. Genom att engagera BI‐funktionen 
i offertprocessen kan denna typ av feedback 
hjälpa företaget att spara kostnader.  
 
Med BI‐arbetets hjälp kan träffsäkerheten i 
marknads och säljarbetet överlag förbättras 
och därmed påverka intäkter och kostnader 
på ett positivt sätt, exempelvis genom fler 
vunna affärer.  
 
Eftersom BI påverkar alla företagets 
processer, ökas den kollektiva nyttan med 
det förbättrade informationsarbetet. 

Att få information i tid.  Att fånga upp signaler från marknaden så 
tidigt som möjligt är väldigt viktigt för 
företag. I sina föreläsningar vid Stockholms 
Universitet undervisar Harald om Current 
signal tracking‐diagrammet. 

Relevans, timing och kompetens hos 
mottagaren är tre viktiga parametrar för en 
fungerande informationshantering. Når inte 
informationen fram till rätt person i rätt tid, 
försvinner nyttan med den. 
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4.2  Intervju med Kortbolaget 
 
Adam är ledare för Kortbolaget sedan januari 2006, med det övergripande ansvaret för enhetens 
verksamhet. Han har tidigare även haft positioner som IT-chef hos Kortbolaget, Marknads- och 
försäljningschef hos Enator och TietoEnator. Adam tog åter anställning hos Kortbolaget 2003, då 
som Key Account Manager (KAM) vilket han var fram till dess att han utsågs som ledare för 
Kortbolaget. Frågorna som intervjun utgick från finns i bilaga 1. 
 

4.2.1  Frånvaro av omvärldsbevakning 
 
Kortbolaget är en för liten aktör på den marknad som företaget verkar, för att kunna vara 
konkurrenskraftigt även i framtiden enligt Adam. Det är önskvärt att företaget vore betydligt 
bättre på att sköta omvärldsbevakning, framförallt när det gäller trender och konkurrenter på 
marknaden. I dagsläget sker i princip ingen bevakning alls, och det lilla som sker är helt 
ostrukturerat. Här jämför Adam med Nokia och Ericsson som han anser har ”järnkoll” på sin 
omgivning. Kortbolagets situation skiljer sig naturligtvis från deras, framförallt i att 
omvärldsförändringarnas hastighet är betydligt lägre. Kortbolaget behöver till exempel inte svara 
direkt på nya modeller av konsumentvaror hos konkurrenterna. På samma gång gör en trögrörlig 
marknad, att det är farligt att förlora kunder, eftersom nästa möjlighet inte visar sig lika snabbt 
igen. 
 
En styrka hos Kortbolaget, som Adam ser det, är att företaget har mycket god kontroll över vad 
som kommer att efterfrågas på marknaden. Däremot är företaget inte proaktivt. Detta är 
någonting som ledningen ämnar ändra på. 
 
Kortbolaget gör idag ingen konkurrentanalys över huvud taget. Bevakningen, som nu i princip 
endast består av bevakning av internetkällor, behöver förändras och förbättras. 
 
Den bransch som Kortbolaget befinner sig i är inte av sådan karaktär att hantering måste ställas 
om kvickt för att kunderna skall stanna kvar. Därför menar Adam att information borde kunna 
levereras på månadsvis basis. 
 

4.2.2  Verksamhetens strategiarbete 
 
Kortbolaget gör, enligt Adam, för närvarande inget strategiskt arbete alls. En person har precis 
tillsatts att sköta omvärldsbevakning av nyheter och förändringar. Önskvärt vore att denna resurs 
även skall undersöka strategiska bitar. Som ett led i detta skulle det behöva tydliggöras att alla 
skall rapportera sådant de känner till om omvärlden. Nu finns det inget sådant önskemål uttalat. 
Ingenting blir heller dokumenterat, vilket också måste ändras. 
 
Adam har aldrig använt sig av scenariometodik, men tycker att det låter som ett intressant 
redskap. 
 
Ett problem för Kortbolaget, är att företaget inte äger sig självt. Datakonsultföretaget är ägare och 
den som lägger strategin för verksamheten. Då Datakonsultföretagets fortlöpande övriga 
verksamhet är väsensskild från det som Kortbolaget håller på med, är frågan om de har den insikt 
i de rådande förutsättningarna som krävs för att kunna skapa en hållbar strategi för verksamheten.  
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En konsultfirma har hyrts in för att undersöka framtiden för Kortbolaget – om företaget skall 
säljas eller behållas. Om det skall behållas skall de även se över hur verksamheten skall utvecklas. 
Detta gör att de strategiska frågorna för Kortbolaget i nuläget ”ligger lite svävande”, som Adam 
uttrycker det, i väntan på vad utfallet skall bli. En risk med denna situation är att besluten fattas 
av personer som inte begriper verksamheten tillräckligt för att inse den fulla konsekvensen av 
dem. 
 
Eftersom Kortbolaget inte självt bedriver strategiarbetet, ses företaget mer som en levererande 
enhet. Försäljning av Kortbolagets tjänster är knutet till en annan enhet. Adam tror att 
behovsbilden däremot kräver den typ av spetskunskap inom verksamhetsområdet som endast 
egna, rörelsen närstående säljare kan utveckla och därigenom möjliggöra att skapa de resultat 
som behövs. Det ägande bolaget är ett IT-konsultbolag, medan Kortbolaget befinner sig i 
kortbranschen. Förståelsen för verksamhetens speciella behov och förutsättningar är därför 
begränsad inom de andra delarna av Datakonsultföretaget. Synergieffekterna är därmed också 
mycket marginella. 
 

4.2.3  Syn på framtiden 
 
Informationsinsamling och omvärldsbevakning måste enligt Adam bli bättre. Till en början kan 
eventuellt intranätet användas för informationsspridning. 
 
Kortbolaget är för litet för att kunna ta emot stora affärer. Dessa offereras endast stora spelare på 
marknaden. 
 
Antingen kan företaget nischa sig till att bli en liten men specialiserad spelare. Detta skulle 
innebära en drastisk förändring av företaget. Om istället samma typ av verksamhet som idag 
skulle bedrivas vidare, måste Kortbolaget bli större. Utan en stark bas att stå på, blir företaget 
väldigt lätt olönsamt om en stor kund lämnar samarbetet. 
 
Kortbolagets BI-behov är, enligt Adam, troligtvis större än för övriga Datakonsultföretaget, då 
verksamheten är mycket komplicerad.  
 

4.3  Intervju med Skogsbolaget 
 
Cesar är chef för Investor Relations för koncernen och har tidigare även arbetat som analytiker åt 
Skogsbolagets koncernledning. Cesar ingår i organisationens interna BI-nätverk. Frågorna som 
intervjun utgick från finns i bilaga 3. 
 
Cesar definierar målet med en BI-funktions arbete på följande sätt: 
 

”Information är kaos och brus. Viktig information döljs lätt i det totala informationsflödet. 
Ur detta är det BI:s uppgift att föra fram essensen, och att något tidigare än alla andra, fånga upp 
nya trender.” 
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4.3.1  Presentation av Business Intelligence‐funktionen 
 
Vid huvudkontoret är BI-teamet en del av strategigruppen. Förutom BI ansvarar strategigruppen 
även för områdena Mergers & Acquisitions och Investments. BI-teamet utgörs av tre personer 
och deras uppgift är att ta reda på allt som händer för affärsenheterna. Det finns 6 affärsenheter 
och inom dessa är ett antal nyckelpersoner knutna till företagets BI-nätverk. Nätverket strävar 
efter att föra vidare viktig information uppåt i organisationens hierarki. Varje affärsenhet 
bedriver marknads- och konkurrentanalyser, och har ansvariga för deras del av BI-nätverket. 
 
På högre nivå är det ca 15 anställda som arbetar med BI och de är i sin tur ansvariga för sina 
respektive grenar av BI-nätverket. Chefen för Strategi är medlem i ledningsgruppen och chefen 
för BI är en inflytelserik tjänsteman en nivå lägre i organisationens hierarki. 
 
Uppgiften för BI-funktionen hos Skogsbolaget är att göra kontinuerliga uppdateringar om vad 
som händer på marknaden. Rapportering sker kvartalsvis till styrelsen och månadsvis till 
företagsledningen. Företaget måste vara konstant vaksamt för att upptäcka och studera 
strukturella förändringar hos marknaden. Studierna kan ibland ske i formen av projekt. I dessa 
fall använder företaget sig av både interna resurser såväl som strategikonsulter.  
 

4.3.2  Strategiarbetet 
 
Strategier är främst skapade för de olika affärsnivåerna på grund av att verksamheten är mycket 
varierande mellan de olika affärsområdena. På koncernnivå läggs kraft och fokus på att finna sätt 
att skapa synergier och skalekonomi mellan de olika affärsområdena. Detta kan exempelvis 
handla om hur resurser skall nyttjas och hur man skall bedriva forskning och utveckling.  
 
Strategikonsulter anses vara bra ”think tanks”77 genom att de har en obunden syn på företaget. 
Dock ser man dem endast som ett komplement med uppgift att kritiskt granska den rådande 
strategin och föra in nya tankar och idéer. Deras jobb är aldrig att skapa och driva strategier för 
företaget. Den nackdel med strategikonsulter som identifierats från Skogsbolagets sida, är deras 
bristande förståelse för hur mycket tid och resurser som en förändringsprocess medför. De anses 
ha en tendens att underskatta dessa. 
 
I varje strategisk plan betraktar företaget framtiden ur olika vinklar och tänkbara framtida utfall. 
Däremot använder de sig inte normalt sett av scenariotekniker eller war-games. 
 

4.3.3  Rapportering 
 
Eftersom koncernen är så stor, skapar storleken ett behov av en effektiv ledningsstruktur i syfte 
att kunna föra fram rätt signaler från marknaderna för de olika affärsenheterna till VD. 
 
Cheferna för affärsenheterna har möten med huvudkontoret åtminstone två gånger per år. 
Rapporter skrivs kvartalsvis, månadsvis och kontinuerligt.  
 
Det finansiella rapporteringssystemet för koncernens alla delar är konsoliderat. All information 
från vilken del av företaget som helst, går att ta fram på önskat sätt. Affärssystemet är en SAP-

                                                 
77 Samtalspart till för generering av nya idéer och perspektiv i frågor av intresse för företaget som anlitar dem. 
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plattform, vilken fungerar som ett hanteringssystem eller operativsystem för information i 
koncernen. 
 
Rapporteringen till huvudkontoret genomförs på ett på förhand definierat sätt, och detsamma 
gäller för rapporteringen till styrelsen. All rapportering sker med syftet att företaget skall kunna 
läsa ut trender ur informationen. 
 

4.3.4  Bevakning av tidiga signaler 
 
I Skogsbolagets bransch sker enligt Cesar för närvarande inga snabba teknikskiften. Istället är det 
förutsättningarna för marknaden och tillgång till resurser som hastigt kan förändras. Ett exempel 
på detta är hur Skogsbolaget upptäckte tidiga signaler på den tyska marknaden för 
pappersnäsdukar. Genom att förstå hur kundernas och distributörernas beteende höll på att 
förändras, kunde Skogsbolaget använda informationen till att förändra sin strategi för andra 
regioner, före själva marknaden. Att på detta vis anpassa sin strategi innebar att de kunde 
förstärka sin position på andra regionala marknader. 
 
Konkurrenter utvärderas konstant. Företaget försöker hela tiden utröna om någonting går att lära 
av dem. Om de gör någonting effektivt som kan göras på samma sätt av Skogsbolaget vill 
företaget få vetskap om det. Det är alltid intressant att förstå hur konkurrenternas processer 
förändras. 
 
Ett annat område som ständigt bevakas och analyseras, är priserna och tillgången till 
naturresurser och råmaterial. Även kapaciteten i branschen och kunderna hålls under konstant 
uppsikt. 
 
Skogsbolaget bedriver lobbying i frågor av intresse. Den är mestadels kopplad till material, 
miljöfrågor eller myndighetsutövning. Ett exempel på tillfälle då lobbying skulle företas som ges 
under intervjun, är om en stat ger ekonomiskt stöd till en konkurrent på ett sätt som skadar eller 
snedvrider konkurrensen. Det är inte de som sysslar med BI som bedriver själva lobbyingen, men 
ofta är det BI-teamet som upptäcker en ”misfit” och från denna information startas sedan ett 
projekt med uppgift att genom lobbying få till stånd den önskade förändringen. 
 

4.3.5  Underhållet av Business Intelligence‐funktionen 
 
Skogsbolaget håller utbildningar för alla sina anställda om hur viktig information skall föras 
vidare uppåt i organisationen. I denna utbildning informeras även om så kallade codes of conduct, 
hur de anställda skall bete sig i alla typer av situationer då de träffar personer och organisationer 
med intressen i företaget. Som exempel på parter med intresse kan ges kunder, företrädare för 
myndigheter, konkurrenter etc. Dessa regler om hur man skall bete sig har tagits fram av ett 
CSR-team (Corporate Social Responsibility). 
 
För dem som arbetar med BI är det av stor vikt att få medlemmarna av nätverket att uppleva sig 
som en viktig del av den större organisationen. Detta kräver att de som leder nätverket 
uppmärksammar medlemmens bidrag och ger uppskattning och feedback. 
 
“Det är mycket viktigt att formalisera BI, men det är personerna längst ut, primärkällorna, som 
bedriver den största delen av verksamheten. Och de måste ha god kännedom om marknaden och 
kunderna.” 
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4.4  Intervju med Datakonsultföretaget Sverige 
 
Bertil är Senior Vice President och CIO för Datakonsultföretaget Sverige, där han arbetar 
framförallt med marknadsfrågor. Frågorna som intervjun utgick från finns i bilaga 3. 
 

4.4.1  Frånvaro av formaliserad Business Intelligence‐funktion 
 
Datakonsultföretaget har ingen formaliserad BI-funktion. En central BI-funktion har övervägts, 
men valdes bort. Anledningen till detta menar Bertil beror på företagets natur. Då företaget 
erbjuder en mycket komplex samling tjänster till sina kunder anses en formell lösning med 
anställda dedicerade till uppgiften, vara allt för centraliserad. Istället försöker organisationen med 
hjälp av IT-systemstöd tillgängliggöra den informationsmassa som företagets anställda besitter, 
så att varje person kan söka efter den information som denne själv efterfrågar.  
 
Bertil hävdar att Datakonsultföretaget har en mycket mer heterogen marknad än exemplet 
Skogsbolaget, som han refererar till. Detta har gjort att indelningen är branschindelad, varför en 
annan lösning för BI krävs. Analyserna genomförs av respektive funktion/område. Att BI-
funktionen inte formaliserats i organisationsschemat har lett till att företaget förlitar sig på 
informella nätverk. I dessa ansvarar t.ex. en KAM för att insamlingen av information sker för 
dennes specifika kund. Nätverken uppmuntras av ledningen som vill att upptäckter skall 
rapporteras vidare uppåt i hierarkin. Datakonsultföretaget har i dagsläget inget generellt sätt som 
de uppmuntrar sina medarbetare att delge den information de innehar. Vissa avdelningar har 
förslagslådor och liknande, men det finns inget formellt incitamentsystem som belönar anställda 
för deras bidrag. Möjligen, menar Bertil, behöver företaget bli bättre på att se till att så mycket 
information som möjligt som medarbetarna känner till, även kommer företaget till gagn. 
 
Datakonsultföretaget är dock mycket strukturerade och angelägna om att information skall 
spridas vidare nedåt i organisationen. Som ett led i detta hålles personalsamtal mellan 
medarbetare och deras ledare två gånger per år. 
 

4.4.2  Användande av externa partners för omvärldsinformation 
 
För omvärldsbevakning köper Datakonsultföretaget in tjänster från företag som Gartner och 
Butler. De säljer standardrapporter med analyser av IT-branscherna och dess nyheter och 
förändringar av teknik, lösningar och annan utveckling. De säljer även tillgång till sina analytiker 
för mer specifika frågor. Just information kring branscherna och teknik är det som 
Datakonsultföretaget behöver mest för att förstå vad dess kunder kommer att ha för behov i 
framtiden. 
 
För marknadsundersökningar anlitar de företag som specialiserat sig inom detta område, och som 
exempel gavs IDC och Exido. 
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4.4.3  Hanteringen av informationen internt 
 
Som systemstöd använder sig Datakonsultföretaget av ett CRM-system (Customer Relationship 
Management) vid namnet SMART. I detta rapporterar säljare och KAM alla händelser. Ur denna 
information tas sedan fram idéer för aktiviteter. Företaget har upprättat mallar och gemensamma 
sätt att presentera information. Enhetligheten är viktig för att inte riskera att urholka varumärket 
även internt i organisationen. 
 
Företaget har också samordnat funktionen att hantera kundfrågor i en centraliserad Servicedesk. 
Alla kunder som ringer in dit ärende loggas. Detta ger en stor mängd data som går att analysera 
vidare och dra slutsatser från. 
 

4.4.4  Att förstå kundens behov 
 
Datakonsultföretagets strategi på BI-området anser Bertil, något förenklat, vara att förstå 
Datakonsultföretagets kunders behov gentemot deras egna kunder. Bilden av vad som är en kund 
kompliceras dessutom av att vissa av kunderna till företaget är stora som marknader själva. Detta 
accentuerar behovet av att verkligen lära känna de olika beslutsfattarna hos kunderna. Att 
bearbeta nyckelpersoner på hela kundföretaget blir därför viktigt. Först då kan en totalbild av 
kundens alla behov sammanställas och analyseras för nya möjligheter. 
 
För att förstå sina kunder bättre genomför Datakonsultföretaget undersökningar i kundnöjdhet. 
Svaren visar hur företagets servicebeteende lyckas i sin strävan efter att tillfredställa kunderna. 
De minuspoäng som delas ut i undersökningen granskas sedan mycket noggrant för att åtgärdas 
på bästa sätt. Då merförsäljning gentemot befintliga kunder är en otroligt viktig del för 
affärsverksamheten, tas den erhållna informationen på mycket stort allvar. 
 
Bertil säger att mycket av Datakonsultföretagets BI går ut på att lära känna kunden. Relationer 
och kunskap om kundens egen verksamhet ligger i fokus. Detta eftersom företagets affärsidé går 
ut på att hjälpa kunden i dennes externa affärer. 
 
Sammankopplingen av omvärldsinformationen och det företaget känner till om kunderna sker 
strukturerat. Årligen upprättas kundplaner. Vad kunderna köpt, deras konkurrenssituation och 
vad för system de har etc. granskas för varje ”toppkund”. Av resultatet i analysen sammanställs 
affärsplaner för varje division där de relevanta erbjudanden som utvecklats skall föras ut. Ur 
detta skapas sedan affärsplanen för landsorganisationen, som i sin tur ligger till grund för 
koncernens affärsplan. När affärsplanerna byggts nedifrån och upp, är det sedan tillfälle att föra 
fram företagets strategi i omvänd riktning. Hur kommunikationen och varumärkesstrategi skall se 
ut, förs vidare nedåt i organisationen för att skapa nödvändig enhetlighet. 
 

4.5  Intervju med Telekomföretaget 
 
David har arbetat med BI inom flera organisationer. Han började med det på AGA, gick sedan 
vidare till DN där han gick över till att arbeta på säljsidan, men fortfarande bidrog med analyser. 
Hos Telia återgick han till att arbeta med BI, sysslade även med det på Eniro, för att sedan gå till 
Telekomföretaget. David är nu BI-chef för kundsegmentet Företag. Frågorna som intervjun 
utgick från finns i bilaga 3. 
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David definierar BI som: 
 
 ”En process för att fortlöpande samla in data, analysera den för att sedan gå ut med 
slutsatser och rekommendationer för att stärka ställningen för företaget.” 
 
 
 

4.5.1  Olika organisatoriska perspektiv på Business Intelligence  
 
Då Telekomföretaget är ett stort företag, behöver BI-arbetet anpassas för olika nivåer. Först och 
främst finns ett koncernperspektiv där företaget bedriver benchmarking mellan de olika länderna. 
Här undersöks tämligen komplexa frågor om hur företaget skall förflytta sig strategiskt, nya 
marknader, produkter, uppköp etcetera. Allt för att undersöka potentialen för länderna. Detta är 
det som David kallar den strategiska nivån. 
 
Under den finns en mellannivå – en regionalt operativ nivå. Här är det dotterbolagen, vilka har en 
tydligare koppling till respektive lands situation, som verkar. De studerar konkurrenternas 
långsiktiga positioner, förflyttningar av varumärken, inriktningar för företaget, och även förvärv 
på nationsnivå. Mycket av arbetet går ut på att utveckla varumärket. 
 
Den lägsta nivån är den som David benämner som säljdimensionen. Det nationella bolaget består 
i sin tur av ett antal verksamhetsområden. Det är i dessa som det mesta av säljarbetet bedrivs på 
en segmenterad nivå. 
 
Dessa tre olika nivåer har skilda uppgifter, vilket får till följd att behovet av intelligence därmed 
också ser olika ut. Däremot vävs de samman i och med att viktig information utbyts mellan 
nivåerna. Organisationen har ett formellt nätverk, men det finns även informella sådana. 
 

4.5.2  Rapportering 
 
Koncernen har ett gemensamt BI-system där all information, både inköpt och internt genererad, 
lagras. Säljstödsystemet ger utrymme för en detaljerad rapportering och resultatredovisning. 
 
Omvärldsbevakningen genererar rapportering vidare i organisationen. Om det är tidskritiskt sker 
rapporteringen ad-hoc när informationen blir känd. Månadsrapporter tas sedan fram om vad som 
hänt/händer i företagets omgivning. Denna rapport utgår från marknadsplanen och ser hur den 
månatliga informationen påverkar den. Av informationen dras slutsatser om vad för typ av 
åtgärder som kan vara nödvändiga. Så kallade ”nyhetsflashar” åskådliggör vad som behöver tas 
upp för företaget. Kvartalsvis sker sedan en mer djuplodande analys av läget. Rapporterna följer 
ett strikt format inom affärsområdet Företag. Dock finns ingen gemensam struktur för hela 
bolagets omvärldsrapportering. Kvartalsrapporten ställs samman med det som enheten Finance 
tar fram. Sammanställningen går sedan vidare till Sverigeledningen. 
 
Davids enhet har ett kortsiktigt perspektiv för sin omvärldsbevakning. Tidshorisonten är aldrig 
längre än ett år, och har därför inte ett långsiktigt strategiskt fokus. Istället utgår hans enhet ifrån 
uppdraget att sälja så mycket som möjligt och att skapa så stor marknadsandel som möjligt. 
Davids enhets fokus är att nå de utsatta intäktsmålen. För att göra detta behöver de veta vilka 
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styrkor och svagheter som företaget besitter och hur blottor skall täppas till. Utifrån denna analys 
kan enheten sedan undersöka hur marknadsandelar kan uppnås. 
 
För att möjliggöra detta skall, enligt David, kompetensen finnas inhouse. Enhetens medarbetare 
skall själva gräva i informationen och på så vis processa den kunskap som finns. Här menar 
David att strategikonsulter inte har samma möjligheter att bidra med behövlig information och 
kunskap, då de inte har samma förutsättningar att kunna värdera företagets intresse av specifik 
information. De lider av en brist av perspektiv, de kan inte koppla informationen på samma sätt 
och saknar egna erfarenheter i många av de frågor som berörs. 
 

4.5.3  Presentation av Business Intelligence‐enheten 
 
Enheten som David är chef över, består av 12 personer som är specialiserade inom sina 
respektive områden. De arbetar med sammanställning och analys och använder, utöver det 
interna BI-systemet, tidningar och sökagenter på Internet som viktiga verktyg. Ytterligare en 
viktig källa till information är de kontinuerliga mätningar av kundernas uppfattningar som 
genomförs. Enheten har ett nära arbete med ledningsgrupperna för säljenheterna. 
 
Affärsområde Företags BI-enhet är indelad i en marknadsanalysdel och en kundanalysdel. 
Marknadsanalysdelen ägnar sig åt omvärldsbevakning, konkurrentbevakning (se figur nedan), 
marknadsutvecklingen och kunduppfattningar.  
 
Marknadsanalys: 
Omvärldsbevakning Hur utvecklas ekonomin 

Branscher som utvecklas 
Vilka som driver utvecklingen 
Teknisk utveckling 
Marknadstrender 
Regleringar 

Konkurrentbevakning Hur erbjudanden ser ut 
Strukturförändringar på marknaden 

Marknadsutveckling Hur marknaden utvecklas totalt 
Fördelningen av marknadsandelar 
Finna styrkor och svagheter 

Kunduppfattning Framställan av nöjd kund index (NKI) 
Varumärkesarbete 
Preferensgrader hos kunder 
Gör mycket arbete som kopplas till marknadsföringen 
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Kundanalysdelen består av kundstrategi/segmentering, kundanalys/datamining och 
databaser/affärsanalys. 
 
Kundanalys: 
Kundstrategi/ 
segmentering 

Skapar modeller och kluster relaterade till kunders affärssituation 
Mappar information mot omvärlds- och konkurrentbevakningen och 
marknadsutvecklingen 
Ser över vad som behöver göras marknadskommunikativt 

Kundanalys/ 
Datamining 

Gör analyser av den information företaget besitter om kunder 
Gräver fram information 
Tar fram målgrupper för bearbetning av t.ex. säljare eller för 
undersökningar 

Databaser/ 
Affärsanalys 

Administrerar databaser för affärsinformation 

 
David och hans enhet använder sig i allmänhet inte av scenariometodik. Snarare utgår de från ett 
mer ostrukturerat sätt att tänka sig in i hur konkurrenter funderar och agerar. Enheten anses av 
organisationen ha en stark konkurrentbevakning.  
 

4.5.4  Förutsättningar för väl fungerande Business Intelligence 
 
Ett stort problem för företag, som David ser det, är att de inte arbetar med BI. Oftast är det bara 
stora organisationer som satsar på att bygga upp sådana enheter. Ibland ligger 
omvärldsbevakningen som en egen enhet lite för högt upp i organisationen, vilket gör att 
kopplingen till det operativa är för dålig. Någonting som däremot alltid har fungerat bra för 
David, är samarbetet med ledning på de företag han har verkat. 
 
En viktig faktor för att BI-enheten skall fungera, är att den har stark integritet. Den måste vara 
fristående från företaget i övrigt för att kunna ifrågasätta de givna sanningarna i organisationen. 
En annan viktig del är att enheten måste vara tydlig i sina slutsatser och rekommendationer. 
Kommunikationen skall vara rak och peka ut tydliga riktningar istället för att friskriva sig för 
andra möjliga utfall. 
 
BI är en del i processen att ta fram marknadsplanen inom affärsområdet Företag. BI-personal 
sitter därför med i det ”kortsiktiga” strategiarbetet, eller det taktiska arbetet. 
 

4.6  Intervju med Inkassoföretaget Sverige 
 
Gustav är VD för Inkassoföretaget Sverige. Han har en bakgrund inom försäljning och har även 
tidigare arbetat som regionchef på en av Sveriges största banker. Frågorna som intervjun utgick 
från finns i bilaga 3. 
 

4.6.1  Omvärldsbevakning med fokus på Customer Relationship Management 
 
Inkassoföretaget har ingen formaliserad BI-funktion men arbetar aktivt med omvärldsbevakning. 
Mycket möda läggs på att kartlägga kundernas behov och att skapa långsiktiga relationer till dem. 
När en säljare har slutit avtal med en kund, tilldelas den en så kallad CRM-ansvarig. Denna har 
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till uppgift att förvalta relationen med kunden och skapa merförsäljning. Tanken är att ordna 
aktiviteter för kunderna och säkra en god relation. Som exempel ger han framförallt sociala 
aktiviteter som golf, ishockey, hästhoppning etc. Det är en del i de CRM-ansvarigas 
arbetsuppgifter att kartlägga intressen hos kontaktpersonerna hos kunderna. Utöver detta bjuder 
företaget även in till frukostmöten och liknande, där de berättar om nyheter och förändringar som 
kan komma att påverka kunderna. Gustav uttrycker det som att: 
 
”Ju mer tid vi är med våra kunder, ju mindre tid har de för konkurrenterna.” 
 
I samråd med kunden ser också den CRM-ansvarige till att sammanställa önskad rapportering. 
 
Inkassoföretaget anser det vara viktigt att ledningen är väl förankrad i verksamheten. Som en 
följd av detta är alla medlemmar i ledningen ansvarig för 10 kunder vardera. På detta sätt är 
tanken att de som sitter med de strategiska frågorna skall få perspektiv av den dagliga 
verksamheten. 
 
Företaget använder sig av ett CRM-system vid namn Accapta. I det noteras allt som görs med 
kunderna. Systemet är väl uppdaterat av de CRM-ansvariga då löneutbetalningen är knuten till 
att uppdateringsarbetet genomförs. 
 
För att uppmuntra de anställda i alla delar av organisationen att dela med sig av kunskap och 
idéer, ser ledningen till att ge mycket uppmärksamhet till dem som på något sätt bidrar med ny 
information eller nya idéer. Dessutom delas ”tipspengar” ut till förslag som genererar intäkter. 
Gustav har som filosofi att ständigt eftersträva förbättringar, och menar på att det är otroligt 
viktigt även när det går bra för företaget. Inte minst då det är under dessa perioder som kapital 
finns för investeringar. Inkassoföretaget ser vidareutbildning som ett viktigt led i 
kompetensutvecklingen och erbjuder sina anställda olika utbildningsprogram. 
 

4.6.2  Omvärldsbevakningsfunktionens utformning 
 
Omvärldsbevakningen sköts av, för ändamålet, speciellt avsatta resurser på marknadsavdelningen. 
Dels är det personal som arbetar på nationell basis med marknads- och konkurrentanalyser, dels 
har företaget en resurs som sitter i Bryssel och sköter lobbying i frågor som är viktiga för 
verksamheten. Lobbyingen har visat sig mycket framgångsrik för Inkassoföretaget. 
Rapporteringen är standardiserad. Kvartalsvis hålls dragningar för ledningen om det rådande 
läget. Vid behov hålls även mer ad-hoc-artade dragningar, när informationen är för viktig för att 
dröja. 
 
De som sköter omvärldsbevakningen ingår även i strategiarbetet. Den ansvarige för 
omvärldsbevakningen ingår dessutom i ledningsgruppen. Strategiframtagningen sköts internt, 
men strategikonsulter kan tas in som bollplank för idéer. 
 
Gustav anser branschen vara starkt föränderlig med nya konkurrenter och förändrad prisbild. På 
samma gång är det en mycket lokalt fokuserad verksamhet, varför det är viktigt att arbeta i egna 
bolag i respektive land. 
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4.7  Intervju med Harald, expert inom Business Intelligence 
 
Harald är VD för ett konsult- och analysföretag som vi här kallar Strategi, med tjänster inom 
strategiutveckling och utveckling av framtids- och omvärldsbevakningsfunktioner hos 
organisationer. Harald är expert inom området Business Intelligence och anlitas som 
gästföreläsare av Stockholms Universitet för kursen International Competitive Intelligence. 
Frågorna som intervjun utgick från finns i bilaga 2. 
 

4.7.1  Brister i företagens Business Intelligence 
 
Harald ger som exempel på generella brister hos företagen, att BI inte tas på tillräckligt allvar. 
Otillräcklig fingertoppskänsla och en syn på BI-funktionen, som någonting som skall finnas, men 
utan att genomföra den helhjärtat, är vanliga problem. Om omvärldsanalys används så kopplas 
den oftast inte i tillräcklig utsträckning till verksamhetens kritiska processer och ledning. 
Företagen lider av en okunskap om hur BI-arbetet bör organiseras, vilket leder till att den inte ger 
tillräcklig nytta. 
 
För små företag är BI mycket en fråga om resurser. Man prioriterar annat då BI förknippas med 
kostnader som man inte anser sig ha råd med. På samma gång anser Harald detta synsätt 
varandes ”lite bakvänt” då BI är det som ämnar säkerställa att de resurser som organisationen 
förbrukar genom till exempel marknadsföring, skall riktas på bästa sätt. Felriktad marknadsföring 
och framställning av produkter som marknaden inte efterfrågar är kostsamt för företagen. 
 
Anledningen till att BI inte prioriteras, tror Harald, är beroende av kultur och tid. Att beakta är att 
BI som begrepp är relativt nytt, ca 15 år. Det kan jämföras med synen på marknadsföring, som 
funnits som ämnesområde i ca 30 år, men som först på senare tid blivit en självklar del av 
verksamheten. Kultur inom företag är trögrörligt, varför det tar tid för nya områden att få fotfäste. 
 
Ledningen fjärmar sig ofta omedvetet från BI, då gedigen omvärldsinsikt kan visa på 
obehagligheter och krav på stora förändringar. Harald berättar om hur människor psykologiskt 
censurerar sig själv från saker man inte klarar av att ta itu med. Han pratar om en trappa med fyra 
steg: 
 

1. Inspiration 
2. Nöjdhet 
3. Censur 
4. Förvirring/kaos 

 
Till en början är människan (och i detta fall som företagsledare) inspirerad och skapande. När 
saker och ting går bra leder det till nöjdhet med situationen. Förr eller senare ställs allt mer krav 
på förändring. När kraven blir för stora och förvirrande, idkar människan en slags självcensur. 
Denna självcensur är ett psykologiskt försvar för att människan skall orka med att hantera sin 
omgivning. Detta då hon inte orkar ta itu med kaos. Det psykologiska försvaret har dock 
uppenbara nackdelar. Det är när människan inte orkar med att ta itu med kaos och förändring 
som hon drabbas av blindspots. 
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4.7.2  Användning av strategikonsulter 
 
När företag anlitar konsultfirmor för att få hjälp med strategiutformning, ser Harald en fara i att 
företagen kan lägga ut hela det arbetet på entreprenad. Det kan orsaka problem som företagen ej 
är medvetna om. När Strategi anlitas som strategikonsulter för strategiutveckling, ser Harald det 
som en nödvändighet att kunden är aktivt delaktig i hela processen. Kunden måste vara med på 
resan, då deras kunskap, vilja och kompetens är avgörande för slutresultatets kvalitet. Strategi 
driver dessutom utbildningar inom BI, där vikten av företagens egna engagemang bedyras. Allra 
helst vill han att ägare även skall vara delaktiga genom styrelserepresentationen. Detta 
resonemang förespråkas även av Styrelseakademin i Stockholm, som är en sammanslutning av 
personer som arbetar i styrelser. De verkar mycket för en allt mer aktiv styrelserepresentation i 
företagens strategiarbete. 
 
Professionalismen i att bevara företagskritisk information, hävdar Harald dock att företagen som 
anlitare av strategikonsulter knappast behöver oroa sig för. Konsultfirmor ”läcker” inte 
informationen de tar till sig. Hela branschen bygger i detta hänseende på förtroendet för 
strategikonsulternas säkra bevarande av information. 
 

4.7.3  Perspektivskillnader beroende på kultur 
 
Gilad säger, enligt Harald, att det viktigaste är att chefen har rätt intelligence, vilket är ett 
amerikanskt perspektiv. I Sverige är situationen annorlunda med tanke på vår tradition av 
decentralisering. För svenska företags del innebär det att många i organisationen måste ha insikt i 
omvärldsförändringar. 
 

4.7.4  Scenariometodik 
 
Harald säger sig ha mycket goda erfarenheter av scenariometodik. Andra sätt som han 
förespråkar är kartläggning genom t.ex. Porters responsprofilanalys eller trendanalyser enligt 
systematik om vad som kommer att förändra branscher. Fördelen med scenariotekniken är att 
olika alternativ ges i en osäker värld. Kortsiktigt däremot bör diverse drivkrafter och trender 
istället analyseras. Företagsspel (eller war-games), där situationer spelas upp, är också någonting 
som Harald rekommenderar. Men även i jämförelse med dessa, ser han scenariotekniken som 
mer utförlig p.g.a. att oftast en mycket mer gedigen faktainsamling sker och att utfallen är flera. 
Möjligen skulle ett antal olika scenarier kunna spelas upp som företagsspel. Frågan är dock hur 
praktiskt genomförbart det skulle vara, då personer i nyckelpositioner oftast lider av tidsbrist och 
ett sådant multipelt företagsspel skulle kräva mycket resurser. 
 

4.7.5  Effekten av implementering av Business Intelligence på företag 
 
Harald skiljer på strategisk och operativ intelligence. Den strategiska rör sig mer på en 
övergripande nivå och sysslar med inriktningsfrågor på längre sikt. Operativ intelligence däremot, 
berör taktik – hur företaget skall röra sig på marknaden nu etcetera. Harald kan se fördelar i att ha 
en operativt anställd som arbetar med BI på företaget. Detta skulle kunna ge en snabb, konkret 
effekt då verkligheten är nära dem som hanterar omvärldsbevakningen. På större bolag där BI-
funktionen är mer centraliserad, måste analytikerna ut på affärsområdesnivå för att nå den 
intressanta informationen. 
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Att sätta drivande mål, som t.ex. att hitta affärsmöjligheter i syfte att generera tillväxt, är ett bra 
sätt att få dem som arbetar med BI att kämpa för information som genererar intäkter. 
 
För mindre företag som har begränsade resurser, menar Harald att en person dedikerad till att 
arbeta med BI, ger en tydlig effekt under förutsättning att denna vet vad som skall göras. 
Återigen betonas vikten av att organisera funktionen på rätt sätt för att möjliggöra att 
verksamhetens kritiska processer och ledning får ett bra stöd.  
 
Då BI-arbetet har till uppgift att upptäcka förändringar i företagets omgivning som påverkar dess 
marknadsförutsättningar, anser Harald att BI-funktionen bör vara integrerat i strategiarbetet i 
företaget. Annars försvåras förutsättningarna för att genomföra de kontinuerliga justeringar i 
strategin som företaget behöver. Detta skall helst ske efter hand. Dock kan BI-arbete ändå göra 
nytta om det inte skulle integreras i strategiutformandet. Genom att ta fram konkurrentprofiler, 
studera trender och generera idéer för t.ex. sälj- och produktutvecklingsfunktionerna, kan BI-
funktionen ändå vara av värde för företaget. 
 

4.8  Intervju med Ingvar, expert inom Business Intelligence 
 
Ingvar började arbeta hos Ericsson 1988, och var mellan 1996-98 ansvarig för BI. Därefter var 
han med och grundade ett företag som vi i uppsatsen kallar Intelligens som säljer IT-lösningar för 
Business Intelligence, där han är styrelseordförande. Utöver detta arbetar han som konsult, främst 
med utbildning och varumärkeshantering. Ingvar är expert inom Business Intelligence och anlitas 
som gästföreläsare av Stockholms Universitet för kursen International Competitive Intelligence. 
Frågorna som intervjun utgick från finns i bilaga 2. 
 

4.8.1  Möjliga problem för en Business Intelligence‐funktion 
 
Ingvar anser informationshanteringen i många företag som ett stort problem. Den sköts helt 
enkelt inte på ett tillfredställande sätt. Många "BI-enheter" är inte med i affärsprocessen vilket 
gör att mycket av nyttan de skulle kunna bidra med, försvinner. De blir lätt en egen centraliserad 
enhet utan tillräcklig koppling till den faktiska verksamheten. I dessa fall är risken stor att BI-
staben tar fram rapporter och analyser som sedan inte finner någon intresserad mottagare i de 
andra delarna av organisationen. 
 
Grundförutsättningen för en lyckad BI-funktion blir därför, enligt Ingvar, att de har ett knowledge 
management-perspektiv. När någon skall fatta ett beslut är det BI:ns uppgift att underlätta detta 
genom att skapa ett bra beslutsunderlag. Rapporteringen måste alltid vara relevant, och se till att 
ge en god förståelse för marknaden. 
 
BI-enheten skall arbeta ytterst extrovert. Detta gör att kulturkrockar ofta uppstår i organisationen. 
Ett problem som Ingvar finner vara ganska vanligt, är att anställda är protektionistiska om den 
information de besitter. Det finns en rädsla för att lättare bli utbytt om andra i organisationen får 
tillgång till samma kunskap som individen. 
 
Ett annat led i detta problem kan vara informationsmakten på mellanchefsnivå. Ingvar ser det 
som ett större problem utanför Sverige, men även här bör riskerna för det uppmärksammas. 
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Chefer, framförallt av den äldre generationen, kan ibland se det som viktigt att inneha mer 
information än sina underställda. 
 
Vissa chefer kan också motverka att BI-funktionen använder sig av deras resurser. För att bryta 
detta synsätt menar Ingvar att det bästa sättet är att visa på nyttan för den del som chefen 
ansvarar för. 
 
Ett annat problem för företagen är det informationsöverflöd de utsätts för. Här är det BI-
funktionens uppgift att sålla fram den information som personer i organisationen behöver, och att 
rensa bort resten. 
 
Då det inte med säkerhet går att bevisa ROI för investeringar i BI, kan funktionen prioriteras bort 
i budgetsammanhang. BI är en supportfunktion till övriga delar av organisationen och staber 
brukar hållas så små som möjligt. För att möjliggöra budgetmedel till funktionen måste den 
därför säljas in ordentligt. Det kan vara nödvändigt att ge ledningen någonting att ”ta på” för att 
enheten skall tillåtas. Som exempel kan ges att bättre information kan ge fler vunna affärer per år, 
vilket skulle generera mer intäkter än vad kostnaden skulle innebära. 
 

4.8.2  Kriterier för fungerande informationshantering 
 
Ingvar tar upp tre viktiga parametrar för informationshanteringen, relevans, timing och 
kompetens hos mottagaren. Endast relevant information skall gå vidare till berörda personer. Den 
information som levereras måste också nå fram i rätt tid, annars försvinner meningen med den. 
När mottagaren till sist får informationen, är det kritiskt att denne vet vad den skall användas till. 
 
För att säkra att dessa tre kriterier uppfylls, anser Ingvar att det alltid måste finnas någon som 
tänker "BI" i affärsprocesserna. Informationshanteringen måste vara en del i tankemönstret. Han 
jämför det med att arbetsplatser idag måste ha skyddsombud, som skall se till att 
säkerhetsaspekterna alltid tas hänsyn till i alla processer. Någon skall alltså veta vad som finns 
som kan hjälpa till att förstå och underlätta affärsprocesserna. 
 
För att hantera den stora mängd information som finns runt företaget, behövs bra systemstöd. 
Ingvar anser att många system som finns idag, inte håller måttet för företagens behov. Systemen 
måste vara till för att möjliggöra tillgången till just den behövda informationen utan att ta med 
brus. För att lyckas med detta behövs en väl fungerande kategorisering av informationen som 
finns lagrad. 
 

4.8.3  Användning av scenariometodik 
 
Scenariometodik är något som Ingvar uppskattar och ofta använder med sina kunder. 
Långsiktiga ”prognosscenarier” ser han som bra sätt att studera ”what if”-frågor av karaktären: 
hamnar vi där, vad gör vi då? Scenariot blir ett slags sjökort över omgivningen, medan BI-
funktionen agerar som navigationsutrustning. BI:n skall stämma av sin input mot scenarier och 
strategierna för företaget för att testa och se vad som händer i omvärlden. 
 
Ingvar arbetar ofta med kontinuerliga scenarier. Dessa studerar små avvikelser under lång tid 
som kombineras med osäkerheter. Med osäkerheter menas förändringar av annan karaktär som 
inte är lika väl kända. Kombinationen av ett par sådana scenarier bildar ett bra ”rum” att 
applicera BI-arbetet på, enligt Ingvar. Scenarier fungerar dessutom bra för mindre projekt. 
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4.8.4  Att bygga upp en Business Intelligence‐funktion för ett mindre företag 
 
Att bygga upp en helt egen BI-enhet hos ett litet företag, kan bli en satsning som är svår att få att 
gå ihop ekonomiskt. Ett intressant alternativ är istället att skapa en funktion för att stötta 
företaget i alla typer av frågor. Att taga ett totalt knowledge management-grepp och samla all 
information på ett ställe är en lämplig vision att sträva efter. Sedan måste det undersökas vilken 
information som är viktigast för företaget kontra strategin, se vad för information som behövs för 
att nå affärsmålen och skapa träffsäkerhet på marknaden. Denna funktion bör ha koppling till 
strategiläggandet och marknadsföringen och ha en god förståelse för företaget. Givet mottagarens 
förkunskaper, skall funktionen tillhandahålla verktyg att utnyttja den. Synen måste vara att se 
besutten information och kollegor som resurser för bättre beslutsfattande. Ingvar anser att det för 
ett mindre företag, mer handlar om knowledge management än om BI för att få ut det mesta 
möjliga av de begränsade resurserna. 
 
Den analytiska infallsvinkeln påverkas av var i organisationen du sitter. Om du är knuten till sälj, 
tenderar du att vara mer offertinriktad i ditt tänkande. Om du däremot arbetar med strategifrågor, 
har du istället ett mer övergripande perspektiv. 
 
En BI-enhet som inte har strategiledningens välsignelse, kommer enligt Ingvar, inte att fungera. 
Strategiledningen måste tycka att det är av strategiskt värde att ha en BI-enhet, för att den skall få 
möjligheten att arbeta på ett bra sätt. När denna välsignelse finns, kan BI-enheten sedan stödja 
företagets andra funktioner såsom sälj, marknad och produkt etc. 
 
Ingvar avslutar intervjun med följande ord: 
 
 ”BI måste vara en verksamhet i firman som skall vara överallt, stödja alla 
processer.” 
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5  Analys 
 

5.1  Strategiarbete 
 
Som Gilad beskriver i sin CEW-triangel (kapitel 3.3), är det dissonansen mellan företagets 
strategi och de rådande förutsättningarna på marknaden som skapar osäkerhet och därmed risker 
för företaget. Gilads modell kan sammanfattas på följande sätt: 
 

• Företaget utvärderar sin situation idag 
• Utifrån den rådande situationen uppmärksammas ett antal risker för företaget 
• Företaget bevakar omvärlden i jakt på signaler som tyder på att riskerna är på väg att 

realiseras 
• När signaler uppmärksammas, rapporteras de till beslutsfattare med förslag och 

rekommendationer om åtgärder 
• Ledningen fattar beslut om hur företaget skall positionera sig framöver, med hänsyn till 

den nya informationen 
• Besluten om ny/förändrad/oförändrad positionering skapar förutsättningarna för nya 

risker som behöver identifieras 
 
På detta sätt pågår arbetet i en spiralliknande process som utformar, utvärderar och beslutar 
företagets strategier. Frankelius belyser vikten för organisationen att frångå ett statiskt tänkande 
och ständigt vara beredd att ompröva sina perspektiv. 
 
Som vi kan se av intervjuerna med både experter och företrädare för företagen i empiriavsnittet, 
och som vi även finner stöd för i teorin hos Pagels-Fick (kapitel 3:1 & 3:4), är strategiarbetet en 
allt för kritisk del av verksamheten för att lägga ut på entreprenad. Vi har kunnat se hur vissa av 
respondenterna förespråkar användandet av strategikonsulter som ett komplement eller extra en 
infallsvinkel från en part med externt tänkande och nya friska ögon. Däremot visar intervjuerna 
med företagsrepresentanterna att fyra av de fem respondenterna finner strategikonsulternas 
perspektiv varandes otillräckligt för att driva strategiarbetet hos företagen som anlitar dem. 
Respondenterna anser inte strategikonsulterna ha den förankring i organisationen som krävs för 
att till fullo förstå allt som krävs för att skapa en fullgod strategi för den. Denna uppfattning delas 
även av Harald.  
 
I Kortbolagets fall är inte företaget självt aktivt i strategiarbetet och strategikonsulterna kan 
därmed få svårigheter att utveckla en strategi för verksamheten som är tillräckligt förankrad i 
helhetsperspektivet. Strategikonsulterna kan ha svårigheter att kompensera sin brist på 
verksamhetskunskap och erfarenhet av företagets kunder och medarbetare, tillräckligt för att 
kunna motivera dem att vara drivande i en strategiprocess. En fördel med strategikonsulterna kan 
dock vara en minskad risk för en statisk syn på omvärlden, jämfört med om strategiarbetet endast 
skulle genomföras av Kortbolagets medarbetare.  
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5.2  Fördelen med Business Intelligence 
 
Av dem som intervjuats som har arbetat med BI i någon form, visar erfarenheten tydligt på att 
det varit en god investering och att det är någonting som de uppmuntrar. Även om det kanske 
inte går att sätta exakta siffror på hur BI gett utslag på verksamheten, ser de ett stort värde i en 
väl utvecklad och effektiv omvärldsbevakning.  
 
Att spara in på BI är någonting som merparten av respondenterna avråder från. Som Harald och 
Ingvar båda hävdar, kan investeringen i en resurs som arbetar med omvärldsbevakning lätt 
räknas hem om det innebär ytterligare någon vunnen affär per år, eller att kostnader genom att 
arbeta med fel saker eller fel kunder kan minskas. Detta resonemang stöds av Gölin & Witwolet 
som belyser BI-funktionens arbete att på ett tidigt stadium möta omvärldens förändringar med 
god precision. Fördelen med att fånga upp tidiga signaler är någonting som samtliga 
respondenter förespråkar och anser vara viktigt. Cesar tar upp ett praktiskt exempel på hur 
investeringen i BI för Skogsbolagets del gav god utdelning. När Skogsbolaget genom sin 
omvärldsbevakning fann tidiga signaler på förändringar i marknaden i Tyskland, kunde de verka 
proaktivt på andra marknader. Helt i enlighet med vad som beskrivs i Current signal tracking-
diagrammet i kapitel 3.2. Istället för att förändringen i omvärlden sågs som ett hot, innebar 
upptäckten av nya signaler i ett tidigt skede att företaget kunde göra en omläggning av sin 
strategi och förstärka sin position på flertalet marknader. Förändringen blev genom BI-arbetet till 
en möjlighet som Skogsbolaget tog tillfället att utnyttja, det vill säga att företaget agerade på 
informationen istället för att reagera. 
 

5.3  Omvärldsbevakning i hela organisationen 
 
Ingvar menar här att en viktig faktor i att skapa ett väloljat maskineri för informationshantering, 
är att få med sig alla delar av organisationen. Genom att BI alltid blandas in i alla processer, 
länkas företaget samman i ett informationsflöde med strävan att öka den kollektiva nyttan. 
Harald stämmer också in i resonemanget att nyttan blir större av att hela organisationen bidrar till 
och tar del av omvärldsbilden. Till exempel ger mer information om en kund på olika nivåer, en 
helhetsbild som förbättrar utsikterna för säljavdelningen att avgöra om/vad/hur någonting skall 
säljas. För förvaltningen finns bättre information om hur kunden bör hanteras när den väl skrivit 
på kontraktet. BI-funktionen blir i det här fallet det filter som sållar ut allt onödigt för respektive 
mottagare av information. 
 
Två exempel på hur man lyckats få med sig medarbetare från alla delar i organisationen, är 
Inkassoföretaget och Skogsbolaget. Inkassoföretaget stimulerar nytänkande och 
informationsspridning med hjälp av ekonomiska och sociala incitament. Skogsbolaget har också 
valt att belöna anställda som bidrar med information på olika sätt. Utöver detta satsar de på 
utbildning och använder sig av sin formella nätverksstruktur för att få en naturlig väg för 
informationshantering mellan organisationens olika nivåer. 
 

5.3.1  Kollektivt lärande 
 
Genom att satsa på en organisation av kollektivt lärande och utbyte kan, enligt Sandberg & 
Targama med stöd av resonemanget av Normann, en positiv spiral av kunskapsförhöjande leda 
till förbättringar i de olika processer som finns. Det är viktigt att se till att få med sig hela 
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organisationen när man bygger upp detta för att få en så god utväxling av de kunskaper som 
medarbetarna besitter som möjligt. Som Ingvar påpekade, kan individer sitta och hålla på 
information i syfte att säkerställa sin position. Denna suboptimering är negativ för företaget som 
därför behöver bryta mönstret. För att kunna lyckas med detta måste individen i fråga se nytta 
med att föra information vidare. Detta sker först när denne upplever att någonting erhålles i 
utbyte. Företaget behöver, som Ingvar nämner, visa på att när informationen når rätt personer så 
blir resultatet att arbetet förbättras eller underlättas även för individen.  
 
En anledning till att vissa individer inte vill föra information vidare kan vara att de vill göra sig 
oumbärliga. Ofta kan det finnas en underliggande rädsla för att annars bli bortrationaliserad. Vill 
ledningen komma åt detta problem är det viktigt att den arbetar på att skapa en öppen och 
stöttande kultur. Individen får inte känna att den genom att kommunicera öppet senare kan 
straffas med att få sin tjänst indragen. 
 
Det behöver inte heller alltid vara medveten suboptimering som är anledningen till att viktig 
information inte förs vidare i organisationen. Som Frankelius nämner, kan individens upplevelse 
av vad som är viktigt och inte, misstämma med den bild som företaget har. För att kringgå detta 
dilemma behöver företaget påverka individens uppfattning. Sandberg & Targama hävdar att en 
förändring av företagskulturen kan medföra en sådan önskad påverkan. Som Pagels-Fick 
beskriver, så är det en nödvändighet att BI-funktionen arbetar inom den rådande kulturen på 
företaget. För att individens inställning skall ändras till att stämma överens med företagets syn, 
bör därför företagets kultur stödja de önskade värderingarna. Gör de inte det i dagsläget, behöver 
kulturen skiftas till dess att det inte längre råder någon dissonans mellan den och den syn som 
företaget anser vara önskvärd.  
 
För att lyckas med en sådan förändring behöver företaget, som Grönroos förklarar, satsa på 
utbildning och kommunikationsstöd. Dessutom kan det vara till fördel att, som Sandberg & 
Targama nämner, tillsätta nyckelpersoner i organisationen som anses företräda en annan syn och 
förståelse än vad som gällt tidigare. I Kortbolagets fall ges denna möjlighet i och med att Adam 
tillträdde tjänsten som ledare 1 januari, 2006. Som ny ansvarig för verksamheten ges han därmed 
möjligheten att påverka Kortbolagets kultur i nya riktningar, då han inte förväntas företräda 
samma syn på verksamheten och ledarskap som tidigare chefen. 
 

5.4  Faror för Business Intelligence‐funktionen 
 
Till att börja med, kan det vara svårt att få ledningen att inse vikten av en BI-funktion. 
Fenomenet är, enligt Harald, nytt och det kan vara svårt att bevisa ROI, vilket kan påverka 
beslutsfattarna i budgetprocessen. Här menar fem av respondenterna att det är viktigt att se BI-
funktionen/omvärldsbevakningsfunktionen som en investering istället för en kostnad. Genom att 
lägga ned resurser på ett bra förarbete kan man positionera sig bättre och fatta goda beslut och 
därigenom hämta hem de resurser som lagts ut. Även Adam anser att omvärldsbevakning är ett 
område som behöver prioriteras inom Kortbolagets verksamhet. 
 
I kapitel 3.5 beskrivs problematiken med att värdera en BI-funktion. Att göra en kalkylering av 
ROI är svårt då BI-funktionen mestadels bidrar med ogripbara effekter till organisationen. Dock 
ges exempel på nyttan av att ha en beredskap för omvärldens förändringar i artikeln av Price och 
Johansson & Kruusvals uppsats. Vidare ges stöd för en investering i BI av Skogsbolaget som kan 
härleda förstärkta marknadspositioner till informationen från sin omvärldsbevakning.  
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Nästa problem är förståelsen för funktionen internt. Ingvar och Harald, liksom Gilad, förklarar 
för oss att det är vanligt att företag som investerar i en BI-funktion gör det på ett icke 
tillfredställande sätt. Till exempel kan funktionen bli alltför centraliserad och fjärmad från 
verksamheten för att kunna göra ett tillräckligt bra arbete.  
 
Vidare gäller det att det arbete som funktionen levererar, nyttjas av dem som är mottagare. Detta 
kanske kan tyckas självklart, men som Dahlberg & Svenungsson hävdar i sin uppsats, finns en 
risk att BI-funktionens omvärldsbevakning inte inverkar på det reella beslutsfattandet. Inte 
ovanligt är att beslutsfattare endast letar efter information som stödjer deras redan genomförda 
val. Harald berättar om en psykologiskt betingad ovilja hos människor att se problem. De krav på 
förändring och anpassning som ställs på organisationen som framkommer av 
omvärldsbevakningen, kan därför ses med oblida ögon av beslutsfattare. Även om informationen 
är obekväm, måste BI-funktionen stå på sig och föra fram sina resultat. Som David med flera 
talar om, så behöver dem som arbetar med omvärldsbevakningen ha en hög grad av integritet. 
Det är genom att ifrågasätta rådande sanningar som det går att hitta nya vägar för framtiden. 
Sedan är det upp till ledningen att välja om de rekommendationer som givits skall följas. Därför 
är det ett krav för att BI-verksamheten skall vara givande, att man vågar föra fram också den 
information som är ovälkommen.  
  
 

5.5  Erfarenheter av scenariometodik 
 
Hos Gilad, Van der Heijden, Pagels-Fick och Lynch, liksom i intervjuerna med BI-experterna 
Ingvar och Harald, finner vi starkt stöd för scenariometodik och war-games. Tekniken att arbeta 
med scenarier stimulerar den mänskliga fantasin och är till för att hjälpa användarna att tänka i 
nya banor.  Den ses därmed som ett kraftfullt verktyg att sätta sig in i flera olika tänkbara utfall 
för framtiden. Därigenom kan man öka medvetenheten för signaler i omvärldsbevakningen och 
förbereda sig och positionera sig strategiskt på det vis som Lynch nämner. Ingvar och Harald 
säger sig båda ofta använda sig av scenariemetodik, och tycker sig få goda resultat av dem.  
 
Hos de intervjuade företagen däremot, används inte tekniken fullt ut. Olika tänkbara utfall 
analyseras, men inte enligt en strukturerad scenariomodell. Adam hos Kortbolaget ser tekniken 
som intressant och kan vara beredd att prova att använda den. 
 
Det går att finna för och nackdelar med både scenariometodik och mer allmän analys av olika 
potentiella utfall. Scenariometodiken kräver mer resurser under genomförandet, vilket kan 
avskräcka från användning. Genom att bara på ett mer övergripande sätt analysera olika utfall, 
blir processen inte lika resurskrävande. Däremot är scenariometodiken mer djupgående och drar 
fördelar av att blanda in flera olika personer och synsätt. Med hjälp av scenariometodiken 
genomlevs kontinuerligt CEW-trianglens (figur 5) olika faser för att undersöka utfallen av olika 
sätt att agera. På detta sätt torde scenariometodiken kunna öka träffsäkerheten i analysen 
eftersom resultatet är baserat på en mer utförlig konsekvensanalys. 
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5.6  Risk Identification 
 
CEW-triangelns (figur 5) process inleds med företaget identifierar sina risker. Intervjun med 
Adam visar att det inte sker något sådant arbete hos Kortbolaget i dagsläget. Eftersom det inte 
genomförs något arbete med att identifiera risker, är sannolikheten stor att Kortbolaget, enligt 
Gilads resonemang, drabbas av blindspots. Organisationen känner därmed inte till sin brist på 
kunskap.  
 
Hela identifieringen av risker blir på sätt och vis en blindspot för Kortbolaget. Om de inte har 
identifierat sina industry change drivers, bör de heller inte veta vad för signaler som en 
omvärldsbevakningsfunktion skall söka efter på marknaden.  
 
Harald understryker vikten av att företagen själva måste vara med och vara drivande i hela 
strategiprocessen. Att identifiera sina blindspots är, enligt Gilad, en kritisk del i en väl fungerade 
omvärldsbevakning. Hos Datakonsultföretaget är synen den att en formaliserad BI-funktion inte 
är värd att investera i. Kortbolaget blir därmed av sin ägare inte styrt till att strukturerat arbeta 
med att identifiera sina blindspots. Om då strategikonsulterna kommer fram till förslag som de 
anser bör implementeras hos Kortbolaget, finns risken att Kortbolaget, på grund av sina 
blindspots, kan ha svårt att ta dem till sig.  
 

5.7  Intelligence monitoring 
 
Det andra steget i CEW-triangeln (figur 5) berör hur organisationens funktion för 
omvärldsbevakning bör vara strukturerad gällande insamlande, hantering, analysering och 
rapportering av information. 
 
Gilad hävdar att företaget, genom att identifiera de industry change drivers som kan komma att 
påverka företaget, tydliggör de områden som behöver närmare bevakning. Företaget måste sedan 
utse personer som bevakar omvärlden i jakt på signaler som tyder på förändringar.  
 
Telekomföretaget ger ett exempel på hur en strukturerad BI-enhet kan arbeta. David beskriver 
hur deras BI-funktion är uppdelad i tydliga ansvarsområden med en initial gränsdragning mellan 
själva marknaden och företagets befintliga kunder. Marknadsanalysgruppen och 
kundanalysgruppen har i sin tur delats upp i mindre områden. Som exempel kan ges 
konkurrentbevakning, marknadsutveckling och kunduppfattning. Denna uppdelning kan härledas 
från de industry change drivers som inverkar på Telekomföretaget. BI-enhetens medarbetare 
sköter bevakning, analys och rapportering utifrån sina tilldelade ansvarsområden. 
 
Ingvar betonar vikten av att den information som levereras av en BI-enhet är relevant, når fram i 
rätt tid. Current signal tracking-diagramet (figur 4) stödjer resonemanget om tidsaspekten. 
Figuren visar på hur möjligheterna att agera utifrån marknadssignaler, minskar allt eftersom tiden 
fortlöper. Att få information i rätt tid ges också mycket stor vikt av alla intervjuföretagens 
respondenter. 
 
I Kortbolagets fall är omvärldsbevakningen i det närmaste obefintlig. Den begränsade bevakning 
som utförs, sker ad-hoc och utan att någonting dokumenteras. De har tillgång till den 
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omvärldsinformation som finns i Datakonsultföretagets system. Denna är till största delen inköpt 
från till exempel Gartner och rör sig därför mestadels om sekundärdata. Eftersom Kortbolaget 
inte dokumenterar någonting själva, lider de därmed en brist på internt utbyte av primärdata.  
 
Tillgång till primärdata kan ges via nätverk. Gilad förespråkar att en BI-funktion skall vara 
organiserat i ett nätverk, för att underlätta informationsspridning. Både Skogsbolaget och 
Telekomföretaget har inrättat formaliserade nätverksstrukturer för att underlätta BI-arbetet i 
organisationen. Datakonsultföretaget har istället valt att uppmuntra uppkomsten av informella 
nätverk. Ett problem som Datakonsultföretagets lösning kan medföra är att informella nätverk 
endast vänder sig till dem som känner till dem. När nätverket, som på Skogsbolaget och 
Telekomföretaget, formaliseras och blir en integrerad del av organisationen, underlättar det för 
medarbetare att veta hur de skall föra sin information vidare. Dessutom är det en tydlig signal i 
organisationen att ledningen ser BI som en prioriterad del av verksamheten och motiverar till 
deltagande. 
 
Adam förklarar att en BI-funktion i någon form är önskvärd för Kortbolaget, men att den måste 
vara begränsad i sin resursförbrukning då enheten är relativt liten och att kostnaden därmed blir 
stor i förhållande till de budgeterade medlen. 
 

5.8  Management action 
 
När signaler som tyder på förändring i omvärlden uppmärksammats och analyserats, gäller det 
för företaget att agera. Detta beskrivs i det tredje steget i CEW-triangeln (figur 5). Visar sig 
informationen vara tidskritisk, menar Gilad att den bör framföras i formen av en management 
alert (det som David även kallar nyhetsflash). Denna skall vara en kort och koncis rapport som 
ges direktkanal till ledningen för att meddela att åtgärder måste sättas in snarast. Information av 
mer löpande natur, anser Gilad istället skall levereras under regelbundna möten med ledningen. 
Intervjuerna visar att denna modell används av Skogsbolaget, Telekomföretaget och 
Inkassoföretaget. 
 
De rapporter som levereras skall, enligt Gilad, vara en analys av data och dessutom innehålla BI-
enhetens rekommendationer till hur företaget bör agera. Rekommendationerna är till för att 
underlätta ledningens arbete när de skall ta ställning till informationen. David påpekar att det är 
viktigt att enheten är rak och tydlig i sin kommunikation och inte friskriver sig för andra tänkbara 
utfall.  
 
Utifrån den levererade rapporteringen är det sedan upp till ledningen att agera. Som Gilad 
påpekar, är det inte nödvändigtvis så att de rekommendationer som BI-enheten har levererat, följs. 
Dock har BI-arbetet givit ledningen en god grund att utvärdera de olika alternativ som står till 
buds. Både Skogsbolaget och Telekomföretagets BI-funktion är väl förankrade i deras respektive 
ledningsgrupper. De beslutsunderlag som BI-funktionerna i dessa organisationer levererar, ligger 
till grund för beslutsfattandet. 
 
Då Kortbolaget inte identifierar sina blindspots och inte heller bedriver någon organiserad 
omvärldsbevakning (de två första stegen i CEW-triangeln), blir det en naturlig konsekvens att de 
beslut som ledningen fattar inte baseras på omvärldens förändringssignaler. Adam tar också upp 
det faktum att BI behovet är stort och att den aktuella kunskapsnivån om omvärlden är 
förhållandevis låg. Han visar därmed en önskan att förbättra företagets arbete i CEW-triangelns 
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två första steg, för att därmed underlätta och förbättra förutsättningarna för sig själv att 
genomföra triangelns tredje steg. 
 

5.9  Avsaknad av Business Intelligence‐funktion 
 
Den enda personen i studien som egentligen inte tycks se något värde i att bygga upp en BI-
funktion, är Bertil hos Datakonsultföretaget. Diskussionen med honom ger indikationer på att 
han inte ser någon nytta med en formaliserad intern BI-funktion för omvärldsbevakning, utan att 
ansvarig för respektive kund bör bevaka och analysera sina intressen. Anledningen till detta 
verkar åtminstone till stor del bero på att företagets utbud ses som alldeles för heterogent för att 
en BI-funktion skall kunna bidraga med nytta till dem som arbetar med kunderna. Istället verkar 
Bertil se fördelar med att köpa in informationen utifrån och tillgängliggöra den för alla berörda 
genom ett gemensamt system. 
 
Man kanske kan säga att de informella nätverken som Datakonsultföretagets ledning uppmuntrar, 
fungerar som en informell omvärldsbevakningsfunktion. Dock med den brist på enhetlighet som 
avsaknaden av ett ”styrsystem” innebär.  
 
Att som Datakonsultföretaget välja att inte ha en BI-funktion utan istället bara köpa in 
informationen från utomstående parter, och sedan förlita sig på att respektive medarbetare på ett 
tillfredställande sätt kopplar samman informationen med sina egna observationer, kan möjligen 
skapa vissa problem. Då den inköpta informationen är tillgänglig för alla på marknaden och 
företaget inte på ett strukturerat sätt analyserar den med ”egna ögon”, tillförs inte den sista 
destillation av informationen där den blir företagsunik kunskap med ett mervärde. Det är detta 
som BI-funktionen är till för.  
 
När istället övriga respondenter tillfrågas, förespråkar de nyttan av att ha kompetensen inhouse. 
De ser det som en konkurrensmässig fördel att ha en kompetent BI-avdelning som kan ge dem 
den lilla extra droppen essens ur allt brus som skall hanteras. Framförallt ser de fördelen av att 
dem som sköter omvärldsbevakningen inte bara rapporterar vad som händer och vad som kan 
hända, utan även ger rekommendationer om hur företaget bäst bör möta dessa framtida hot och 
möjligheter. För att göra detta tror respondenterna att kompetensen i den egna organisationen 
utgör en avgörande skillnad i kvaliteten av det som levereras.  
 

 58



- Intelligent destillation av kaos -  

6  Slutsatser 
 
I detta kapitel ämnar jag redogöra för svaren på min frågeställning i avsnitt 1.2. Utifrån den 
empiriska studien, och genom att ställa det i relation till teorier som beskrivits i kapitel 3, skall 
jag ge mina rekommendationer till hur jag anser att Kortbolaget skall gå tillväga för att skapa en 
väl fungerande BI-funktion. De frågor som jag skall besvara är: 
 

• Hur bör BI-strukturen se ut rent praktiskt hos Kortbolaget och vilka personer eller 
funktioner bör ingå i den? 

• Hur bör man göra för att resultatet av den BI som tas fram hos Kortbolaget skall komma 
till användning på det vis som är avsett? 

 

6.1  Strategiarbete 
 
Det är tydligt att det finns en förståelse hos ledaren för Kortbolaget att behovet av förändring är 
stort. Det faktum att Kortbolaget inte har någon egentlig strategi för verksamheten, finner jag 
vara närmast skrämmande. Eftersom de inte har några utarbetade strategier, kan Kortbolagets 
verksamhet liknas vid en segelbåt som tar sig fram på sjön utan roder. Att som företag bedriva 
sin verksamhet utan förankring i strategier, bör medföra att man utsätts för stora risker att inte 
verksamheten utvecklas på ett sätt som ligger i linje med omvärldens förändringar. En dissonans 
mellan strategi och marknadens förutsättningar i CEW-triangelns (figur 5) första steg, påverkar 
naturligtvis Kortbolagets möjligheter att bevaka relevanta signaler från sin omvärld och 
träffsäkerheten i beslutsfattandet. Detta skulle i förlängningen kunna betyda fara för Kortbolagets 
fortsatta existens. Det indikerar att de måste ta ett helhetsgrepp och bygga upp saker och ting från 
grunden.  
 
För att över huvud taget veta vad det är för saker företaget skall vara uppmärksam på i omvärlden, 
måste det finnas någon form av strategi att utgå ifrån. Här har Kortbolaget troligtvis ett digert 
arbete framför sig. Företaget måste definiera vad som skall vara dess verksamhet framöver och 
därefter se vad som inverkar på strategins möjligheter att lyckas på marknaden, det vill säga 
identifiera de industry change drivers som råder för Kortbolagets bransch. För närvarande tycks 
verksamheten mest fortsätta i invanda hjulspår och göra goda resultat. Dock är det farligt att 
förlita sig på historien och de framgångar den innehåller, istället för att fokusera på nuet och 
framtiden. Risken med att fortsätta på det sätt man gör idag är att företaget inte märker av 
omvärldens förändringar i tid och därför arbetar med och satsar på fel saker. 
 
Nu har förvisso Datakonsultföretaget tagit in strategikonsulter med uppdraget att studera 
Kortbolaget och ta fram en strategi för om och hur den fortsatta verksamheten skall utvecklas. 
Detta beslut är enligt min mening både positivt och negativt. Det positiva består i att 
Datakonsultföretaget insett att behovet av aktuella strategier är stort och någonting som skall 
prioriteras. Det negativa är att man lämnat ut denna uppgift – och därmed på sätt och vis 
Kortbolagets öde – i händerna på utomstående.  
 
Jag förespråkar istället en lösning av problemet där strategiarbetet utgår från Kortbolaget själva. 
Ledningen för Kortbolaget bör i samråd med sin ägare, Datakonsultföretaget, undersöka och 
utforma strategier för verksamheten som utgår från vad man är och kan idag och vad man vill 
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vara om X antal år framöver. På detta sätt kommer kompetensen för den operationella sidan hos 
Kortbolaget att tillföra dess viktiga perspektiv till processen. Samtidigt tillför 
Datakonsultföretaget tydliga krav på vad de vill med sina investeringar och kan dessutom tillföra 
sitt kunnande för sina övriga delar av tjänsteutbudet i organisationen. Då Kortbolaget är en 
verksamhet inom Datakonsultföretaget som i mångt och mycket är väsensskild från dess övriga 
utbud, kan jag också se fördelar med att ta in strategikonsulter i processen för att tillföra det 
utomstående perspektivet, enligt de resonemang som Cesar och Gustav för. Med tanke på att 
Kortbolaget inte har någon strategi alls idag, kan jag se det som en fördel att ha tillgång till 
professionella ”think-tanks” med tydligt fokus på framtida lönsamhet. 
 
Ytterligare en fördel med att ha med Kortbolaget i framtagandet av strategier, är att det på så vis 
skulle bli en naturlig förankring för den BI-funktion som jag i denna studie förespråkar att 
organisationen skall bygga upp. Om de personer som skall hantera den framtida 
omvärldsbevakningen hos Kortbolaget deltar i denna process, skapas förutsättningar för nätverk 
och goda kontaktvägar för information och rapportering vidare i organisationen. Att vara med 
från början torde skapa en omedelbar legitimitet för funktionen som underlättar dess framtida 
arbete. 
 

6.2  Business Intelligence‐funktionens utformning 
 
Till att börja med, är det min övertygelse att en BI-funktion måste vara formell för att, som Gilad 
hävdar, dedicera resurser till att identifiera och bevaka industry change drivers och signaler från 
omvärlden. Företaget måste vara rak och tydlig i sin kommunikation internt att denna funktion är 
viktig och prioriterad. Utan en tydlig förankring i organisationen, kommer funktionen inte att få 
den nödvändiga legitimiteten för att kunna genomföra sitt arbete på ett bra sätt. Detta eftersom 
BI-funktionen är en ny företeelse i Kortbolagets organisation och därmed innebär en förändring i 
det traditionella arbetet. Om den organisatoriska förankringen brister och medarbetarna inte ser 
ett värde med att bidraga till funktionens arbete, kommer nyttan med den att marginaliseras. 
 
Ett led i denna förankring är att få personalen med sig i informationsspridningen. Ledningen 
måste uppmuntra de anställda att delge vad de vet till berörda personer. För att lyckas med detta 
behöver personalen först och främst veta till vem de skall föra informationen vidare och på vilket 
sätt. Dessutom måste ledningen skapa förutsättningarna för en öppen och tjänstvillig atmosfär, 
och här kommer företagskulturen med i bilden. Adam måste aktivt verka för att driva 
utvecklingen av kulturen i denna riktning. Han har här en fördel i att han är ny på sin position 
och därmed lättare kan genomföra kursförändringar i kulturen. Genom att föregå med gott 
exempel har han nu möjligheten att visa på att ett ledningsskifte har skett och att BI-arbete skall 
prioriteras i organisationen. 
 
Som Harald förespråkar, bör en person utses som BI-ansvarig och dediceras till att sköta 
omvärldsbevakningen. Denne behöver sedan stödjas i att förstå vad som skall göras så att BI-
funktionen levererar önskat resultat. Denna person behövs dels för att det skall finnas en 
samordnare för informationsflödet, dels för att sända ut signalen till övriga anställda att BI är 
prioriterat. Den BI-ansvariga bör ingå i ledningsgruppen för Kortbolaget för att säkerställa att 
funktionen integreras i alla processer. Att befattningen som BI-ansvarig tillhör ledningsgruppen 
kan också motiveras av att Kortbolaget är en förhållandevis liten enhet med låg grad av 
hierarkisk indelning och att ledningsgruppen därmed befinner sig mycket nära den dagliga 
verksamheten.  
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6.2.1  Egen funktion 
 
Eftersom Kortbolagets verksamhet i stor utsträckning skiljer sig från Datakonsultföretagets 
övriga, ser jag fördelar i att man sköter omvärldsbevakningen i egen regi. Här går det att dra 
lärdom av David hos Telekomföretaget. Genom att ha BI-funktionen skiktad för olika nivåer, kan 
organisationen tillgodose respektive enhets behov på ett bra sätt. Detta gör att Kortbolaget bör 
tjäna på att bygga upp en egen sådan kompetens utifrån sin egen verksamhet. Sedan är det viktigt 
att denna funktion sedan har ett bra samarbete och informationsflöde vidare uppåt i 
Datakonsultföretagets organisation. 
 
En nätverksstruktur som förespråkas av Gilad och Cesar, tror jag framförallt är viktig inom ett 
större företag. Där blir den ett praktiskt sätt att frångå det hierarkiskt stelbenta, till förmån för 
ökad snabbhet och kontakt mellan vitt skiljda avdelningar och organisatoriska nivåer. Jag ser det 
som en uppenbar fördel för Datakonsultföretaget om en nätverksstruktur kunde byggas upp och 
underhållas. I en sådan struktur bör även företrädare för Kortbolaget ingå. 
 
Om man däremot ser till själva Kortbolaget, så är enheten för liten för att ett eget internt nätverk 
skall behövas. Återigen anser jag att det är ett kollektivt lärande, tydliga informations och 
beslutsvägar samt uppmuntran av alla anställda att deltaga i omvärldsbevakningen som man 
istället bör satsa på. Sedan bör nyckelpersoner hos Kortbolaget utses för att ingå i ett större 
Datakonsultföretaget-nätverk som föreslagits ovan. 
 

6.2.2  Organisatorisk utformning av Business Intelligence‐funktionen 
 

Ledare för 
Kortbolaget

Verksamhets
områdes 

ansvar (VO)

Kundservice Produktansvar/ 
Funktionsansvar

Kundansvar/
Sälj 

IT 

Ansvarig för 
Kortbolagets 

Representanter från alla 
delområden i verksamheten 

Bank & försäkring 

 
Figur 7: Business Intelligence-funktionen i Kortbolagets organisation (egen modell) 
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Då det ligger i VO:s uppgift att hålla Kortbolaget ajour med regelverksförändringar och liknande 
i branschen, ser jag det som ett naturligt steg att denne även tar ansvar för enhetens totala 
omvärldsbevakning. VO bör bilda en BI-grupp med deltagare från verksamhetens alla 
delområden. Även om Sälj och Kundansvar idag ligger under en egen enhet, är det nödvändigt att 
representanter som sköter detta för Kortbolagets räkning ingår i BI-gruppen. Utan utbytet mellan 
säljare och verksamheten torde annars helhetsperspektivet bli starkt lidande. Ledaren för 
Kortbolaget får i sin tur tillföra information och perspektivet från de hierarkiska nivåerna över 
Kortbolaget inom Datakonsultföretaget. 
 
Gruppen bör dels sköta själva omvärldsbevakningen, dels ha till uppgift att lägga fram förslag till 
strategier. Dessa bör sedan diskuteras med ledningen som sedan fattar beslut om vilka vägar som 
skall väljas. BI-arbetets resultat skall rapporteras till ledningsgruppen med regelbundenhet. 
Adam själv föreslår månadsvis, vilket jag anser låter rimligt med tanke på den trögrörlighet som 
råder i branschen. Information som är tidskritisk får levereras ad-hoc när behovet uppstår. 
 
Representanterna i BI-gruppen skall sedan ha till uppgift att föra vidare information till sina 
respektive delområden, men framförallt att från dessa områden ta till sig av information och 
kunskap som de olika verksamhetsområdenas anställda besitter eller lär känna. 
 
För att uppmuntra ett öppet klimat för information bör möten för alla anställda på Kortbolaget 
hållas regelbundet. Där kan Kortbolagets ledning och verksamhetsområden förklara nuläge, vad 
man ser för hot och möjligheter framöver och vilka strategier man har för framtiden. Dessutom 
kan speciella ämnesområden avhandlas där personal önskat få en fördjupad kunskap. 
 
Som Bertil berättade i intervjun, så uppmuntrar Datakonsultföretagets ledning uppkomsten av 
informella nätverk inom organisationen. Ledaren och VO för Kortbolaget bör sträva efter att få 
tillgång till de nätverk som finns för att utnyttja dessa informationskällor och kontaktvägar för att 
leta möjligheter till nya uppslag som kan gagna Kortbolagets verksamhet. 
 

6.3  Scenariometodik 
 
Jag förespråkar att Kortbolaget prövar att använda sig av scenarier när de ägnar sig åt 
strategiernas utformning. Med tanke på att det var länge sedan en strategi lades, tror jag att det är 
ett praktiskt verktyg för att få med så många inflytelserika parametrar som möjligt i 
framtidsbedömningen. Scenariometodiken ligger därmed i linje med det helhetsgrepp som 
behöver tas av organisationen. 
 
Den bransch som Kortbolaget befinner sig i har ett mycket begränsat utbud av kunder. Även om 
branschen präglas av trögrörlighet, så finns där alltid risken att bli av med en befintlig kund. 
Skulle detta ske blir trögrörligheten genast till ett problem för företaget, eftersom det därmed kan 
vara mycket svårt att vinna tillbaka den förlorade kunden. Dessutom tillkommer det sällan nya 
potentiella kunder på marknaden. När dessa tillfällen väl uppenbarar sig är det viktigt för 
Kortbolaget att ha god information och en utförlig bild av kunden för att skapa så god precision 
som möjligt i säljprocessen, för att kunna vinna affären. Det är därmed ytterst viktigt för 
företaget att ha god inblick i vad som händer i omvärlden, och en djup förståelse för befintliga 
och potentiella kunder. 
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Jag tror att scenariometodiken är ett kraftfullt verktyg som kan ge Kortbolaget möjligheten att 
förstå trender, skeenden och psykologin som inverkar på marknaden och dess olika aktörer. 
Telekomföretaget till exempel har en mycket stor kundbas och med väldigt standardiserade 
produkter. Här går det att i stor utsträckning analysera data som finns i företagets system på det 
vis som Davids BI-grupp gör. Här kan därför behovet av att använda scenariometodik vara något 
lägre, även om det borde finnas fördelar även för dem att använda ett sådant verktyg. 
Kortbolagets kundsituation ser därmed annorlunda ut från Telekomföretagets. Istället för att till 
största delen lägga fokus på ren dataanalys, bör därför andra mer psykologiska och liknande 
ogripbara aspekter ges större vikt. Scenariometodiken blir då det verktyg där dessa aspekter på 
ett pedagogiskt sätt kan uppmärksammas och bearbetas. 
 
Jag finner stöd för mitt resonemang i litteraturen, både hos Gilad, Lynch, Van der Heijden och 
hos Pagels-Fick. Dessutom är Ingvars och Haralds erfarenheter av tekniken mycket goda. Trots 
att de övriga respondenterna inte använder sig av scenariometodik, gör de analyser av multipla 
utfall. Därför upplever jag det som en tillgång för Kortbolagets analyserande av olika framtida 
utfall och möjligheter, att istället baseras på den mer djuplodande tekniken än vanlig analys. 
 

6.4  Rekommenderade åtgärder för Kortbolaget 
 
Slutligen vill jag sammanfatta mina rekommendationer för hur Kortbolaget skall gå tillväga med 
att strukturera sin omvärldsbevakning. 
 
Först och främst, ser jag det som kritiskt att Kortbolagets ledning skall vara ledande i 
strategiernas utformning. Detta måste förankras hos Kortbolagets ägare Datakonsultföretaget för 
att kunna ske. Om Kortbolaget tillåts ta över huvudansvaret för sin strategiplanering, borde 
dessutom det kunnande som finns i organisationen, komma de inhyrda strategikonsulterna till 
gagn i deras arbete. 
 
Därnäst borde beslut fattas om att införa en formell BI-funktion. Formaliseringen skickar ut 
signaler i organisationen som förklarar funktionen som prioriterad. 
 
Nästa steg blir att besluta om vem som skall ansvara för BI-funktionen, och vilka som skall ingå i 
den. Här ser jag det som ett logiskt steg att utnämna VO till BI-ansvarig med tanke på att tjänsten 
redan i dagsläget är delvis omvärldsorienterad. Utöver VO bör Kortbolagets alla funktioner 
representeras enligt figur 7. De som ingår i BI-enheten behöver utbildas i hur arbetet skall 
bedrivas, för att skapa nödvändig struktur för omvärldsbevakningsarbetet. Övriga medarbetare 
inom Kortbolaget behöver utbildas i hur de på bästa sätt kan bidraga i informationsspridningen. 
För att informationsspridningen i organisationen skall lyckas, är det min rekommendation att 
Adam som ny ledare för Kortbolaget föregår med gott exempel, och därigenom använder 
kulturen som ett verktyg till att få medarbetarna att agera på det sätt som är önskvärt. 
 
Nästa steg i processen blir att kartlägga de kunskaper om företaget och dess omvärld som finns 
hos Kortbolaget. Utifrån denna kartläggning behöver företaget uppmärksamma vilka brister och 
blindspots som de upptäckt. 
 
När kunskapen om hur BI-arbetet skall bedrivas finns, och en struktur för behandlingen av 
informationsinhämtning, analys och rapportering är på plats (Förutsättningarna för steg 2 i CEW-
triangeln, figur 5) samt att den kända kunskapen om omvärlden har kartlagts, är nästa steg att 
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genomföra scenariospel. Jag ser en fördel i att hålla scenariospel på ett tidigt stadium för att 
begränsa risken av att de förförståelser som den nybildade BI-enheten för med sig, skall begränsa 
medlemmarnas kreativitet och förmåga att tänka i nya banor. På detta sätt vill jag dra nytta av 
första steget i trappan som beskrivs i 4.7.1, som beskriver hur människan som ställs inför en ny 
uppgift är inspirerad och nyskapande. 
 
Tillslut är det, enligt min mening, viktigt att Kortbolagets ledning utnyttjar de analyser och 
rekommendationer som BI-enheten levererar. Detta för att skänka funktionen nödvändig 
legitimitet, uppmuntra deltagande och framförallt se till att investeringen genererar ROI. 
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7  Kritisk granskning 
  
I detta kapitel görs en kritisk granskning av studien, de val av metod som gjorts och validiteten 
och reliabiliteten i de svar som redovisats i uppsatsen. På detta sätt önskas redovisas de 
överväganden som har gjorts för undersökningen, samt öppet redovisa de eventuella svagheter 
som kan finnas. 

7.1  Val av problem och syfte 
 
När denna studie inleddes, var min ambition att undersöka hur en organisation med genomtänkta 
strategier men med en ostrukturerad omvärldsbevakning kunde tillföra sin verksamhet mervärde 
genom att inrätta en formaliserad BI-funktion. Kortbolaget valdes ut som ett lämpligt objekt för 
studien eftersom de inte hade någon strukturerad omvärldsbevakning i dagsläget. 
 
När undersökningen väl inletts visade det sig att Kortbolaget inte bedrev något egentligt 
strategiarbete alls, och att omvärldsbevakningen inte bara var ostrukturerad, utan närmast 
obefintlig. Detta påverkade studien i riktningen av att dessutom behandla vikten av strategiskt 
arbete för organisationen. Eftersom BI-funktionens arbete går ut på att identifiera och åtgärda 
dissonansen mellan företagets strategi och marknadens förutsättningar som omvärldens 
förändringar medför, lades fokus delvis på att undersöka huruvida det är kritiskt för Kortbolagets 
verksamhet att själva vara drivande i strategiarbetet.  
 
Det skulle troligtvis gå att skriva avhandlingar som endast undersöker vikten av att utarbeta 
strategier. Dock finner jag det tydligt i min undersökning att strategiarbete och BI är intimt 
sammanlänkade. BI-funktionen behöver strategier att låta sitt arbete utgå ifrån. På samma gång 
behöver företagen förstå och positionera sig i en föränderlig omvärld för att kunna skapa 
lämpliga strategier för sin verksamhet. 

7.2  Metod och genomförande 
 
I studien har jag utgått från en kvalitativ metod istället för en kvantitativ. På detta sätt har jag 
frångått en generaliserande mätbarhet av statistiska variabler som till exempel en omfattande 
enkätundersökning hade kunnat bidraga med. Istället har jag förlitat mig på tolkningen av den 
information som en begränsad skara av intervjurespondenter har förmedlat. Jag har sett en fördel 
i att genom semistrukturerade samtal kunna följa upp svar på frågor med mer ingående 
diskussioner på ett sätt som inte möjliggörs med enkätundersökningar. Fördelen, enligt min 
mening, har varit att kunna blicka bakom rena siffror och söka förstå varför företagen har gjort 
olika val i verksamhetens sätt att sköta sin omvärldsbevakning. En möjlig nackdel är att 
räckvidden för studien därmed kan bli begränsad. Då syftet med uppsatsen har varit att utforma 
en teori för hur just Kortbolaget bör hantera sin omvärldsbevakning, har risken för en begränsad 
generaliserbarhet av resultatet enligt min mening inte haft någon inverkan på studiens giltighet.  
 
Studiens induktiva utgångssätt har medfört att fokus i till stor del har legat på svaren som 
intervjuerna har resulterat i. Eftersom jag önskat generera idéer till konkreta åtgärder för 
Kortbolagets omvärldsbevakning, har det varit min övertygelse att i första hand dra lärdom av 
primärkällornas erfarenheter från sina egna verksamheter och därefter undersöka om mer 
generella teorier på området dessutom kan vara behjälpliga. 
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Vidare har valet av en metodik byggd på intervjuer i formen av öppna samtal, lett till en mycket 
omfattande datamängd. Detta har inneburit att jag inte bara har fått svar på mina intervjufrågor, 
utan på samma gång har även givits möjligheten att nå en förståelse för varför respondenterna har 
svarat som de gjort.  
 

7.3  Val av population 
 
Mitt val av företag att intervjua har, förutom i Kortbolagets och Datakonsultföretagets fall, 
baserats på ett urval som antingen har en BI-funktion eller bedriver en organiserad 
omvärldsbevakning. Syftet med detta har varit att dra lärdomar av deras respektive erfarenheter 
och undersöka möjligheterna för Kortbolaget att omsätta dessa lärdomar i sin egen verksamhet. 
Detta medför en ökad sannolikhet att inställningen hos respondenterna är positiv till en 
strukturerad omvärldsbevakningsfunktion, då den annars inte borde bedrivas. Hade urvalet 
istället även bestått av respondenter från företag som inte hanterar sin omvärldsbevakning 
strukturerat, hade möjligtvis bilden kunnat bli mer nyanserad. Som det dock går att läsa ut av 
studien, ges det exempel på att mervärde genereras genom att företagen investerar i strukturerad 
omvärldsbevakning och BI, inte bara i empirin utan dessutom i teorin. 
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8  FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  
 
Efter att ha studerat hur en BI-funktion skulle kunna se ut för Kortbolaget och dessutom 
förespråkat att de skall vara delaktiga i strategiarbetet, tycker jag det vore intressant att ta steget 
vidare och undersöka vilka strategier som skulle vara intressant för Kortbolaget att följa. 
 
Det vore även intressant att undersöka möjligheterna att implementera en BI-funktion hos 
Kortbolagets ägare Datakonsultföretaget. De verkar förvisso inte ha något intresse av detta i 
dagsläget, men om en lösning skulle visa sig fungera till belåtenhet hos Kortbolaget vore det 
intressant att se hur den skulle kunna förgrena sig vidare uppåt i organisationen. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till Kortbolaget 
 
Följande frågor låg till grund för intervjun med Adam, ledare för Kortbolaget: 
 

• Hur känner du att ditt behov av information tillgodoses? Vad vill du förändra? 
 

• Är informationen tillräckligt strukturerad eller för ostrukturerad? 
 

• Har du ett bra systemstöd? 
 

• Känner du att dina anställda delger den information de sitter på och som är viktig för 
företaget? 

 
• Hur analyseras informationen? 

 
• Skulle du vilja att någon heltid/deltid, bistod dig med BI-funktion? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till Business Intelligence‐experterna 
 
Följande frågor låg till grund för intervjuerna med; 
Harald, VD Strategi 
Ingvar, Styrelseordförande Intelligens: 
 

• Vilka anser du vare de stora bristerna i företags informationshantering? 
 

• Vad är dina erfarenheter av scenariometodik? 
 

• Vilka ser du som stora problem när ett företag försöker bygga upp en BI-funktion? 
 

• Finns det några speciella tillvägagångssätt som är bättre lämpade för mindre respektive 
större företag? 

 
• Går det att skapa en väl fungerande BI-funktion utan att den deltar i den strategiska 

processen? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till företagsrespondenterna 
 
Följande frågor låg till grund för intervjuerna med; 
Bertil, Senior Vice President och CIO, Datakonsultföretaget Sverige  
Cesar, chef för Investor Relations, Skogsbolaget  
David, chef för BI-enheten affärsområde Företag, Telekomföretaget 
Gustav, VD, Inkassoföretaget Sverige: 
 

• Hur sköts omvärldsbevakningen inom er organisation? Har ni någon formaliserad BI-
funktion? Hur är denna funktion i så fall strukturerad? 

 
• Hur är BI-funktionen/funktionen för omvärldsbevakning förankrad till ledningen? 

 
• Är BI-funktionen/de som sköter omvärldsbevakningen deltagare i processen för att ta 

fram strategier? 
 

• Har ni ett standardiserat rapporteringsförfarande för hela organisationen? 
 

• Har ni någon erfarenhet av scenariometodik, och vad är er inställning till det? 
 

• Har ni någon erfarenhet av strategikonsulter, och vad är er inställning till dem? 
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