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Abstract 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As the Business Intelligence (BI) market is growing, and thus becoming harder to grasp, there is 

an increasing need for companies to know what they require when purchasing a system within 

this field. The question becomes, what factors are important when companies choose this type of 

system?  In order to answer this, a study was conducted in which five large manufacturing 

companies were interviewed. These interviews were conducted in order to gain a better 

understanding of which factors are important within the process of selecting a BI-tool. In 

addition, the aforementioned interviews allowed for us to crosscheck whether or not these 

factors complied with previous research. 

 

The most important factor for these companies is usability; followed by functionality, quality, 

price, and lastly, user training. The companies’ corporate networks also influence the software 

selection. Consulting companies, such as Gartner, have a strong influence on such selections. 

Furthermore, the system supplier plays a large role in the system selection process. 

 

Med en Business Intelligence (BI)-marknad som blir allt större och mer svåröverskådlig blir det 

viktigare att företagen som ska köpa in BI-verktyg vet vad de behöver. Men vilka faktorer spelar 

egentligen in när företag ska välja den här typen av system? För att kunna besvara denna fråga 

har vi genomfört en undersökning där fem stora tillverkande företag intervjuats via telefon. 

Intervjuerna genomfördes för att få en tydligare bild över vilka faktorer som spelar roll vid val 

av BI-verktyg samt om faktorerna som presenterats i tidigare forskning stämmer överrens med 

vad företagen ser som viktigt.  

 

Resultatet visar att de viktigaste faktorerna för företagen är användbarhet följt av funktionalitet, 

kvalitet, pris och sist utbildning. Systemvalet påverkas även av det kontaktnät som företagen har 

och rådgivande företag som Gartner har en stor påverkan på vilket system som väljs. Även 

leverantören spelar stor roll när ett system ska väljas. 
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1 Inledning 

Allt fler företag investerar i beslutstödssystem och trots lågkonjunktur fortsatte marknaden för 

dessa system att växa under 2010. Marknaden för beslutstödssystem är svåravgränsad då 

många olika verktyg fungerar som beslutsstöd. Microsoft Excel är ett exempel på ett system 

som agerar beslutsstöd men som inte är ett rent beslutstödssystem. Gartner definierar, enligt 

IDG (2011a), marknaden för beslutstödssystem som innehållande system för Business 

Intelligence (BI), analyser samt prestandamätning och det är denna definition som kommer 

användas i denna uppsats. Marknaden rankas 2011 som den femte hetaste inom IT-branschen 

vilket bör innebära fortsatt hög tillväxt. 

 

Mer precist växte marknaden globalt, enligt IDG (2011a), med 13,4 % under 2010 vilket kan 

jämföras med global BNP (Bruttonationalprodukt) som var 5,0 % (IMF, 2011). Marknadens 

värde översteg därmed 10 miljarder dollar. Även i Sverige är marknaden växande. Den 

svenska marknaden omsatte år 2010 drygt 1 miljard kronor och växte därmed med drygt 15 % 

jämfört med året innan (IDG, 2011b). Det finns alltså stora pengar att slåss om för en 

leverantör av den här typen av system, men då gäller det att de system som levereras upplevs 

som intressanta av inköpande företag. 

 

Enligt IDG (2011b) var QlikTech enskilt största leverantör i Sverige med 37,4 % 

marknadsandel följt av IBM (11,5 %) och SAP (11,3 %). QlikTech, som utvecklar 

beslutstödssystemet QlikView, ökade sin globala omsättning med 44 % under 2010 till $226,5 

miljoner (QlikTech, 2011a). Företaget växer alltså snabbare än marknaden som helhet och 

ökar därmed sina marknadsandelar, de verkar göra någonting rätt som gör att de vinner mark 

från sina konkurrenter. 

 

En växande marknad kan bli svåröverblickad för företag som vill köpa den här typen av 

system. Det finns många olika leverantörer på marknaden, och även flera konsultbolag som 

har åsikter och kompetens om olika system. Detta innebär att ett företag som vill köpa ett BI-

verktyg måste ha en tydlig bild över vad de behöver och kunskap om var de får tag i 

information om olika verktyg för att kunna navigera på marknaden. För leverantörerna av BI-

verktyg innebär detta att de måste sticka ut från mängden, fånga kundernas intresse, för att 

inte försvinna.  

 

QlikTech, IBM och SAP har tillsammans en marknadsandel i Sverige på drygt 60 %. 

Resterande 40 % består av ett otal olika bolag, däribland Microsoft, SAS och Oracle men 

även ett stort antal små nischade bolag. Utmaningen för dessa mindre bolag är att de måste 

synas för att kunna växa. Det gäller för dem att förstå vad inköpande företag letar efter när de 

ska köpa in ett BI-verktyg och hur viktiga olika aspekter är för inköparen och därefter anpassa 

produkter och marknadsföring efter detta. 
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En studie utförd av Gartner, som redovisas av IDG (2011a), pekar på att det inför framtiden 

finns tre utmaningar som måste övervinnas för att framgången för beslutstödssystem ska 

fortsätta. Dessa är följande: 

 Produkterna måste bli bättre på prognoser. Idag används systemen mest för att 

analysera det som redan har hänt. Genom att implementera moduler med möjlighet att 

göra prognoser kan systemen även användas för att förutspå framtiden. Taylor och 

Xiao (2010) visar på vikten av att kunna utföra bra prognoser inom detaljhandeln för 

att uppnå konkurrensfördelar. 

 Produkterna måste bli enklare att använda. Bose (2009) menar att det är viktigt att 

beslutstöd är lätta att använda. Vidare sägs att många av de produkter som säljs idag är 

svåranvända och inte klarar av att presentera analysresultat på ett tydligt sätt. 

 Produkterna måste bli mer mångsidiga genom att få mer innehåll exempelvis genom 

prognosmoduler och information från nya källor med ostrukturerad information. 

Denna information kan komma från sociala medier och kommer att få en allt större 

roll enligt Christidis, Mentzas och Apostolou (2011). 

Sammantaget innebär detta att funktionaliteten i verktygen kommer att öka, samtidigt som 

verktygen måste bli lättare att hantera. Detta är en utmaning, inte enbart för leverantörerna 

utan även för inköpande företag. Som inköpare kanske det inte längre räcker med att 

undersöka att ett system har den funktionalitet som krävs, användbarhet verkar bli allt 

viktigare.  

 

Användbarhet är ett säljargument hos de olika tillverkarna och framhålls som en viktig del i 

design av beslutsstöd i akademisk litteratur (se till exempel Turban, Sharda & Delen, 2011). 

Tillverkarna pratar ofta om användbarhet i allmänna termer i sin marknadsföring. QlikTech 

omnämner sitt system QlikView med ord som: “user interfaces that are clean, simple, and 

straightforward.”(QlikTech, 2011b s.6), SAP beskriver Business Objects som: “designed for 

unparalleled usability for everyone across the organization” (SAP, 2011 s.7) och SAS 

omnämner sitt verktyg Business Intelligence med egenskaperna: “easy-to-use query and 

reporting capabilities” (SAS, 2011 s.2). Detta tyder på att tillverkarna har fångat upp vikten 

av god användbarhet. 

 

Vad tittar då inköpande företag på när de ska välja ett beslutstödssystem? Enligt en studie 

gjord av Gartner som redovisas i IDG (2011c) är den viktigaste faktorn licenskostnaden vilket 

tros bero på att övriga aspekter är svårare att mäta. Samtidigt går 75 % av totalkostnaden för 

ett beslutstödssystem till administrativa omkostnader som anpassning av systemet, utbildning 

och underhåll. Endast ca 12 % av de verkliga kostnaderna beror enligt undersökningen på 

licenskostnader. Frågan väcks om licenskostnader verkligen spelar en så stor roll som 

Gartners studie gör gällande och vilka andra faktorer som inverkar på val av BI-verktyg. 



Viktiga faktorer vid val av Business Intelligence-verktyg  Karlsson, Kivimägi & Lindgren, 2012 
 

3 

 

1.1 Problemformulering och forskningsfråga 

En stor marknad som fortsätter att växa riskerar att öka komplexiteten för inköpande företag 

då marknaden blir svåröverskådlig. Detta innebär att det blir viktigare att företagen vet vad de 

behöver och att de kan väga olika faktorer såsom pris, användbarhet och funktionalitet mot 

varandra. 

Samtidigt som företagen enligt Gartner ser licenskostnaden som den viktigaste faktorn när de 

väljer beslutstödssystem är priset ingen stor del av leverantörernas marknadsföring. Istället 

nämns funktionalitet och användbarhet. Detta väcker frågan om användbarhet, funktionalitet, 

pris eller något helt annat är det som företag i första hand tittar på i en systemvalsprocess 

gällande inköp av BI-verktyg. Vår forskningsfråga blir således följande: 

Vilka faktorer är viktiga när företag ska köpa ett BI-verktyg? Hur stor vikt har respektive 

faktor? 

1.2 Syfte 

Med vår undersökning vill vi hjälpa organisationer att fatta rätt beslut när nya BI-verktyg ska 

köpas in. Genom att presentera en sammanställning över de parametrar som bör beaktas vid 

köp av färdiga system fås ett ramverk som kan underlätta systemval av BI-verktyg. 

Jämförelse av olika företags syn på faktorerna i ramverket har potential att underlätta för 

inköpare att fatta välavvägda beslut genom att fokusera på de aspekter av ett system som är 

viktiga för organisationen. Vidare kommer utvecklare och konsultbolag att kunna få en bild 

över vilka parametrar som är av störst vikt för deras kunder. 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera på val av Business Intelligence-verktyg. Verktyg från leverantörerna 

QlikTech, SAS och SAP kommer att analyseras. Detta då dessa leverantörer representerar en 

stor del av den svenska marknaden för denna typ av system. Genom att inte låsa oss till en 

leverantör får studien en högre reliabilitet, se vidare i 3.4.1 Reliabilitet. Vi har valt att inrikta 

studien på stora svenska tillverkande företag. 
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2 Business Intelligence-verktyg och systemval 

Nedan presenteras Business Intelligence (BI) och dess särdrag följt av olika beslutsgrunder 

för systemval. Presentationen mynnar sedan ut i ett ramverk som specifikt är inriktat på 

systemval av BI-verktyg och som baseras på den tidigare forskningen inom området.  

2.1 Business Intelligence 

Business Intelligence (BI) är ett begrepp som omfattar olika verktyg, databaser, metodologier 

och processer. Syftet med dessa processer och verktyg är att ge användare möjlighet att fatta 

bättre beslut (Ranjan, 2008). Det innebär att människor en viktig del av BI, eftersom det är de 

som i många fall tolkar resultat från BI-verktyg och därmed omvandlar informationen till 

kunskap. Viaene (2008) menar att det finns mer i BI än att bara samla in och hantera data. Det 

viktigaste är att kunna analysera dessa data och därmed kunna använda den som 

uppföljningsverktyg och beslutsunderlag.  

Som nämns i bakgrunden är BI en del av marknaden för beslutstödssystem. 

Beslutstödssystem innefattar system som stödjer beslutsfattande. Dessa system kan vara helt 

manuella, helt automatiserade eller, vanligast, befinna sig mellan dessa två extremer. 

Beslutstödssystem kan vara allt från system som sammanställer data för att ge användaren ett 

bättre beslutsunderlag till ett system som med hjälp av data självt kan fatta beslut.  

 

Det finns dock skillnader mellan BI och beslutstödssystem enligt Turban, Sharda & Delen 

(2011). I BI används alltid datalager medan beslutstödssystem kan innehålla ett datalager, 

men det är inte ett krav. Beslutstödssystem är ofta inriktade på att lösa en viss typ av problem 

av en viss karaktär medan BI-verktyg stödjer organisationen genom att tillhandahålla 

information om hur verksamheten fortgår, vilket indirekt stödjer beslutsfattande. Ytterligare 

en skillnad är att metoder och även verktyg för beslutstödssystem ofta har sitt ursprung i den 

akademiska världen medan BI-verktyg och -metoder i hög grad är utvecklade av 

mjukvaruföretag.  

Användarna av BI-verktyg finns enligt Ranjan (2008) ofta på höga positioner inom företagen. 

Dessa personer använder ofta systemen en liten tid av sin arbetstid och har många bollar i 

luften. Därmed ökar kraven på att verktygen ska vara lätta att lära sig och enkla att avläsa. 

Användbarhet bör därför ha stor påverkan på systemvalsprocessen för BI-verktyg. 

Eftersom BI är nära knutet till affären och verksamheten är det också av stor vikt att systemen 

uppfyller verksamhetens behov. Viaene (2008) pekar på vikten av att verktygen och 

verksamheten är likriktade. Likriktningen bör göras genom att man i systemvalsprocessen 
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noga följer affärens strategier och anpassar projektet efter dessa. Just den starka kopplingen 

mellan affär, verksamhet, användare och system skiljer BI-verktyg från många andra system. 

Sammantaget innebär dessa särdrag att mer generella systemvalsmetoder riskerar att missa 

viktiga faktorer som bör beaktas vid inköp av ett BI-verktyg. En annan risk är att faktorerna i 

generella metoder får en felaktig viktning, vilket innebär att viktiga faktorer trängs undan till 

förmån för faktorer som inte bör få lika stor vikt för just BI-verktyg.  

2.2 Kända beslutsgrunder för systemval 

När en organisation står inför faktumet att de bör införa ett nytt beslutstödssystem, eller 

informationssystem i allmänhet, har de ett grundläggande beslut att fatta. Ska systemet 

utvecklas internt, ska en färdig produkt köpas in, eller ska ett anpassat system konstrueras av 

en extern part. Enligt Nance (2005) är det jakten på konkurrensfördelar som är avgörande för 

om ett företag ska köpa in en färdig produkt eller välja att utveckla en specialanpassad 

mjukvara. Om konkurrensfördelar är målet bör organisationen inte köpa in en färdig 

mjukvara. 

 

Dock kräver intern utveckling större kunskaper och resurser än om en färdig produkt väljs. 

Systemet tar också ofta längre tid att införa. Om organisationen istället väljer att anlita externa 

konsulter för utvecklingen fås teknisk expertis utan att organisationen måste utbilda eller 

anställa personer med rätt kompetens för utvecklingen på egen hand. En nackdel med denna 

väg är att kontrollen över projektet minskar. Risken finns också att systemet senare, beroende 

på hur kontraktet skrivits, kan säljas till konkurrenter vilket innebär att eventuella 

konkurrensfördelar försvinner. (Nance, 2005) 

 

För att kunna köpa ett färdigutvecklat system finns det enligt Nance (2005) krav som måste 

uppfyllas: organisationens krav på programvaran måste kunna uppfyllas av en 

standardprodukt och behovet av en unik programvara för att få konkurrensfördelar är litet 

eller inte existerande. Om dessa krav uppfylls kan organisationen spara tid och kapital, 

samtidigt som riskerna i implementeringsprojektet minskas, genom att köpa en färdig lösning. 

 

Sammantaget, i det fall en organisation väljer att köpa en färdig produkt är det särskilt viktigt 

att systemet är väl anpassat till organisationens arbetssätt och att det uppfyller de krav som 

finns ställda på systemet. Det är inte självklart vilka faktorer som är viktiga när färdiga 

produkter ska jämföras mot varandra för att det bästa systemet ska kunna identifieras och 

implementeras, något som historiskt sett har debatteras genom presentationer av olika 

ramverk med faktorer som bör undersökas och tas hänsyn till.  

 

Nedan följer en genomgång av olika metoder som tagits fram från år 1981 fram till och med 

år 2011, vilket ger ett historiskt perspektiv på systemval. Metoderna är i flera fall inte 

inriktade på BI-verktyg utan är inriktade på ERP-system eller informationssystem allmänt. 
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Detta innebär att ramverken riskerar att inte ta hänsyn till särdragen för BI-verktyg, och 

därmed inte vara lämpade för systemval av dessa system. De systemvalsgrunder som gås 

igenom presenteras i Tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Presentation av systemvalsgrunder 

Artikel Typ av system Metod 

Beck & Lin (1981) Kontorssystem AHP 

Le Blanc & Jellasi (1989) Beslutstödssystem Three stages methodology 

Boloix & Robillard (1995) Mjukvaruutvecklingsverktyg Three dimensions framework 

Wei, Chen & Wang (2004) ERP-system AHP 

Jadhav & Sonar (2011) Informationssystem generellt Jämför AHP, WSM och HKBS 

 

Beck och Lin (1981) använder en metod baserad på AHP (se nedan) för att strukturera upp 

faktorer som är av vikt när ett system ska väljas. Vilka faktorer som påverkar valet av system 

tas fram genom en analys av vad användarna behöver. Analytical Hierarchy Process (AHP) är 

en metod för att strukturera upp olika faktorer och sedan jämföra dessa med varandra genom 

parvis jämförelse. Metoden används för att komma fram till vilket av flera alternativ som är 

bäst i situationer där flera faktorer måste tas med i beräkningen. 

 

Le Blanc och Jellasi (1989)  använder en annan metod, inriktad på att utvärdera 

beslutstödssystem. Denna metod består av tre steg där det första steget är granskning av 

potentiella kandidater och framtagning av en kort lista av beslutstödsmjukvarupaket. Steg två 

är att, om det finns passande kandidater, välja den som är mest lämpad utifrån för de krav som 

ställts på applikationen. Tredje steget är att matcha användarkrav med funktioner i 

beslutstödssystemet och beskriva hur dessa krav tillgodoses av funktionerna.  

Boloix och Robillard (1995) använder en top-down metod för att identifiera de element som 

är av vikt när mjukvaruutvecklingsverktyg ska utvärderas. De tar fram en modell där de utgår 

från tre dimensioner för att täcka in de faktorer som behövs för utvärderingen. De tre 

dimensionerna som används är projekt, system och omgivning.  

Wei, Chien och Wang (2004) använder sig av en metod liknande den som Beck och Lin 

(1981) använde, men deras beslutsgrund är istället riktad mot val av ERP-system. Deras 

metod består av sju steg. Första steget går ut på att bilda ett projektteam samt samla in all 

information kring olika ERP-system och deras leverantörer. Andra steget går ut på att 

identifiera de egenskaper ERP-systemen har. Tredje steget går ut på att definiera vad ERP-

systemet måste klara av utifrån vad organisationen vill uppnå med systemet. I fjärde steget 

utarbetas attribut som kommer användas vid utvärderingen av ERP-systemen. I femte steget 

elimineras system som inte passar verksamheten med hjälp av dessa attribut. I sjätte steget 

utvärderas de ERP-system som är kvar med hjälp av AHP-metoden.  
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Jadhav och Sonar (2011) utgår från tidigare litteratur och sammanställer ett omfattande 

ramverk med olika parametrar som är viktiga att undersöka i en systemvalsprocess. De jämför 

sedan tre olika metoder för systemval. Ramverket är applicerbart på alla typer av 

informationssystem och består av kategorierna Funktionalitet, Teknik, Kvalitet, Leverantör, 

Output, Kostnad och fördelar samt Åsikter (Figur 2.1). Under varje kategori finns sedan 

parametrar som används i de fall kan appliceras på den specifika kategori av system som ska 

köpas in. 

 

 
Figur 2.1 Software evaluation criteria (Jadhav & Sonar, 2011 s. 1397) 

För att ge en tydligare bild av vilka faktorer som beaktas i ovannämnda beslutsgrunder har en 

sammanställning gjorts (Tabell 2.2) där Jadhav och Sonars (2011) faktorer jämförs med 

faktorer framtagna från Wei, Chen och Wang (2004), Boloix och Robillard (1995), Le Blanc 

och Jellasi (1989) samt Beck och Lin (1981). Denna tabell ger dessutom ett tydligt historiskt 

perspektiv över vilka faktorer som tros påverka systemval. 

I tabellen ses att faktorn funktionalitet finns med i samtliga systemvalsgrunder även om 

kategorin i några av dessa inte är fullt så utförlig som i andra. Utifrån tabellen kan även ses att 

leverantör finns omnämnd i samtliga beslutsgrunder, något som även gäller för kvalitet. 

Faktorn åsikter behandlas dock enbart av Jadhav och Sonar (2011). 

Faktorerna jämförda i denna tabell kommer att förklaras djupare i sektionerna nedan och 

skillnader mellan de olika beslutsgrundernas faktorer kommer att belysas. 
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Tabell 2.2 Sammanställning av faktorer 

Jadhav & 

Sonar (2011) 
Wei, Chen & Wang 

(2004) 
Boloix & Robillard 

(1995) 
Le Blanc & Jellasi 

(1989) 
Beck & Lin (1981) 

Funktionalitet Funktionalitet Delvis prestanda 

(endast effektivitet) 
Funktionella krav (ej 

användarvänlighet och 

grafik) 

Mjukvarans 

kapacitet 

Teknik Tekniska kapaciteter 
 

Tekniska krav Hårdvarans 

kapacitet 

Kvalitet Användarvänlighet 

+ Pålitlighet + 

Flexibilitet 

(Säkerhet omfattas 

ej) 

Delvis prestanda 

(endast pålitlighet) + 

användbarhet 

Funktionella krav Drift och utbildning 

(ej utbildning) 

Leverantör Rykte + teknisk 

kapacitet + delvis 

service 

Delvis teknologi 

(endast 

leverantörssupport) 

Leverantörsinformation Leverantörssupport 

+ drift och 

utbildningen (ej 

drift) 

Output 
 

Delvis produkt 
  

Kostnad och 

intäkter 
Delvis totala 

kostnader 
Bidrag (fördelar ur 

användarperspektiv) 

 

Kostnad 

Åsikter 
    

 

2.2.1 Funktionalitet 

Enligt Jadhav och Sonar (2011) handlar funktionalitet om vikten av att ett system kan utföra 

vissa uppgifter. Ett problem med denna faktor är att det är svårt att ta fram generella punkter 

då olika typer av system har vitt skild funktionalitet och vitt skilda uppgifter som ska lösas. 

Samtliga beslutsgrunder behandlar funktionalitet men Boloix och Robillard (1995) samt Le 

Blanc och Jelassi (1989) har en faktor som omfattar funktionalitet samt en del av Jadhav och 

Sonars kvalitetsfaktor. I Boloix och Robillards fall omfattas funktionalitet av en del av faktorn 

prestanda. Funktionella krav-faktorn i Le Blanc och Jelassi är mer omfattande vad Jadhav och 

Sonar betecknar som funktionalitet. Skillnaden här är att funktionella krav även täcker in 

nästan hela Jadhav och Sonars kvalitetsfaktor.   

2.2.2 Teknik 

Teknik omfattar i Jadhav och Sonars (2011) ramverk detaljer så som vilka typer av protokoll 

systemet hanterar och hur data lagras.  
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Denna faktor faller under funktionalitet i Beck och Lin (1981) under namnet mjukvarans och 

hårdvarans kapacitet. Boloix och Robillard (1995) nämner inte tekniska aspekter av 

systemval. I övrigt stämmer Jadhav och Sonars definition överrens med vad övriga författare 

presenterat.  

2.2.3 Kvalitet 

Kvalitet i Jadhav och Sonar (2011) innefattar faktorer som säkerhet, pålitlighet, 

underhållbarhet, portabilitet och användbarhet. Detta är en väldigt omfattande kategori som 

innehåller stora delar av de parametrar som behandlas i ramverket.  

Som tidigare nämnts placerar dock Le Blanc och Jelassi (1989) kvalitet under funktionalitet.  

Beck och Lin (1981) behandlar kvalitet i samband med sin faktor drift och utbildning vilken 

alltså även omfattar utbildning. Beck och Lin tar dock inte hänsyn till användbarhetsaspekten 

av kvalitet. Wei, Chen och Wang (2004) har som det framgår ur Tabell 2.2 ett flertal faktorer 

som tillsammans utgör kvalitet i Jadhav och Sonars bemärkelse. Dock saknas här 

säkerhetsaspeken. De faktorer som utarbetas av Boloix och Robillard (1995) omfattar till viss 

del kvalitet genom användbarhet och prestanda.  

2.2.4 Leverantör 

Leverantörsfaktorn behandlar parametrar gällande implementationsstöd, användarträning och 

rykte på marknaden. 

Leverantörsfaktorn behandlas i samtliga systemvalsgrunder men är i de två senare, Jadhav och 

Sonar (2011) samt Wei, Chen och Wang (2004), mer omfattande då dessa även tar upp 

leverantörens rykte. Det som är gemensamt för samtliga beslutsgrunder är faktorer gällande 

hur väl leverantören kan ge support och utbildning i systemet. Utbildning omnämns dock som 

en egen faktor i flera av beslutsgrunderna vilket ger en indikation på att denna faktor har stor 

vikt när ett system ska väljas. 

2.2.5 Output 

Output är en mindre kategori som behandlar vilken typ av output systemet kan leverera, till 

exempel om utskrifter kan göras. 

Output behandlas endast av Jadhav och Sonar (2011) samt Boloix och Robillard (1995). Detta 

kan bero på att output ses som funktionalitet och därmed ingår denna faktor. 

2.2.6 Kostnad och intäkter 

Kostnad och intäkter behandlar parametrar som licenskostnader, underhållskostnader och 

vilka direkta och indirekta fördelar som verksamheten får av systemet. Det är svårt att mäta 
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indirekta fördelar och vinster som fås vid implementering av system. Kostnad och intäkter 

finns med i alla systemvalsgrunder utom Boloix och Robillard (1995). 

2.2.7 Åsikter 

Åsikter behandlar enligt Jadhav och Sonar (2011) synpunkter från användare, konsulter, 

tidningar och andra intressenter i sammanhanget. Åsikterna behandlar hur dessa intressenter 

uppfattar systemet. Denna faktor finns inte representerad i de andra beslutsgrunderna, något 

som väcker vår nyfikenhet. 

2.3 Ramverk 

För att få en väl underbyggd undersökning av BI-verktyg väljer vi att basera vårt ramverk på 

den modell som presenteras av Jadhav och Sonar, se Figur 2.1, och modifiera denna. Vi väljer 

Jadhav och Sonar för att eftersom det är den nyaste och mest omfattande beslutsgrunden. De 

modifieringar som utförs görs för att anpassa ramverket till just BI-verktyg utifrån den teori 

som behandlats. 

 

Ett antal viktiga faktorer som påverkar val av BI-verktyg har valts ut och de presenteras i 

Tabell 2.3. Genom att undersöka vilken vikt de olika faktorerna har kommer en rikare bild fås 

av helheten när ett system väljs. Fall där det finns skilda åsikter om faktorernas relevans 

kommer att kunna identifieras. 

Tabell 2.3 Ramverk för undersökning av DSS-marknaden 

 

Användbarhet Pris Kvalitet Utbildning Funktionalitet Rådgivande 

företag 

Inköpande företags 

perspektiv 

      

 

Vi har valt att helt bortse från vissa kategorier från Jadhav och Sonars (2011) modell (Figur 

2.1). De delar som inte finns representerade är Teknik, Output samt Leverantör. Detta beslut 

baseras på att den rent tekniska specifikationen hos ett system inte är i fokus i vår 

undersökning och att den inte skiljer sig så mycket åt mellan systemen på en så pass 

grundläggande nivå som kategorin åsyftar. Output skiljer sig inte heller mycket åt mellan 

olika typer av BI-verktyg, de flesta system har funktioner för att visa data, exportera den och 

också skriva ut den. Båda dessa delar faller dock delvis in under Funktionalitet i vårt ramverk. 

Leverantörsfaktorn tas inte med i vårt ramverk. Detta val görs då vi tror att den största 

komplexiteten med systemval inte är kopplad till vem som levererar systemet. Istället används 

leverantören som avgränsning då enbart företag som köpt in system från vissa leverantörer 

undersöks. Däremot innehåller vårt ramverk faktorn Utbildning då vi anser det vara intressant 

att se hur stor vikt denna faktor har på val av BI-verktyg. 
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Punkten Åsikter kommer att behandlas som en egen faktor för att undersökas djupare än i 

tidigare ramverk. Detta då denna faktor enbart finns i den senaste beslutsgrunden och är 

relativt outforskad. Denna faktor benämns Rådgivande företag. 

Användbarhet kommer att brytas ut från Jadhav & Sonars (2011) funktionalitetsfaktor. Detta 

då användbarhet i tidigare beslutsgrunder haft en större roll och då särdragen för BI-verktyg 

tyder på att användbarhet bör vara extra viktigt för denna typ av system. 

De faktorer som finns representerade i ramverket är alltså Användbarhet, Pris, Kvalitet, 

Utbildning, Funktionalitet samt Rådgivande företag. Faktorerna kommer nu att definieras. 

2.3.1 Användbarhet 

Användbarhet är ett begrepp som används flitigt av akademiker och yrkesmän inom IT-

branschen. Dock finns det ingen enig definition av begreppet. Trots det är de olika 

definitionerna väldigt lika och överlappande i många fall. I vårt ramverk har vi valt att 

använda Sharp, Rogers och Preece (2002) definition på användbarhet kombinerat med 

Nielsen (1994) för att definiera faktorn och dess innehåll.  

Sharp, Rogers och Preece (2002) delar in användbarhet i sex delar som en produkt bör 

uppfylla: effectiveness, efficiency, safety, utility, learnability, memorability. De anser att 

effectiveness är en egenskap som beskriver hur korrekt och förväntat resultatet är efter utförd 

uppgift. Efficiency däremot beskriver hur väl en produkt hjälper en användare att utföra en 

viss uppgift. Vidare hävdas att en interaktiv produkt ska vara säker (safety). Det innebär att 

användare inte ska hamna i oönskade situationer av misstag, eller om det inträffar kunna 

återgå till en önskad situation utan några negativa konsekvenser. Användare ska inte heller 

kunna dela ut känslig information av misstag. I Nielsen (1994) beskrivs detta under termen 

error prevention - användare ska inte kunna göra fel helt enkelt. Utility är likt efficiency och 

lyfter fram hur systemet hjälper användare, men syftar mer på flexibilitet och vad systemet 

möjliggör för användaren. Learnability beskriver hur enkelt är det för användare att lära sig 

systemet medan memorability behandlar hur enkelt det är att komma ihåg hur man utför 

uppgifter som man en gång har lärt sig. 

2.3.2 Pris 

Definitionen på denna parameter är totalkostnaden för systemet. Då det finns olika 

prismodeller för BI-verktyg finns det en problematik i att få fram totalkostnaden. Det finns 

system som företag prenumererar på för en fast månadskostnad, och andra där de betalar för 

det faktiska användandet. Även klassiska prismodeller som årslicenser efter antal användare 

och en engångskostnad vid inköp förekommer. Vi har valt att bortse från vilka fördelar som 

ett BI-verktyg kan ge då detta är svårt att mäta och kan skilja sig mycket åt mellan olika 

organisationer. 
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Under punkten faller även kringkostnader för teknisk infrastruktur och kostnader för 

utbildning och träning i det nya systemet. 

2.3.3 Kvalitet 

Kvalitet har olika betydelse i de beslutsgrunder som jämförs i Tabell 2.2. För att få en bra 

definition av vad som faller under kategorin utgår vi från de begrepp som återkommer i flera 

av systemvalsgrunderna. De faktorer som faller under kvalitet är: 

 Underhållbarhet - hur lätt är det att utföra underhåll på systemet, och finns den 

dokumentation som behövs för att utföra underhållet? 

 Säkerhet - finns det loggning, rättighetshantering och kryptering? 

 Pålitlighet - vilka backuplösningar finns och hur hög upptid garanteras? Punkten 

innefattar även vilken pålitlighet som finns i systemets visualiseringar och vilken 

funktionalitet som finns för att redovisa hur beslutsunderlag tagits fram 

 Portabilitet - hur enkelt är det att integrera systemet med andra system? Är det 

plattformsoberoende, och kan det användas från handhållna enheter? 

2.3.4 Utbildning 

Utbildning omfattar de aktiviteter som ett systems användare genomgår för att lära sig hur ett 

system fungerar. Under utbildning faller även träning, felsökningsguider och 

användarmanualer. Med träning avses de kurser som en leverantör erbjuder kunden för att lära 

sig hur systemet fungerar. Det kan till exempel vara webbaserade kurser, interna eller externa 

workshops eller enskilda övningar med hjälp av pappersinstruktioner.  

Faktorn innefattar alltså inte processer för support utan främst initial utbildning och enklare 

felsökning. Detta då vi tror att stora organisationer själva kan hantera support. 

2.3.5 Funktionalitet 

Denna kategori behandlar systemets uppfyllande av de krav som finns gällande funktioner 

och kapacitet. Då kravspecifikationen skiljer sig åt i olika fall är det vikten av uppfyllelse av 

de krav som finns som undersöks. Är en organisation beredd att offra viss funktionalitet för 

att få ner priset? 

2.3.6 Rådgivande företag 

Denna parameter är bara till liten del representerad i den tidigare forskningen inom systemval, 

under Åsikter i Jadhav och Sonar (2011). Det är därför av intresse att undersöka från vilka 

olika källor företag söker information om olika BI-verktyg, och hur stor vikt de lägger på 

dessa källors åsikter och råd. Detta för att få en tydligare bild av vilken roll rådgivande företag 

har i en systemvalsprocess, en bild som idag inte finns i någon större omfattning. 
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3 Metod 

Det finns omfattande tidigare forskning kring systemval. Dock är de ramverk som tagits fram 

i många fall inte anpassade för de särdrag som BI-verktyg uppvisar. Detta bidrar till att vi vill 

genomföra en studie som är öppen för nya upptäckter som inte tas upp i tidigare forskning. 

Samtidigt baserar vi undersökningen på de tidigare ramverk som finns för att undersöka deras 

relevans för val av BI-verktyg. 

 

Vår undersökning kommer att följa den kvalitativa metoden då det djup vi behöver kring vår 

forskningsfråga kan fås. En kvalitativ ansats har enligt Jacobsen (2002) sina styrkor i att den 

ger möjlighet till att utförligare undersöka fenomenen som identifierats under 

undersökningen. Genom detta fås en mer nyanserad bild än med den kvantitativa metoden. 

Detta är en styrka då fenomen inte bara kan identifieras utan förklaringar även kan sökas till 

varför dessa fenomen finns. Vi vill inte enbart undersöka vilka faktorer som påverkar val av 

BI-system, utan även förstå varför vissa faktorer upplevs som viktigare än andra. Dessutom 

vill vi få en bild över de olika faktorernas relation till varandra. 

3.1 Undersökningsform 

Efter att ha studerat tidigare teorier gällande val av informationssystem utvecklades ett 

teoretiskt ramverk. Ramverket innehåller ett antal faktorer, eller teman, som vi vill undersöka 

i detalj. Då vi valt den kvalitativa ansatsen för undersökningen stod valet mellan att utföra 

enskilda intervjuer, gruppintervjuer eller observationer.  

 

Observationer valdes tidigt bort då vår frågeställning inte lämpar sig för denna metod, det är 

svårt att få full insyn i en beslutsprocess och under den tidsram som vår undersökning skulle 

genomföras hade det varit svårt att få ett tillräckligt stort underlag för att kunna dra slutsatser 

från denna typ av undersökning. 

 

Valet stod då mellan att genomföra enskilda intervjuer eller intervjuer i grupp. Med 

utgångspunkten att det i organisationer är en enskild person som har sista ordet när nya 

system ska köpas in, och att fenomenet inte skulle få ökat djup av att flera personer från 

samma organisation intervjuades, beslutades att enskilda intervjuer skulle genomföras. 

 

För att få ett tillräckligt stort underlag för vår analys genomfördes intervjuer med fem olika 

informanter. För att enklare kunna identifiera lämpliga företag utgick vi från organisationer 

som använder BI-system från SAP Business Objects, SAS Institute, eller QlikTech då dessa 
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leverantörer har en stark ställning i Sverige. Olika konsultföretags webbplatser gicks igenom. 

efter referenskunder som implementerat ett BI-verktyg från någon av dessa leverantörer.  

3.2 Företag och informanter 

Vi valde att rikta in undersökningen på stora svenskbaserade tillverkande företag. 

Definitionen på stora företag har hämtats från EU (2003) där företag med fler än 250 anställda 

klassas som stora. Samtliga företag i vår undersökning har dock över 1 000 anställda.  

 

Genom att hålla branschen fast underlättades identifiering av företag och resultaten blev också 

lättare att jämföra. De företag som deltog i undersökningen var Systemair, Företag X, Företag 

Y, Företag Z samt Alfa Laval. Då företagen själva fick välja om de ville vara anonyma eller 

inte valde vi att presentera de som ville vara anonyma som Företag X, Företag Y och så 

vidare medan de som inte ville vara anonyma omnämns med sina namn. Genom att kunna 

presentera namnen på ett par av företagen fås en fingervisning om vilken typ av företag även 

de anonyma är. 

 

Kontakt med företagen togs via ett telefonsamtal till deras växel där vi bad att bli kopplade till 

en person med inköpsansvar för IT-system. När kontakt fåtts med en sådan person förhörde vi 

oss om huruvida denne var ansvarig för val av just BI-verktyg för att säkerställa att vi nått rätt 

person. När vi fått kontakt med en person som uppfyllde kriteriet bad vi om att få boka in en 

tid för intervju.  

 

Då undersökningen riktar in sig på organisationer och inte på enskilda människor har vi valt 

att inte försöka jämföra beslutsfattarnas bakgrunder och erfarenheter. Fokus ligger istället på 

företagets karaktär och branschtillhörighet. Vi satte upp följande krav på vår undersökning: 

 Intervjuer med 4-5 medelstora svenska industriföretag. 

 Intervjuer ska hållas med ansvariga för val av beslutstödssystem. 

 Intervjuerna består av som mest sex frågor och är semistrukturerade. 

 Frågorna måste utformas så att intervjupersonen förstår dem och kan relatera till 

frågeställningarna. 

3.3 Intervjuer 

Jacobsen (2002) pekar på att det finns olika sätt att genomföra intervjuer. Intervjuer kan 

genomföras i olika kontext och via olika medier. Vi har valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer för att undvika svårigheter i jämförelser mellan olika intervjuer 

men samtidigt kunna utforska områden som dyker upp under intervjuerna grundligare.  
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3.3.1 Telefonintervjuer 

Företag inom industrin i Sverige är spridda geografiskt. Detta gjorde det svårt att inom 

tidsramen för vår studie genomföra intervjuer på plats hos företagen. Vi valde därför att 

genomföra intervjuerna via telefon då vi anser att detta är en bra metod under dessa 

omständigheter. Jacobsen (2002) menar att telefonintervjuer passar bra till intervjuer med en 

viss struktur, vilket är vad vi har genomfört. 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda telefonintervjuer istället för att 

genomföra intervjuer på plats hos företagen. Jacobsen (2002) menar att det är svårt att få 

samma tillit och öppenhet vid telefonintervjuer då det inte blir lika personligt som vid ett 

besök där ögonkontakt och kroppsspråk kan användas. Vidare kan synintryck inte användas 

för att till exempel avgöra om intervjupersonen känner sig stressad eller tycker att vissa frågor 

är obekväma. Dessa svagheter försökte vi mildra genom att genomföra intervjuerna på ett 

avslappnat sätt där intervjupersonerna inte avbröts i onödan och där deras åsikter fick komma 

fram utan att vi bedömde dessa i någon större utsträckning. Genom att intervjupersonerna fick 

genomföra intervjun i sin vardagliga miljö bör de ha känt sig trygga och därmed känt tillit. 

Intervjuerna fortskred utan att diskussionerna blev stela och utan längre avbrott. Detta tyder 

på att våra intervjupersoner kände sig uppskattade och bekväma i intervjusituationen. 

3.3.2 Intervjuguide 

Utifrån vårt ramverk utarbetades fem teman, eller huvudfrågor, som skulle behandlas under 

intervjuerna. Alla frågor utom en var av öppen karaktär där det fanns möjligheter för 

intervjupersonen att fördjupa sina tankar och för oss att ställa följdfrågor. Genom att inte 

koppla dessa frågor till några specifika faktorer från vårt ramverk öppnade vi för möjligheten 

att identifiera nya faktorer som inte finns representerade i detta. 

Frågorna har utarbetats för att de ska vara lättbegripliga för en person som jobbar i den roll 

som våra intervjupersoner gör. Detta är viktigt för att det inte ska uppstå tveksamheter kring 

vad frågeställningen är, och att intervjupersonen därmed avviker för mycket från ämnet 

(Jacobsen 2002). 

Intervjuguiden inleddes med ett kortare case. Detta för att intervjupersonerna skulle börja 

tänka på val av just BI-verktyg och inte bara på systemval i allmänhet. 

Frågorna 1 och 2 har som mål att utforska var företag söker information om olika BI-verktyg 

och är därför av öppen karaktär. Det undersöks vilka olika rådgivare som tillfrågas under 

urvalsprocessen av BI-verktyg samt hur stor vikt företag lägger på de olika rådgivarnas åsikter 

och rekommendationer. Genom detta hoppas vi utforska och utvidga förståelsen för 

rådgivares roll vid val av BI-verktyg (se 2.3.6). 

Med fråga 3 strävar vi efter att få en tydlig bild över vad företag tycker är allra viktigast när 

de väljer ett BI-verktyg. Genom att frågan är av öppen karaktär ges möjlighet att även fånga 
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upp aspekter som missats i vårt ramverk samtidigt som de inbördes relationerna mellan olika 

faktorer kan identifieras och diskuteras. 

Fråga 4 handlar istället om att identifiera svårigheter med urval av BI-verktyg. Syftet med 

denna fråga är att få en förståelse för vad som är svårt att lyckas med i processen. Det behöver 

inte alltid vara så att det viktigaste är det som är svårast, eller det som tar längst tid i 

systemvalsprocessen. Därför väljer vi att behandla detta i en separat fråga istället för som en 

del av Fråga 3. 

Den femte och sista frågan består i att företagen ska rangordna de mest refererade delarna av 

vårt ramverk, det vill säga samtliga förutom ”Rådgivande företag”. Detta för att få ytterligare 

förståelse för faktorernas vikt i förhållande till varandra. Samtidigt vill vi få en bild över vilka 

kompromisser som finns i ett systemval, något som bör framkomma även i Fråga 3 och Fråga 

4. Denna fråga tvingar dock intervjupersonerna att rangordna faktorerna från vårt ramverk, till 

skillnad från de tidigare frågorna. 

Intervjumallen i sin helhet finns i Bilaga 1: Intervjumall. 

3.4 Kvalitet 

Jacobsen (2002) menar att det oavsett undersökningsmetod finns två krav som bör uppfyllas: 

Reliabilitet och Validitet. Reliabilitet innebär att den insamlade empirin måste vara tillförlitlig 

och trovärdig. Validitet innebär i sin tur att empirin är relevant och giltig. 

Studien måste dessutom följa etiska riktlinjer. Jacobsen (2002) identifierar tre krav för att en 

studie ska vara etisk. Dessa är: informerat samtycke, krav på privatliv samt krav på att bli 

korrekt återgiven. Nedan beskrivs hur vi har arbetat med respektive krav. 

3.4.1 Reliabilitet 

Hög reliabilitet innebär alltså att resultatet från undersökningen måste vara tillförlitligt. Detta 

blir det om det är möjligt att återupprepa studien och då få samma resultat. 

 

Genom att genomföra en undersökning av fem företag inom liknande branscher, och att 

undersökningen skett genom djupgående intervjuer, anser vi att resultatet har hög reliabilitet 

för företag av denna typ. Reliabiliteten hade kunnat höjas ytterligare genom att våra intervjuer 

hade kompletterats med en enkät som skickats ut till ett större antal företag inom olika 

branscher. 

3.4.2 Validitet 

Begreppet validitet kan enligt Jacobsen (2002) delas in i Extern och Intern giltighet. Extern 

giltighet innefattar till vilken grad det är möjligt att generalisera undersökningen för att gälla 
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även utanför den tid och kontext som undersökningen skett i. Intern giltighet innefattar om vi 

verkligen mäter det som vi vill och tror att vi mäter. 

Genom att ha många öppna frågor där intervjupersonerna själva får tolka frågeställningen 

skapas en risk för att intervjuerna kommer att behandla faktorer som inte är relevanta för 

undersökningen. Under intervjuerna styrdes därför, vid behov, samtalet in mot de aspekter 

som ingår i vår intervjuguide. Intervjuguiden var också ett bra stöd för att se till att alla frågor 

blev behandlade. Detta sammantaget innebär att den interna giltigheten bör vara hög. 

Den externa giltigheten gynnas av att vårt ramverk till stor del är baserat på tidigare forskning 

inom området. Dock finns det begränsningar i och med att studien är genomförd i en enskild 

bransch med ett relativt litet antal intervjupersoner. Vi tror att även den externa giltigheten 

hade kunnat stärkas genom att genomföra enkäter, som föreslås under 3.4.1 Reliabilitet. 

3.4.3 Etiska aspekter 

För att undersökningen ska uppfylla de etiska krav som Jacobsen (2002) beskriver har ett 

antal saker genomförts. 

 

För att uppfylla kravet på informerat samtycke har alla intervjupersoner själva fått godkänna 

att de vill delta i studien. Efter att en första kontakt tagit skickades ett e-mail till 

intervjupersonerna med en översikt över vad undersökningen skulle behandla. I detta e-mail 

beskrevs också syftet med undersökningen, vad materialet ska användas till samt en kort 

beskrivning av vilka vi som utför studien är (Bilaga 2: Mailutskick). 

Kravet på privatliv uppfylldes genom att ingen information om intervjupersonerna samlades 

in. Denna information är inte relevant för studien och ska därför inte samlas in. Företagen 

erbjöds också möjligheten att vara anonyma. Detta skyddar inte bara företaget utan även 

intervjupersonen då det i vissa fall skulle vara möjligt att identifiera personen utifrån 

företagets namn och den roll som personen innehar på företaget. 

 

Det sista kravet, kravet att bli korrekt återgiven, uppfylldes genom att det aldrig bara var en 

person som transkriberade det inspelade materialet från intervjuerna. Intervjupersonerna fick 

också möjlighet att godkänna transkriberingarna för att eventuella fel skulle kunna identifieras 

och rättas. Transkriberingarna finns som bilaga till denna rapport för att visa att data inte har 

manipulerats (Bilaga 3: Transkriberingar). I de fall vi använder citat har dessa aldrig tagits ur 

sitt sammanhang eller förvrängts, något som kan kontrolleras med hjälp av de godkända 

transkriberingarna. 

3.5 Analys av insamlad data 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dessa ordagrant utifrån inspelningarna. 

Därefter genomgicks transkriberingarna enskilt av samtliga gruppmedlemmar och resultatet 
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av dessa analyser jämfördes och sammanställdes. Detta genomfördes genom att en enklare 

punktlista över resultatet av intervjun togs fram. Utifrån denna punktlista tillsammans med 

transkriberingen gjordes sedan en sammanfattning av intervjun i löptext där respektive faktor 

från vårt ramverk lyftes fram och andra upptäckter beskrevs. För att lyfta fram 

intervjupersonens åsikter användes citat. 

 

För att genomföra en analys mellan de olika intervjuerna utgick vi från faktorerna i vårt 

ramverk och sammanställde de olika intervjupersonernas åsikter och tankar kring dessa. 

Samtidigt försökte vi finna förklaringar till eventuella olikheter och likheter i svaren genom 

att jämföra med hur företagen resonerat kring våra övriga faktorer. Egenskaper som storlek på 

IT-avdelning och organisationen som helhet användes också för att söka mönster. 

 

Efter att ha behandlat faktorerna från ramverket behandlades de saker som framkommit under 

intervjuerna men som inte fångas av våra faktorer. Vårt teoretiska underlag användes än en 

gång, för att undersöka om dessa faktorer fanns med i tidigare beslutsgrunder. Slutligen 

sammanställdes den totala viktningen av våra faktorer, och denna viktning jämfördes mot de 

tidigare beslutsgrunder som finns upptagna i 2.2 Kända beslutsgrunder för systemval. Detta 

för att undersöka hur väl dessa beslutsgrunder fångar den bild som fåtts fram av vår 

undersökning.  

3.6 Kritik av metodval 

Det finns både för och nackdelar med att välja en kvalitativ ansats. Jacobsen (2002) 

identifierar ett antal faktorer som kan skapa problem vid en sådan studie. Dessa är:  

 Resurskrävande - studien är krävande att genomföra ur ett tids- och 

kostnadsperspektiv vilket innebär att denna typ av studier bara behandlar ett mindre 

antal studieobjekt. 

 

 Svårt att generalisera - när ett litet antal studieobjekt är delaktiga blir det svårt att få ett 

representativt, statistiskt säkerställt urval. Detta gör att slutsatser inte med lätthet kan 

generaliseras. 

 

 Komplex insamlad data - analys av insamlad data är svår då data är ostrukturerad och 

har samlats in i stora mängder.  

 

 Närhet - det är en svår balans att vara tillräckligt nära studieobjektet för att denne ska 

öppna upp sig, men ändå hålla en viss distans för att behålla förmågan att se kritiskt på 

det som ska studeras. 

 

 Undersökningseffekten - den nära kontakten kan också leda till att undersökningen 

själv skapar det fenomen som undersökaren vill undersöka och därmed fås felaktiga 

resultat av studien. 
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 Stor flexibilitet - på grund av att den kvalitativa ansatsen är så flexibel kan det vara 

svårt att avsluta undersökningen. Risken finns också att undersökningen har förändrats 

mycket under tiden den har pågått på grund av att problemställningen har ändrats. 

Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att försöka minska många av dessa problem. De första två 

punkterna, Resurskrävande och Svårt att generalisera, är svåra att undvika då de härstammar 

från grundtanken med den kvalitativa ansatsen. Genom att genomföra telefonintervjuer har 

dock inte lika stora resurser krävts som om intervjuerna hade genomförts på plats hos 

respondenterna. 

 

Problemet med att insamlad data är komplex har vi försökt mildra genom att ha 

semistrukturerade intervjuer där ämnena gicks igenom i en bestämd ordningsföljd. Detta gör 

det enklare att analysera och jämföra de olika intervjuerna. Även att ha en rankningsfråga med 

slutna svarsalternativ bidrar till att förenkla analysen. 

 

De problem som finns gällande Närhet och Undersökningseffekt mildras genom att 

intervjuerna genomförts via telefon. Vid telefonintervjuer är det svårt att komma så nära ett 

studieobjekt att förmågan att se kritiskt tappas. Genom att spela in intervjuerna öppnades det 

också upp för att vi i ett senare skede, med lite mer distans till intervjun, kunde gå igenom 

intervjumaterialet med mer kritiska ögon. Genom att använda telefonintervjuer bör också 

undersökningseffekten ha minimerats eftersom undersökningen inte har gjort ett stort intrång i 

intervjupersonens miljö. 

 

Genom att sätta en bestämd tid då alla intervjuer skulle vara genomförda, och hela tiden 

använda oss av vår intervjumall under intervjuerna, undveks att studien förändrades allt för 

mycket under undersökningens gång.  
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4 Empiri 

Vi kommer nu att presentera de företag som deltagit i vår studie. Resultatet av intervjuerna 

kommer därefter att presenteras företagsvis. För att ge en rikare bild av intervjupersonernas 

åsikter kommer summeringarna varvas med citat från intervjuerna. Intervjutranskriberingarna 

i sin helhet finns i Bilaga 3: Transkriberingar. I Tabell 4.1 ges en översikt över de företag som 

deltagit i undersökningen. 

Tabell 4.1 Översikt över deltagande företag 

Företagsnamn Antal anställda Antal anställda inom IT 

Företag X 100 000 7 000 

Företag Y 50 000 1 200 

Företag Z 42 000 1 400 

Systemair 3 500 20 

Alfa Laval 14 700 200 

 

Samtliga företag i studien är stora tillverkande företag med sin bas i Sverige. Då det var 

valbart för deltagarna att vara anonyma har tre av deltagarna anonymiserats. Vi har dock valt 

att inte anonymisera de övriga två företagen då vi menar att dessa ger en god bild av vilken 

typ av företag som deltagit i vår studie. 

4.1 Företag X 

Företag X är en global koncern med ca 100 000 anställda. Ungefär 7 000 av dessa arbetar med 

koncernens IT. IT-avdelningen är toppstyrd. Tillsammans med avdelningens storlek innebär 

detta enligt respondenten att processerna inom IT är väldigt strukturerade.  

Inköpsprocessen inom Företag X startas av att det finns ett behov inom verksamheten av ett 

nytt IT-verktyg. Respondenten återkommer flertalet gånger till hur viktigt det är att det finns 

en tydlig medvetenhet om vad verktyget behöver klara av. Det är alltså viktigt att det finns en 

entydig kravspecifikation. Att ett systems funktionalitet överensstämmer med denna 

kravspecifikation är högsta prioritet i en inköpsprocess. Följande citat är talande: 

 

“Vi kan inte ha köpt något system för ett antal miljoner och sen konstatera att det var inte det 
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vi skulle ha. Det är ett totalt misslyckande, oavsett vem i processen som gjort fel. Så därför så 

handlar det om att säkerställa, från ett behov till leverans, att det /…/ verkligen är exakt så 

här det ska vara.”  (Företag X, Bilaga 3.1 s. 50) 

 

För att identifiera vilka system som finns på marknaden, och hur denna marknad utvecklas 

finns det på Företag X roller som har till uppgift att följa utvecklingen inom sina specifika 

ansvarsområden. Tanken är att dessa personer ska identifiera nya trender och nya produkter. 

Företag X samarbetar också med analysföretag så som Gartner för att med deras hjälp snabbt 

kunna bilda sig en uppfattning om hur marknaden ser ut. Dessa företag hjälper också Företag 

X med att identifiera Best Practice för den typ av system som ska köpas in. 

 

I första hand vänder sig Företag X till de leverantörer som de redan har köpt system ifrån och 

hör efter om dessa har några system som uppfyller de krav som har ställts av verksamheten. 

Att de vänder sig till leverantörer som de redan har kopplingar till beror enligt respondenten 

på att det finns kostnader förknippade med att upprätthålla relationer med leverantörer. 

Genom att hålla nere antalet leverantörer kan besparingar göras. Företag X utgår alltså alltid, i 

första hand, från sina “Preffered Partners”: 

 

“...vi börjar ju aldrig från noll. Utan vi vänder oss först till våra bundsförvanter, de 

leverantörerna som vi redan jobbar med.” (Företag X, Bilaga 3.1 s. 49) 

 

När ett mindre antal leverantörer av BI-verktyg har identifierats ber Företag X dessa om 

referenskunder och specifikationer som jämförs mot kravspecifikationen. Det händer att det 

sätts upp möten mellan en referenskund och Företag X utan leverantörens inblandning. Detta 

görs för att få kundens åsikter om ett visst system eller en viss leverantör. I detta skede kan 

ytterligare kontakter med Gartner bli aktuella. Dessa får då ge sin bild av leverantören: 

 

“De [Gartner] har ju i regel en uppfattning och ibland har vi sådana situationer där vi 

liksom står i en valsituation och eftersom vi är så att säga, har ett samarbete med Gartner så 

kan vi sätta upp ett telefon samtal med dem och berätta, så här ser vi på situationen. Och hur 

ser ni på den leverantören.” (Företag X, Bilaga 3.1 s. 52) 

 

Det Företag X tittar på gällande leverantören är hur stort företaget är och hur livskraftigt det 

är. Vilken position leverantören har på marknaden och gällande Best Practice spelar också in. 

 

Företag X rankar faktorerna från vårt ramverk enligt följande: 

1. Funktionalitet 

2. Användbarhet 

3. Kvalitet 

4. Pris 

5. Utbildning  



Viktiga faktorer vid val av Business Intelligence-verktyg  Karlsson, Kivimägi & Lindgren, 2012 
 

22 

 

Det företaget först och främst tittar på är alltså att de krav som finns från verksamheten 

uppfylls av verktyget. Förutom diskussionen ovan kan följande citat lyftas fram: 

 

“... det kan man säga är skillnaden mellan lyckosamma affärer, eller lyckade upphandlingar 

och misslyckade. Det är egentligen att grunden till en bra och lyckad upphandling är att det 

finns en tydlig och klar och accepterad lösning från beställaren. När inte det finns så är det 

så lätt att gå i fällan.” (Företag X, Bilaga 3.1 s. 53) 

 

och 

 

“Så många gånger är det en större förhandling och jobbigare förhandling som inköpare med 

den interna beställaren än att sen brottas med leverantören.“ (Företag X, Bilaga 3.1 s. 53) 

 

Därefter tittar Företag X på hur användbart verktyget är. Respondenten kopplar användbarhet 

starkt till kvalitet. Denne menar att om slutanvändarna tycker att systemet är trevligt att 

använda så kommer de också tycka att det har en god kvalitet. Därmed är det enligt 

respondenten hårfint gällande placeringen av dessa två faktorer. 

 

Efter kvalitet placeras pris. På Företag X tittar man på priset över tid, alltså inte enbart på 

startkostnader. Kostnader i form av exempelvis licenser och underhåll tillkommer. För att få 

en tydlig kostnadsbild tittar Företag X ofta på vad som händer år fyra, eftersom förändringar i 

licenskostnaderna ofta sker då. Förklaringen till att priset kommer först på plats fyra fås i 

följande citat: 

 

“Köper vi billigt och vi köper fel så är det total katastrof!” (Företag X, Bilaga 3.1 s. 57) 

 

Företag X har inställningen att bra funktionalitet och god kvalitet kostar. En åsikt som stärks 

ytterligare i detta citat: 

 

“...leverantören var ju väldigt frustrerad, vi pratade inte pris över huvud taget.” (Företag X, 

Bilaga 3.1 s. 58) 

 

På sista plats placeras utbildning av olika användare i systemet. Respondenten menar att detta 

inte är en avgörande faktor vid val av verktyg. Detta beror på att företaget tror sig kunna 

tillhandahålla utbildning själva om inte leverantören gör det: 

 

“...det är inte så jäkla märkvärdigt egentligen. Det är klart att det är viktigt, absolut, jag 

menar vi kan ju inte installera nya system om vi inte har någon utbildning, men. Det där löser 

sig.” (Företag X, Bilaga 3.1 s. 58) 
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4.2 Företag Y 

Företag Y är ett svenskt bolag med ca 50 000 anställda. Av dessa arbetar ungefär 1 200 

personer med företagets IT. Respondenten arbetar som inköpsansvarig för IT-system. 

Företag Y söker i första hand information kring vilka verktyg som finns på BI-marknaden 

genom vad respondenten kallar för oberoende forum. Det kan till exempel vara från 

analysföretagen Gartner och Forrester (vilkas oberoende diskuteras senare i uppsatsen). 

Företaget använder även kontakter från liknande företag och kunder, för att få information om 

hur dessa har gått tillväga i likartade valsituationer.  

 

När antalet leverantörer, med hjälp av ovanstående kanaler, har reducerats tar Företag Y 

kontakt direkt med respektive leverantör. De gör då en så kallad “Request For Information” 

(RFI) där mer information om det aktuella verktyget begärs. Leverantörerna får även beskriva 

hur deras system skulle fungera i Företag Y:s IT-miljö. Samtidigt ber Företag Y om 

referenskunder för att få deras åsikter om verktyget och leverantören. 

 

När vi bad respondenten rangordna faktorerna från vårt ramverk blev utfallet följande: 

1. Kvalitet 

2. Pris 

3. Funktionalitet 

4. Användbarhet 

5. Utbildning 

Respondenten förklarar att anledningen till att kvalitet hamnar på första plats är att det är 

viktigt att verktyget har en tillräckligt hög säkerhetsnivå. Företaget menar också att ett nytt 

system måste gå att integrera med övriga system som finns inom bolaget. En viktig del 

gällande säkerhet är rättighetshanteringen i systemet, viss information ska inte kunna ses av 

alla användare.  

 

Efter kvalitet placerar respondenten pris vilket motiveras med att verktyget under sin 

livslängd kommer innebära stora kostnader i form av licenser och underhåll. Företaget vill 

därför att verktyget har en bra ingående prisnivå. Att priset inte kommer i första hand 

motiveras i följande citat: 

 

“Men skulle det vara så att de har en produkt som inte ska vi säga, når vår säkerhetsnivå då 

kan vi inte köpa in produkten oavsett om den är billig eller dyr. Då blir det stopp så att 

säga.” (Företag Y, Bilaga 3.2 s. 63) 

 

Funktionalitet kommer på tredje plats. Respondenten pekar på att den största svårigheten när 

ett verktyg ska köpas in är att enas om vad det ska klara av. Detta innebär i förlängningen att 

det blir kompromisser kring vilka funktioner som anses viktigast, och vilka som inte är lika 

viktiga.  
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Företag Y försöker idag gå från att ha flera olika BI-verktyg inom koncernen till att ha ett 

enda verktyg. Detta görs enligt respondenten för att minska komplexiteten i IT-miljön. 

Svårigheten är dock att hitta ett verktyg som uppfyller alla olika intressenters krav utan allt för 

stora anpassningar. Att göra stora anpassningar ser respondenten som problematiskt: 

 

“Man skriver om delar, man lägger till saker. Ju svårare blir det att förvalta det här systemet. 

För då helt plötsligt har man köpt en standardprodukt men man har gjort det till en egen 

(Företag)ifierad lösning, vilket gör det svårt att ha en, en smidig förvaltning över tid.” 

(Företag Y, Bilaga 3.2 s. 65) 

 

Kopplingen som respondenten ser mellan hög kvalitet och avkall på viss funktionalitet 

belyses i följande citat:  

 

“...vi får inte ut kanske den sista procenten [av funktionaliteten], men å andra sidan så får vi 

så mycket mer i form av stabilitet och ett system som vi kan hantera över tid väldigt bra. Men 

vi får inte ut hundra procent av alla specifika, nischade funktioner utan vi kanske fokuserar 

på de större funktionerna.” (Företag Y, Bilaga 3.2 s. 66) 

 

Användbarheten kommer på fjärde plats. Respondenten beskriver vikten av att systemet ska 

vara enkelt att använda, annars blir det inte använt alls. Dock kommer funktionalitet och 

kvalitet före, mycket på grund av att det i BI-verktyg är viktigt att det är rätt data som 

presenteras: 

 

“Och utifrån det perspektivet så känner jag att då är funktionen viktigare än användbarhet, få 

ut mer rätt data än att det kanske är lite omständligare att köra produkten då möjligtvis.” 

(Företag Y, Bilaga 3.2 s. 66) 

 

På sista plats placeras utbildning. Respondenten menar att om inte leverantören av systemet 

kan stå för utbildning av användare så kan denna utbildning ske internt med hjälp av metoder 

som e-learning. 

 

Företag Y vill att de verktyg de köper in ska levereras av en känd aktör och att verktyget är 

känt på marknaden. De vill vara så säkra som möjligt på att systemet kommer finnas kvar om 

fem år. Detta gör bland annat att det är enklare att själva sätta ihop eller hitta kompetens för 

att genomföra användarutbildning. Samtidigt minskar risken för att systemet avvecklas kort 

efter införandet. 

4.3 Företag Z 

Företag Z är ett globalt företag med 42 000 anställda. I Sverige har bolaget 1 400 anställda 

varav ca 18 arbetar med IT. Respondenten är företagets IT-chef. 
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När respondenten ska leta information kring vilka BI-verktyg som finns börjar denne med att 

använda sig av sökmotorn Google samt kontaktar kollegor inom sitt IT-chefsnätverk. IT-

chefsnätverket används av respondenten för att undersöka om det är någon som redan har 

anskaffat sig ett BI-verktyg eller liknande och sedan fråga denna kontakt. Företaget brukar 

även höra med större leverantörer som Microsoft om de har något verktyg som passar. 

Företaget hör även med Gartner innan de fattar ett beslut men respondenten vill undersöka 

marknaden på egen hand först.  

 

För att hitta mer detaljerad information använder respondenten sig av en “Request For 

Information” (RFI). En RFI är enligt respondenten en sammanställning av vad verksamheten 

vill ha och vilken information som behövs från leverantören. Denna RFI skickas till de 

leverantörer som har den typ av system som respondenten letar efter. När några leverantörer 

som passar hittats får dessa presentera sina system. De referenskunder som leverantörerna har 

söks upp för att kontrollera att den information leverantörerna uppgivit om sina system 

stämmer. Företaget brukar även använda sig av “proof of concept” där leverantörerna får visa 

hur systemet fungerar, gärna med riktig verksamhetsdata. Företag Z rangordnar faktorerna 

från vårt ramverk enligt följande: 

1. Användbarhet 

2. Kvalitet 

3. Funktionalitet 

4. Pris 

5. Utbildning 

Respondenten ser användbarhet som viktigast, om BI-verktyget inte är enkelt att använda 

kommer det inte att användas. Ytterligare punkter som respondenten understryker som viktiga 

är att systemet ska ha bra prestanda samt vara tillgängligt. Med tillgängligt menas att systemet 

ska vara lätt att komma åt exempelvis via Internet. Prestanda är enligt respondenten viktigt, 

systemet måste vara snabbt. Säkerhet är även en viktig punkt för Företag Z. Det ska finnas 

fasta rapporter i systemet, men användarna ska även ha möjlighet att skapa egna temporära 

lösningar och kunna bearbeta den information som finns i systemet.  

 

Priset spelar ingen större roll när ett BI- verktyg väljs. Detta menar respondenten beror på att 

företaget administrativt sett tjänar mycket på denna typ av verktyg. Även om det finns 

önskemål som ligger utöver de viktigaste kraven kan dessa vara värda en merkostnad. Enligt 

respondenten brukar förhandlingarna kring inköpspriset bli den förhandling som tar längst tid 

även om respondenten samtidigt menar att kostnaderna inte är så viktiga. 

 

Utbildningen spelar minst roll i valet och detta styrker respondenten med följande citat: 

 

“Utbildning det vet jag inte för att är det här riktigt användbart och så vidare så är inte 

utbildning en vidare stor grej.” (Företag Z, Bilaga 3.3 s. 72) 
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Det respondenten upplever som svårt är att hantera integrationen mot de informationskällor 

som BI-verktyget kommer att använda. Respondenten menar även att det är viktigt att 

kontrollera att BI-verktyget klarar av organisationsförändringar. Detta eftersom det är svårt att 

veta hur organisationen kommer att förändras i framtiden. Respondenten påpekar även att det 

som är viktigt för dem utöver de faktorer som framgår i vårt ramverk kretsar kring 

leverantören.  

 

När det gäller leverantören undersöker respondenten vilka referenser de har och även vilka 

kostnader som finns när systemet väl är i drift, främst i form av supportkostnader. När det 

gäller leverantörens storlek menar respondenten att stora leverantörer kan vara trögare att 

jobba mot samt att det kan ta lång tid för dem att åtgärda fel som uppstått i systemen. Mindre 

leverantörer uppfattar respondenten som mer alerta. Dock kan det vara mer riskfyllt att jobba 

med små leverantörer då det är större risk att de försvinner från marknaden. 

4.4 Systemair 

Systemair har 3500 anställda över hela världen. Dessa är fördelade på 60 kontor i sammanlagt 

42 olika länder. Företaget har en IT-avdelning som består av ca 20 personer.  

När IT-avdelningen på Systemair får in en förfrågan efter ett BI-verktyg från verksamheten så 

börjar de med att leta information om vilka system som finns på marknaden. Det första de gör 

är att diskutera saken med sina kontakter. Dessa kontakter omfattar bland andra IT-konsulter. 

Systemair kontaktar ofta användarföreningen för sitt affärssystem för att på så sätt få kontakt 

med andra företag som använder BI-verktyg. Systemair söker dessutom information från 

andra personer som företaget har kontakt med inom sina affärer och från sina IT-kontakter. 

Respondenten tar även kontakt med leverantörer som företaget redan har en relation till för att 

höra vad de kan erbjuda. 

 

När Systemair har hittat några leverantörer som är intressanta letar de efter ytterligare 

information om dessa på nätet. De undersöker vad leverantörerna själva säger om sina system 

och vad andra har för åsikter om leverantören och deras system. Efter att denna undersökning 

skett hör respondenten med sina kontakter för att få mer detaljerad information kring de 

system som är av intresse. 

 

När det är gjort tar företaget kontakt med de leverantörer som fortfarande är intressanta. Dessa 

får då göra en presentation av sitt system där respondenten förväntar sig ett “proof of concept” 

som hjälper respondenten att se hur systemet fungerar. 
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Systemairs rankning av vårt ramverks faktorer är som följer: 

1. Användbarhet 

2. Funktionalitet 

3. Kvalitet 

4. Pris 

5. Utbildning 

Respondenten håller faktorerna funktionalitet och användbarhet nära varandra vilket denne 

menar beror på att systemets funktion inte är bra om användare av systemet inte kan använda 

det. Detta visas tydligt genom följande citat: 

 

“Man kan inte få någon bra funktion om inte någon säljare kan använda det då är det ingen 

bra funktion tycker vi så att det [funktionalitet och användbarhet] ser vi som ett och samma.” 

(Systemair, Bilaga 3.4 s. 82) 

 

Det framgår dock senare i intervjun att respondenten tycker att användbarhet är viktigare än 

funktionaliteten eftersom systemen köps till användarna. Detta visas genom följande citat: 

 

“Det spelar ingen roll hur bra funktionen är om inte användaren har lätt att använda 

systemet.”  (Systemair, Bilaga 3.4 s. 82) 

 

Kvalitet placeras på tredje plats eftersom företaget ser säkerhet, korrekt information och 

tillgänglighet som viktigt. Med tillgänglighet menar respondenten att systemet ska vara 

åtkomstbart 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Med korrekt information menas att den 

information användaren får se måste stämma. Detta sammantaget gör att respondenten ser 

kvalitet som viktigare än priset. Vidare menar respondenten att kvalitet ligger nära både 

funktionalitet och användbarhet. 

 

Efter kvalitet placeras pris då respondenten menar att pris är viktigt men att det inte är 

avgörande. De krav som ställs på systemet är viktigare. Respondenten menar dock att priset är 

viktigt för andra delar av organisationen. Detta märks tydligt i följande citat: 

 

“Sen är priset förstås alltid, alltid viktigt. Det är alltid någon ekonom med någonstans som 

tycker att vi inte ska betala någonting. Det är han som vill ha alla dom här rapporterna men 

han tycker att det blir alldeles för dyrt.” (Systemair, Bilaga 3.4 s. 81) 

 

Respondenten påpekar även att de krav som ställs på systemet kan delas upp i grundkrav och 

“bra att ha”-krav. Denne påpekar att företaget inte är villiga att betala mer för funktioner som 

eventuellt skulle kunna vara bra att ha i framtiden men som inte behövs idag. 

 

Utbildning placerats sist då respondenten menar att utbildning inte är viktigt om systemet har 

bra användbarhet, funktionalitet och kvalitet. Har systemet det så kommer det inte behövas 

någon omfattande utbildning av användarna. Dock tycker respondenten att det är viktigt att 
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leverantören tillhandahåller en bra support. 

 

Det respondenten tycker är svårast vid systemval är att bedöma leverantörens möjligheter att 

klara sig på marknaden. Med detta menar denne att det är viktigt att leverantören finns kvar på 

marknaden och kan utveckla produkten även om ett par år. Respondenten tycker även att det 

är svårt att ta fram rapporter i BI-verktyg och att det därför kan vara värt att undersöka hur det 

går till i de olika systemen. 

4.5 Alfa Laval  

Alfa Laval är ett stort och internationellt företag inom tillverkningsindustrin. Företaget har 

cirka 14 700 anställa och ungefär 200 av dessa arbetar med IT. Alfa Laval har valt att ha två 

respondenter närvarande under intervjun eftersom ingen enskild person är inblandad i hela 

systemvalsprocessen. Detta bör inte ha påverkat resultatet av intervjun negativt utan enbart 

givit ett likvärdigt resultat som för övriga intervjuer.  

Inköp av mjukvara till ett stort företag som funnits länge kan var komplicerat. Allt eftersom 

företaget har genomgått interna förändringar och gått från att vara ett decentraliserat till ett 

centraliserat företag har allt fler redundanta system införts. Tidigare har varje enhet inom 

koncernen byggt och utvecklat sina egna lösningar för administrering och beslutsstöd. 

Attityden var som respondenterna säger:   

 

“…vi trodde nog att vi var bäst på att göra allting själv.” (Alfa Laval, Bilaga 3.5 s. 92) 

 

Med tiden har företaget gått mer och mer åt standardiserade lösningar. Det beror enligt 

respondenterna delvis på alla bekymmer och den komplexitet som uppstod med 

uppgraderingar av system, samt viljan att fokusera på det som företaget egentligen är bra på. 

Det finns en del egenutvecklade system på företaget och många olika system som gör 

liknande saker, något som Alfa Laval nu vill ändra på.  

 

När ett nytt BI-verktyg ska införskaffas börjar Alfa Laval med att ta fram Gartner Groups 

rapport Magic Quadrant. Företaget följer Gartner ganska noga och har ett tätt samarbete med 

dem. Respondenterna tycker att de ibland kanske lägger lite för mycket vikt på det som 

Gartner säger. Detta visar de tydligt genom följande citat: 

 

“Lite för mycket emellanåt enligt mitt sätt att... men det är rätt. Vi följer Gartner ganska 

noga och har en tät dialog med dem.” (Alfa Laval, Bilaga 3.5 s. 89) 

 

och: 

 

“Ja nackdelen är att det finns flera analysbolag… De anlitar vi inte... så att det blir en röst. 

Lite på gott och ont.” (Alfa Laval, Bilaga 3.5 s. 89) 
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Nästa källa som Alfa Laval använder sig av är nätverk med andra bolag i samma bransch. De 

menar att de genom att undersöka vad liknande företag har valt kan få vägledning. Alfa Laval 

frågar även konsulter i branschen vad de tycker om marknaden samt undersöker 

leverantörernas referenskunder. 

 

Beroende av situation kan Alfa Laval kontakta leverantörer och bjuda in dem för att 

presentera sin produkt. I annat fall kontaktas konsultföretag som har kunskap kring den 

produkt som Alfa Laval är intresserade av. 

 

Vid val av BI-verktyg säger den ena respondenten att det är enkelt att börja tänka på 

affärsmodeller och villkor, se priset som det viktigaste. Respondenternas kollegor med 

erfarenhet i saken avråder dock från att fokusera på priset i steg ett. Istället uppmanas de att 

tänka på användarkrav och funktionaliteten i produkten. Respondenterna håller med om att de 

först måste undersöka att produkten har önskad funktionalitet. Först därefter bör fokus läggas 

på att få en enkel affärsmodell och avtal som är hanterbara globalt. 

 

Alfa Laval rankar vårt ramverks faktorer enligt följande: 

1. Användbarhet 

2. Funktionalitet 

3. Kvalitet 

4. Pris 

5. Utbildning 

Respondenterna håller funktionalitet och användbarhet som de två viktigaste faktorerna. Här 

menar respondenterna att även om funktionaliteten finns så måste systemet vara användbart, 

annars kan inte användarna förstå hur systemet fungerar. Detta visas tydligt i följande citat: 

 

“...om inte det [verktyget] är användbart och användarvänligt, då sitter man ju där va. Då 

kan man inte ta till sig funktionaliteten, för det blir för komplext.” (Alfa Laval, Bilaga 3.5 s. 

95) 

 

Kvalitet omfattar för respondenterna bland annat hur mycket resurser som krävs när ett 

system ska uppdateras. Utöver detta nämns även stabilitet och pålitlighet. För respondenterna 

omfattar kvalitet även hur buggfritt systemet är. Alfa Laval ser inte säkerhet som någon större 

del men nämner att det är viktigt att informationen i  systemet skyddas. Gällande kvalitet 

nämns även hur snabbt leverantören åtgärdar fel som uppstått i systemet.  

 

Respondenterna menar att användbarhet och funktionalitet är viktigare än pris men att priset 

samtidigt måste gå att motivera. Har inte systemet den funktionalitet och användbarhet som 

behövs spelar det samtidigt ingen roll om systemet är billigt. Det styrker respondenterna med 

följande citat: 
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“Det är ju klart att... det är ju lite hönan eller ägget här... Sätter vi pris först och det är aldrig 

så billigt det här, men vi inte får det... att det inte är användbart och funktionaliteten finns 

där, då spelar det ingen roll hur billigt det är...” (Alfa Laval, Bilaga 3.5 s. 97) 

 

Utbildning har placerats sist då respondenterna menar att om de andra faktorerna uppfylls blir 

inte utbildning ett problem. Utbildningen löser de antingen genom att leverantören håller i den 

eller, om detta inte är genomförbart, att själva hålla i utbildningen. Detta påvisar de med 

följande citat: 

 

“Ja… Sitter vi i en situation och väljer verktyg så känner man att utbildning löser sig på 

något sätt... om de andra har hamnat på plats.” (Alfa Laval, Bilaga 3.5 s. 97) 

 

En svårighet för Alfa Laval är att få acceptans från användarna när ett system ska väljas, 

vilket enligt respondenterna beror på att det finns många viljor inom företaget. Detta blir ett 

problem eftersom Alfa Laval vill ha ett system som ska användas i hela koncernen. Det 

innebär att om alla ska kunna använda systemet i framtiden behövs ett beslut som majoriteten 

av verksamheten står bakom. 

 

Leverantören är viktig för Alfa Laval. Det är viktigt att leverantören har en tydlig 

utvecklingsplan för produkten och att leverantören har kraft att finnas kvar på marknaden. 

Företaget försöker att hålla sig till standardlösningar och inte kundanpassa verktygen. Detta 

beror på att anpassningarna gör att det blir svårare att uppdatera systemet i framtiden. Trots 

detta har Alfa Laval, enligt respondenterna, tidigare i många fall valt väldigt små aktörer inom 

nischade områden.  

 

Enligt respondenterna finns det för- och nackdelar både med små och stora aktörer vilket inte 

gör det redan kompromisspräglade beslutet enklare. Genom att införskaffa ett standardsystem 

från en stor leverantör minskar Alfa Lavals möjligheter att påverka produktens utveckling 

enligt deras önskemål och även uppmärksamheten som de får från leverantören minskar. Som 

de själv uttrycker det: 

 

“... i Microsofts värld är ju vi en liten skuttare kan man säga.“ (Alfa Laval, Bilaga 3.5 s. 92) 

 

Det har hänt att de mindre leverantörer, som Alfa Laval har haft flexibla och bra 

avtalsupplägg med, har blivit uppköpta av större företag. Detta har inneburit att Alfa Laval 

tvingats in i stelare avtal. Sådana uppköp påverkar både utveckling av produkten och avtal, 

något som gör respondenterna oroliga. 
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4.6 Sammanfattning 

För att få en bild av hur faktorerna rankas mot varandra visas i Tabell 4.2 hur respektive 

företag rangordnar dem. I Tabell 4.3 presenteras den sammanlagda vikten respektive faktor 

fått i vår undersökning. Ju lägre summa en parameter fått desto högre är dess prioritet vid 

systemval. 

Tabell 4.2 Rankning av faktorer 

 Företag X Företag Y Företag Z Systemair Alfa Laval 

Användbarhet 2 4 1 1 1 

Funktionalitet 1 3 3 2 2 

Kvalitet 3 1 2 3 3 

Pris 4 2 4 4 4 

Utbildning 5 5 5 5 5 

 

Tabell 4.3 Sammanställning av faktorers rankning 

 Vikt/intervju Summa Sammanställning 

Användbarhet 2, 4, 1, 1, 1 9 1 

Funktionalitet 1, 3, 3, 2, 2 11 2 

Kvalitet 3, 1, 2, 3, 3 12 3 

Pris 4, 2, 4, 4, 4 18 4 

Utbildning 5, 5, 5, 5, 5 25 5 

 

Användbarhet hamnade på första plats av faktorerna, men med knapp marginal. Både 

Funktionalitet och Kvalitet hamnar väldigt nära Användbarhet. Detta stämmer väl överens 

med faktumet att flera av intervjuobjekten menar att Användbarhet är tätt knutet antingen till 

Funktionalitet eller till Kvalitet.  

 

Priset hamnar en bit efter dessa tre faktorer. Fyra av fem intervjuobjekt placerade Pris på plats 

fyra, vilket gäller även vid sammanställningen. Samtliga intervjuobjekt placerar Utbildning på 

femte och sista plats. Därmed hamnar faktorn också på sista plats i sammanställningen. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet gällande varje faktor i vårt ramverk att sammanfattas och 

diskuteras. Övriga iakttagelser beskrivs och vårt resultat jämförs med de teorier som 

ramverket konstruerats utifrån. Förklaringar till avvikelser och likheter söks och diskuteras. 

5.1 Användbarhet 

Användbarhet är den parameter som syftar på den kognitiva delen av användandet, i vårt fall 

interaktionen mellan användare och BI-verktyg. Tre av de fem företagen placerade 

användbarhet på första plats. Ett företag placerade användbarhet på andra plats och ett på 

fjärde plats. Användbarhet är därmed en faktor som spelar stor roll vid val av ett BI-verktyg 

och något som flertalet av våra intervjupersoner inte vill kompromissa med. 

 

Företag Z, Systemair och Alfa Laval såg användbarhet som den viktigaste av de fem 

faktorerna som vi hade tagit fram. De motiverade detta med att om ett system inte är 

användarvänligt kommer användare inte att använda systemet. Det spelar ingen roll vilka, och 

hur bra, funktioner systemet har; är systemet för komplext kan det inte nyttjas fullt ut. Dessa 

företag kompromissar till större grad med funktionalitet än med användbarhet. Det här tänket 

kan mycket väl vara ett resultat av erfarenheter från fall där system inte varit användarvänliga 

och därför inte använts. Systemen tillförde därmed inte någon nytta. Att tänka på 

användbarhet är troligen inget en inköpare gör intuitivt. Det är istället tänkbart att det är 

lärdomar av ovannämnda slag som ger medvetenhet om vikten av god användbarhet. 

 

Företag X, som placerade användbarhet på andra plats, satte funktionalitet på första plats med 

motiveringen att det viktigaste är att systemet uppfyller verksamhetens krav. Alltså, de ser 

först till att systemet kan klara av allt det som behövs i verksamheten och därefter undersöks 

användbarheten. 

 

Företag Y placerade användbarhet på fjärde plats, efter kvalitet, pris och funktionalitet. För 

dem är säkerhet viktigast och detta går före allt annat. Det intressanta är att Företag Y är 

benägna att kompromissa med funktionalitet till viss grad, men istället för att få ökad 

användbarhet görs detta för att få en högre kvalitet. Företag Y betonar att det är viktigare att 

få ut rätt information från systemet än att det är enkelt att använda. 

Som nämnts i 2.2 Kända beslutsgrunder för systemval behandlar många författare 

användbarhet i sina beslutsgrunder för systemval, dock har användbarhet aldrig belysts som 

den viktigaste faktorn. Synen på användbarhet har också förändrats över tid. Det framgår från 

tidigare litteratur att användbarhet inte ska förglömmas, men att användbarhet inte ses som 
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lika viktigt som de mer tekniska delarna funktionalitet och kvalitet. Resultatet av vår studie 

pekar på att användbarhet bör få en större roll än tidigare i ett verktyg som ska underlätta 

systemval av BI-verktyg. 

5.2 Funktionalitet 

Funktionalitet ses av alla intervjupersoner som viktigt och faktorn hamnar i alla fall utom ett 

före både pris och utbildning. I tre av fem fall rankas funktionalitet efter användbarhet. De tre 

företag som har valt att placera funktionalitet efter användbarhet har motiverat sitt val med att 

användarna av systemet inte kan hantera funktionerna i systemet om inte användbarheten är 

hög. En ytterligare anledning dessa företag nämner är att användarna inte kommer att använda 

systemet om det inte är användbart. 

 

Företag X och Företag Y utmärker sig på denna punkt då de menar att funktionalitet är 

viktigare än användbarhet. Företag X pekar på att det är väldigt viktigt att systemen de köper 

in uppfyller de krav som ställts på systemet. Detta kan bero på att Företag X nämner att 

förhandlingarna med interna beställare kan vara jobbigare än förhandlingar med leverantörer. 

Detta skulle kunna visa att det är extra viktigt att kraven som fastställs med beställaren 

uppnås. I Företag Y:s fall anges anledningen till att de placerar funktionalitet för 

användbarhet att det är viktigast att systemet visar rätt data. 

 

För Företag Y och Företag Z rankas även kvalitet före funktionalitet. I Företag Y:s fall är 

säkerhet och kompabilitet extra viktigt vilket är främsta anledningen till att kvalitet 

prioriteras. Företag Z pekar på att prestanda och tillgänglighet är väldigt viktigt vilket har 

motiverat deras val att placera kvalitet före funktionalitet även om de ser funktionaliteteten 

som viktig. Ett av företagen, Företag Y, utmärker sig genom att placera pris före 

funktionalitet. Anledningen som gavs var att verktyget kommer att kosta mycket under sin 

livslängd och priset blir därmed viktigare än funktionalitet. 

 

Resultaten från intervjuerna kring funktionalitet stämmer väl överens med hur faktorn 

funktionalitet viktats i Jadhav och Sonar (2011). Resultatet här påvisar att rangordning av 

användbarhet och funktionalitet är svårt och det framgår även ur intervjuerna att faktorerna 

går in i varandra ur respondenternas synvinkel. Det behövs tydligare kategorier som inte 

överlappar för att dessa två faktorers inbördes viktning ska kunna bestämmas med större 

tillförlitlighet. 

5.3 Kvalitet 

Kvalitet placerades på tredje plats sammanlagt, men även på första och andra plats av enskilda 

företag. Företag Y ser kvalitet som den viktigaste faktorn, mer specifikt är det säkerhet hos 

systemet de anser är viktigast. De vill att det ska vara ett stabilt och hanterbart system, detta är 



Viktiga faktorer vid val av Business Intelligence-verktyg  Karlsson, Kivimägi & Lindgren, 2012 
 

34 

 

viktigare än ha många specifika funktioner.  

 

Företag Z placerade kvalitet på andra plats och även för dem är säkerhet en viktig faktor, dock 

går användbarhet före. De vill att systemet ska vara tillgängligt och snabbt, något som 

egentligen påverkar hur användare upplever systemet. Det är tydligt att kvalitet ligger nära 

användbarhet för dem. Även Företag X kopplar ihop dessa två faktorer. De tycker att om 

systemet upplevs som användarvänligt är också kvaliteten hos systemet hög. De kan därför 

knappt skilja de två faktorerna åt. Dock placerar de kvalitet på tredje plats, efter funktionalitet 

och användbarhet. 

 

Alfa Laval och Systemair har också kvalitet som den tredje viktigaste parametern vid 

systemval. Efter att krav på användbarhet och funktionalitet har uppfyllts undersöker de två 

företagen kvaliteten. För Systemair har kvalitet mer med stabilitet och säkerhet att göra, och 

för Alfa Laval är det främst stabilitet och pålitlighet. För merparten av företagen är kvalitet 

tätt efter eller före funktionalitet och användbarhet. 

Kvalitet för stort utrymme även i Jadhav och Sonar (2011), vilket stämmer överens med vårt 

resultat. Även här finns dock ett problem med att särskilja kategorin från användbarhet och 

funktionalitet. 

5.4 Pris 

Pris har i fyra av fem intervjuer rankats som nummer fyra av fem. Företagen har givit två 

större anledningar till varför pris placeras så lågt i förhållande till funktionalitet, användbarhet 

och kvalitet som är de faktorer som i samtliga av dessa fall placerats högre. Dessa anledningar 

är: 

1. Stämmer inte funktionaliteten, kvaliteten och användbarheten så spelar det ingen roll 

om priset är lågt. 

2. BI-verktyg är så lönsamma över tid att priset inte är så viktigt. 

Företag Y placerar pris på plats nummer två, vilket motiveras med att dessa system under sin 

livslängd innebär stora licens- och underhållskostnader. Här ses en skillnad i hur denne 

respondent förhåller sig jämfört med övriga respondenter, då en av anledningarna dessa tar 

upp gällande att priset inte är så viktigt är att systemen är så lönsamma över tid. Anledningen 

till att Företag Y inte placerat pris först är att säkerhet, som faller under kvalitet, anses 

viktigare. Respondenten menar att ett system som inte har tillräckligt hög säkerhet inte kan 

köpas in, oavsett hur billigt systemet är.  

 

Resultatet skiljer sig från vad Gartner har tagit fram som viktigaste faktor när ett BI-verktyg 

ska väljas. Gartner pekade ut licenskostnader som den viktigaste faktorn (Se 1.1 Bakgrund). 

Detta strider mot vårt resultat då ingen av våra respondenter pekar ut licenskostnader som den 

främsta anledningen till vilket BI-verktyg som väljs. Priset omnämns dock som den faktor 
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som förhandlas längst kring i inköpsprocessen och under en intervju framgick det att priset 

sågs som viktigare av andra delar av organisationen än av inköparna. Att förhandlingarna blir 

så omfattande hör troligen ihop med att andra delar av organisationen ser priset som viktigare. 

En förklaring till denna hårda förhandling kan vara att pris är lättare att mäta än exempelvis 

användbarhet. 

 

Resultatet stämmer väl överens med hur faktorn har viktats i 2.2 Kända beslutsgrunder för 

systemval. Pris omnämns sällan som en egen faktor som vägs mot andra faktorer i teorin. 

Detta visar på att priset har en inverkan på systemval, men det är ingen helt avgörande faktor. 

5.5 Utbildning 

Att utbilda användare i det verktyg som köps in till verksamheten är något som alla 

intervjupersoner menar behövs. Samtliga placerade dock faktorn på sista plats när de ombads 

ranka de faktorer som finns med i vårt ramverk. Intervjupersonernas förklaringar till varför de 

placerar utbildning sist skiljer sig dock åt. Det finns enligt intervjuresultatet två olika skäl till 

detta faktum: 

1. Om systemen har god användbarhet och bra funktionalitet så blir behovet av att 

utbilda slutanvändarna inte särskilt stort, användarna tros kunna lära sig systemet till 

stor del på egen hand. 

2. Företagen anser sig själva kunna genomföra en god utbildning i de verktyg de köper in 

om det visar sig att leverantören inte är kapabel att hålla i utbildningen.  

En analys av den insamlade empirin visar att de företag som tycker att användbarhet är den 

viktigaste faktorn vid systemval tenderar att använda den första förklaringen till varför 

utbildning placeras sist, något som stämmer väl överens med deras rankning av faktorerna i 

ramverket. 

 

De företag som inte placerar användbarhet lika högt väljer istället den andra förklaringen. Då 

användbarhet inte har samma roll vid urval kan de inte heller förlita sig på den för att förklara 

varför utbildning får en låg prioritet vid systemval. Detta är också de företag i vår 

undersökning som har störst IT-avdelningar. Därmed har de större möjligheter att själva 

inneha den kompetens som krävs för att utbilda slutanvändare. 

 

Utbildning har varierande vikt i de systemvalsunderlag som presenteras i 2.2 Kända 

beslutsgrunder för systemval. Genom att titta på faktorns vikt historiskt sett framstår det som 

att dess vikt har minskat från att ha en stor roll i ramverken till att endast finnas med som en 

delfaktor. Detta stämmer väl överens med resultatet av vår undersökning; utbildning framstår 

inte som viktigt vid systemval utan ses som något som alltid kan lösas på ett eller annat sätt. 

Ökat fokus på användbarhet kan mycket väl ha påverkan på faktumet att utbildning anses som 

mindre viktigt. 
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5.6 Rådgivande företag 

När de organisationer vi undersökt ska köpa in ett nytt BI-verktyg vill de först få en översikt 

över vilka leverantörer och verktyg som finns på marknaden. Organisationerna använder i 

samtliga fall någon form av kontaktnät för att få olika personers åsikter om verktyg och 

leverantörer.  

 

Samtliga företag, förutom Företag X, använder någon form av nätverk bestående av liknande 

företag, eller personer i samma roll som den intervjuade. Genom nätverken får företagen 

information om hur andra företag gjort i liknande situationer och vad deras åsikter är om de 

lösningar som implementerats hos dem och om de leverantörer de anlitar. Flera av företagen 

nämner även att de tar kontakt med IT-konsulter som de redan anlitar för att få deras åsikter 

om de system som finns på marknaden. 

 

På Företag X finns det ett antal personer som har som uppgift att på egen hand bevaka en 

specifik marknad för att upptäcka trender och produkter på frammarsch. Företag X använder 

även Gartner som en diskussionspartner och informationskälla vid systemval. Detta är de inte 

ensamma om; även Företag Y, Företag Z och Alfa Laval nämner att de använder information 

från Gartner och liknande bolag. Dessa bolag används av respondenterna för att få en bild 

över de leverantörer och system som finns. En bild över marknaden med andra ord. Bolagen 

används även för att till exempel leverera åsikter kring verktyg och leverantörers möjligheter 

att finnas kvar på marknaden över tid.  

 

Sammantaget fås en bild av att företagen i vår undersökning är måna om att få in så många 

åsikter som möjligt om de verktyg och leverantörer som finns på marknaden. De vill få en 

bild över vilka verktyg som sticker ut, som har bäst funktionalitet, mest pålitlig leverantör och 

bäst rykte. 

5.6.1 Gartner 

Då flertalet företag i vår studie nämner Gartner som en viktig informationskälla är det på sin 

plats med en diskussion kring Gartners roll på marknaden.  

Gartner fungerar för företagen i undersökningen som ett slags filter. Ett filter som genom att 

förenkla marknaden för BI-verktyg gör den enklare att överskåda och få grepp om. Det finns 

dock risker med denna förenkling; Inköpare riskerar att missa passande verktyg som sorterats 

bort i Gartners rapporter. Risken finns också att Gartners bild av en marknad okritiskt blir till 

inköparens egen bild av marknaden. 

 

Ett av företagen i vår studie pekade på Gartner som en oberoende part mellan inköpare och 

leverantör. Detta är en bild som Gartner gärna vill måla upp om sig själva, och lägger ner stor 

möda på att upprätthålla. I Gartner (2012a) beskriver Gartner hur de, enligt egen åsikt, kan 

vara oberoende trots att de även samarbetar med leverantörerna av de system som de 
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förväntas ranka och ha åsikter om. Alla håller dock inte med om deras oberoende. Det finns 

kritik mot Gartner och framförallt mot deras modeller för att beskriva leverantörers positioner 

på en marknad.  

I Gartner (2012b) beskrivs överskådligt hur dessa modeller tas fram. Samtidigt nämner 

Gartner här att dessa modeller inte kan användas som beslutsunderlag, utan att de enbart kan 

användas för att få en bild över vilka kriterier som bör fokuseras på:  

 

“Magic Quadrants and MarketScopes analyze a market and can help you to focus your 

search on important criteria. However, they will not provide the details needed during the 

vendor selection process to align your requirements to a vendor.” (Gartner, 2012b) 

 

Gartner stämdes i maj 2009 av företaget ZL Technologies. ZL Technologies ifrågasatte enligt 

Handy (2009) Gartners rapporter, och legitimiteten i den information som presenteras i dessa. 

De menade att de företag som är partners till Gartner får högre rankningar än andra företag. 

Stämningen ogillades dock eftersom Gartner friskriver sig genom att säga att allt i deras 

rapporter enbart är åsikter. Dock blossade en stor diskussion om Gartners trovärdighet upp. 

Bloggaren Jennings (2009) gör en läsvärd sammanställning av olika åsikter som vädrades som 

följd av denna stämning.  

 

Flera av respondenterna i vår undersökning uttryckte att de är medvetna om att de ibland litar 

för mycket på Gartner, medan andra inte uttryckte någon kritik alls mot sitt användande. Det 

är svårt att ifrågasätta Gartners position på marknaden. Att företagets rapporter fortsätter att 

värdesättas av många bolag tyder på att de fyller en viktig funktion. Risker uppstår dock om 

företag inte ser på Gartners rapporter med kritiska ögon och hämtar in information från fler 

källor.  

 

Vi menar att detta är en diskussion som måste få större uppmärksamhet hos företag så att de 

inte enbart litar till analysföretags åsikter utan späder ut dessa med åsikter från andra källor. 

Dessa källor kan till exempel vara liknande företag eller konsultbyråer som företagen har 

samarbeten med sedan tidigare. 

5.7 Iakttagelser 

Ur intervjuerna har det framgått att leverantören spelar en stor roll när ett system ska väljas. 

Flera av företagen nämner att de undersöker hur goda chanser en leverantör har att klara sig 

på marknaden i cirka fem år framåt. Detta görs för att säkerställa att leverantören har 

möjlighet att ge support samt vidareutveckla systemet. Leverantörernas referenskunder spelar 

även stor roll och respondenterna tar kontakt med dessa referenser för att se hur väl 

leverantörens beskrivning stämmer överens med verkligheten. 

 

Ur intervjuerna har det även framkommit att leverantörens storlek spelar roll. Företag som 
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främst väljer större leverantörer väljer vad de uppfattar vara ett säkrare alternativ. De anser att 

större leverantörer har bättre chanser att klara sig på marknaden än vad mindre har samt löper 

mindre risk att bli uppköpta. Företag som är mer neutrala till storleken på leverantören ser de 

fördelar som en större leverantör har, men menar samtidigt att mindre leverantörer kan vara 

fördelaktigt eftersom kunden då kan få ett större inflytande över hur systemet vidareutvecklas 

och hur avtal utformas. 

 

När respondenterna undersöker leverantörer ser de först till vilka leverantörer de redan har 

kontakt med för att se om dessa har något BI-verktyg som kan passa. Anledningen till detta är 

att respondenterna anser det enklare att ha kontakt med så få olika leverantörer som möjligt. 

Det är också billigare att underhålla färre leverantörsrelationer. 

Leverantören får även stor vikt i de beslutsgrunder som gåtts igenom i 2.2 Kända 

beslutsgrunder för systemval. Jadhav och Sonar (2011) har en egen kategori som enbart 

innehåller faktorer relaterade till ett systems leverantör. Ett ramverk för systemval av BI-

verktyg bör innehålla faktorer som behandlar leverantören, framförallt faktorer som behandlar 

rykte, storlek och tidigare relation med inköpande företag. 

Begreppen användbarhet, kvalitet och funktionalitet var i vissa fall svåra att särskilja för våra 

respondenter. Vissa respondenter tycker att begreppen användbarhet och funktionalitet går in i 

varandra, andra tyckte istället att användbarhet och kvalitet är väldigt snarlika. Det var därför 

svårt för respondenterna att rangordna dessa tre faktorer. Användbarhet och kvalitet kan inte 

existera utan funktionalitet men är trots det inte en del av funktionaliteten. Användbarhet och 

kvalitet existerar mer som lager som placeras ovanpå funktionaliteten.  

Det verkar vara svårt att med dagens vokabulär definiera helt distinkta kategorier för de här 

tre begreppen, något som leder till problem i undersökningar som denna eftersom resultatet 

påverkas av den enskilda respondentens syn på begreppens innebörder. Det finns ett behov av 

en tydligare avgränsning mellan användbarhet, kvalitet och funktionalitet. Frågan är om detta 

är möjligt med användning av de termer som finns idag eller om det behövs en ny vokabulär 

för undersökningar inom detta område. 

5.8 Jämförelse med tidigare beslutsgrunder 

Vi kommer nu att jämföra vårt resultat mot Jadhav och Sonar (2011), en jämförelse som 

försvåras då olika definitioner av flera av faktorerna förekommer. Tydligare definitioner, som 

alla parter är överens om, hade underlättat denna typ av jämförelse. Trots detta väljer vi att 

genomföra en jämförelse då detta ger en uppfattning om hur tidigare beslutsgrunder 

samstämmer med, och skiljer sig från, vår undersökning. 

Resultatet från vår undersökning följer till stor del det ramverk som Jadhav och Sonar (2011) 

presenterar. Liksom i vår undersökning rankas funktionalitet och kvalitet högt. Pris har en 

medelhög vikt vilket faktorn fått även i vår undersökning. Utbildning rankas lågt i linje med 

vårt resultat.  
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Det som avviker är användbarhet som i Jadhav och Sonar inte ens är en fristående faktor. I 

vår undersökning placeras denna faktor på första plats och bör därför få en större vikt än vad 

den får i det tidigare ramverket. En analys av faktorn i de beslutsunderlag som presenteras i 

2.2 Kända beslutsgrunder för systemval visar att faktorns vikt varierar mycket mellan de olika 

ramverken, men användbarhet får i flertalet av beslutsunderlagen en för låg vikt för denna typ 

av system.  

 

Bland företagen i vår undersökning finns det flera definitioner av vad användbarhet innebär. 

För att hjälpa företagen att undersöka användbarhet bör därför den definition som presenteras 

i vårt ramverk användas. Detta bör bidra till att faktorn undersöks mer metodiskt och att 

relevanta aspekter belyses. 

 

Leverantören får en stor vikt i Jadhav och Sonar (2011). Denna faktor fanns inte med i vårt 

ramverk men är av stor betydelse för företag som ska välja BI-verktyg enligt vår 

undersökning. Resultatet pekar på att inköpare oroas över leverantörens möjlighet att klara sig 

på marknaden och därmed vill säkerställa att leverantören som väljs är stabil. Delar som 

behandlar olika aspekter av leverantören bör få utrymme i ett beslutsunderlag för systemval 

av BI-verktyg.  

 

Rådgivande företag har stor betydelse för företagen i vår undersökning när de ska välja BI-

verktyg. Det finns risker med detta, om företagen inte använder flera olika källor. I ett 

ramverk bör därför vikten av att använda flera olika informationskanaler för att skapa sig en 

bild av leverantören och verktyget belysas. I den tidigare litteraturen har endast intressenters 

åsikter behandlats av Jadhav och Sonar (2011) under faktorn Åsikter. Vårt resultat pekar på 

att rådgivande företag har stor inverkan när ett BI-verktyg ska väljas och att området bör 

fortsätta utforskas. 
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6 Slutsats 

Vår undersökning visar att användbarhet är den faktor som är viktigast när ett BI-verktyg ska 

köpas in. Detta beror främst på att BI-verktyg måste vara användbara för att användarna ska 

vilja använda det. Användbarheten spelar även stor roll för hur mycket funktionerna i 

verktyget används. Efter användbarhet kommer funktionalitet och på plats tre kvalitet. 

Kvalitet anses viktigt då ett BI-verktyg som köps in ska ha hög säkerhet, vara stabilt, ha hög 

tillgänglighet, hög prestanda samt vara pålitligt.  

 

Även om användbarhet är den viktigaste av faktorerna hamnar funktionalitet och kvalitet 

väldigt nära. Detta kan förklaras med att användbarhet, funktionalitet och kvalitet gränsar till 

varandra vilket gör det svårt att peka ut en enskild av dessa som viktigast. Priset är en mindre 

viktig faktor vilket beror på att BI-verktyg lönar sig över tid samt att om inte kraven på 

användbarhet, funktionalitet och kvalitet uppfylls kan systemet inte köpas in. Även om priset 

inte spelar lika stor roll som de tidigare faktorerna måste det dock gå att motivera.  

 

Den minst viktiga faktorn är utbildning vilket har två förklaringar. De företag som anser att 

användbarhet är väldigt viktigt anser att användarna själva klarar av att lära sig systemet. De 

företag som inte placerat användbarhet lika högt anser istället att om utbildningen inte kan 

skötas av leverantören så kan de hantera den själva inom företaget. 

 

Leverantören spelar stor roll när företag ska välja ett BI-verktyg. Detta eftersom inköparen 

måste försäkra sig om att leverantören har möjlighet att klara sig på marknaden och kan 

fortsätta uppdatera sin produkt. Därför spelar även leverantörens storlek roll vid val av BI-

verktyg, en större leverantör har bättre chanser att klara sig över tid. Stora leverantörer har 

dock nackdelen att kunden får ett mindre inflytande i hur avtal utformas och hur leverantörens 

produkt vidareutvecklas. Det är även en fördel för det inköpande företaget om leverantören 

som väljs redan är leverantör till företaget. Det beror på att det är enklare och mer ekonomiskt 

för inköparna att underhålla få leverantörsrelationer. 

 

Även rådgivande företag har en viktig roll för företag vid val av BI-verktyg. Företagen vill 

inte behöva göra om de misstag som liknande organisationer redan har gjort. Därför hämtas i 

många fall åsikter in från det kontaktnät ett företag har i form av leverantörer, kunder och 

andra organisationer.  

 

Gartner har en stor inverkan på vilka BI-verktyg som väljs av företag. Många företag vänder 

sig till konsultföretag som Gartner för att med deras hjälp få en bild av marknaden, i form av 

de olika verktyg och leverantörer som finns där. Då Gartner samarbetar både med inköpande 

företag och med leverantörer finns det en risk för att Gartner inte är helt opartiska i sina 
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åsikter om olika verktyg. Detta kan leda till att inte alla verktyg som finns på marknaden 

identifieras och övervägs, samt att den bild som Gartner ger av en leverantör inte är helt 

ofärgad. Det är därför att rekommendera att Gartners åsikter späds ut med åsikter från andra 

källor. På så sätt minskas partiskheten och ett felaktigt systemval kan undvikas. 

 

Sammanfattningsvis innebär alla systemval kompromisser. Acceptans från de olika parter som 

är delaktiga i eller påverkade av valet är viktigt, det är dock svårt att få allas krav på 

funktionalitet uppfyllda samtidigt som systemet ska vara användarvänligt. Det är inte bara 

kompromisser mellan olika faktorer som innebär svårigheter. Också beslutet gällande vilken 

leverantör som ska väljas är svårt. Gällande leverantören finns ett antal saker som gör företag 

oroliga, så som leverantörens framtidsvision för sina produkter och sin verksamhet och 

leverantörens livskraft. Genom att använda olika informationskällor vist kan företag få svar på 

dessa frågor och därmed göra ett välgrundat systemval av BI-verktyg.  

Vårt resultat visar på att analysföretag som Gartner har en stor inverkan på val av BI-verktyg 

vilket inte belyses så väl i utbildningen till systemvetare. Det skulle vara en fördel om 

utbildningen belyser att dessa företag finns och vilken påverkan de har. Det ökar 

medvetenheten om att information från dessa analysföretag bör användas med kritiska ögon. 
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Bilaga 1: Intervjumall 

Din organisation står inför faktumet att det är ett måste att investera i ett BI-verktyg. Verktyget är tänkt att 

användas för att analysera information och data från olika källor så som databaser och Excel-dokument. Då 

systemet måste införas fort ska systemet vara en färdig produkt (off-the-shelf, COTS) 

 

Du har av verksamheten fått en tydlig kravspecifikation på vad systemet måste kunna klara av, men saknar 

kunskaper kring vilka system som finns på marknaden och huruvida de uppfyller kraven. Du har hört namn som 

QlikView, SAP Business Objects och SAS Institute men vet inte så mycket mer än så. 

 

1. Var söker du efter information kring vilka system som finns på marknaden? (Ifall det är flera nämn alla 

och rangordna) 

 

2. Var letar du efter detaljerad information om de olika systemen? 

 

3. Vad är viktigast när den här typen av system ska köpas in? 

 

4. Vad upplever du som svårt när ett BI-verktyg ska väljas? 

 

5. Rangordna följande faktorer efter hur viktiga de är vid val av BI-verktyg:  
 

Faktor Vikt (1-5 där 1 är viktigast) 

Funktionalitet  

Användbarhet  

Pris  

Kvalitet 
(Säkerhet, Portabilitet, Underhållbarhet) 

 

Utbildning  
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Bilaga 2: Mailutskick 

Hej! 

 

Tack för samtalet tidigare idag.  

 

Som jag nämnde så genomför vi just nu en studie för att undersöka vad företag tycker är viktigt, och prioriterar, 

när de ska införskaffa ett nytt informationssystem. Mer specifikt riktas undersökningen mot BI-system.  

 

Vi vill återigen understryka att det är frivilligt att deltaga i undersökningen, men vi ser väldigt gärna att Du 

deltar! 

 

Bifogat i detta mail finner du en mall över de frågeställningar som intervjun kommer att behandla. Det vore bra 

om du hann kika igenom den för att eventuellt hinna få lite kött på benen kring någon fråga.  

 

Om du inte har några frågor kring denna så hörs vi av för en intervju på XX klockan YY. 

 

Ha en fortsatt trevlig dag! 

 

Mvh Robert, Laura och Christoffer 

 

Studenter på Systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid Lunds Universitet 
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Bilaga 3: Transkriberingar 

3.1 Företag X 

 

Intervjuare:  

Hej, det är Robert här igen från Lunds Universitet 

 

Intervjuperson: 

Hejsan Hejsan 

 

Intervjuare:  

Hej, hade du tid med en intervju här idag? 

 

Intervjuperson: 

Ja, jag har fram till halv elva 

 

Intervjuare:  

Ja, men då kör vi snabbt och intensivt. Fick du mitt mail igår 

 

Intervjuperson: 

Jaja, det fick jag 

 

Intervjuare:  

Har du möjlighet att ha det framför dig? 

 

Intervjuperson: 

Ja det har jag 

 

Intervjuare:  

Perfekt, för det är ju lite.. Vi harlagt upp intervjun lite som att man arbetar utifrån ett fiktivt case. 

 

Intervjuperson: 

Okej okej 

 

Intervjuare:  

Så att vi på något sätt abstraherar det lite grann 

 

Intervjuperson: 

Ja 

 

Intervjuare:  

Har du läst igenom den bakgrunden som står där? 

 

Intervjuperson: 

Ja jo men jag har, jag har läst det va, så att det har jag. Jag menar, om jag börjar från en annan vinkel? 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Det här företaget, vad vet du om det företaget du ringer till nu? 
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Intervjuare:  

Jag vet såpass mycket som att ni ofta jobbar som beställare, eller mottagare av beställningar från andra företag. 

Ofta (Koncernen) 

 

Intervjuperson: 

Kan du volymen på oss? 

 

Intervjuare:  

Nej det kan jag inte riktigt 

 

Intervjuperson: 

Nej, jag tror jag börjar där. 

 

Intervjuare:  

Det får du gärna göra. 

 

Intervjuperson: 

(Företagsnamnet) är 7000 anställda. 

 

Intervjuare:  

Ja 

 

Intervjuperson: 

Det innebär att det här är ett strukturerat företag 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Det innebär att det finns en väldigt tydlig rollbeskrivning, det finns en väldigt tydlig governance-modell, det 

finns en väldigt tydlig roll vad folk har för anvar och inte ansvar. 

 

Intervjuare:  

Nej just det 

 

Intervjuperson: 

Och det är egentligen grunden till allt ihopa. Det vill säga att det finns en tydlig ingång när kunder har ett behov. 

Det finns en en tydlig stakeholder. Det finns en tydlig beställare och så vidare. 

 

Intervjuare:  

Ja just det 

 

Intervjuperson: 

Det, det måste man ha klart för sig. Här är inte att man ringer till Pressbyrån i Emmaboda och så är det en person 

som sitter med allting 

 

Intervjuare:  

Nej precis 

 

Intervjuperson: 

Det tror jag, jag tror att det måste man ha förståelse. Vi finns representerade över hela världen. 

 

Intervjuare:  

Ja just det 

 

Intervjuperson: 

Detta bolaget är toppstyrt. Det styrs från huvudkontoret, vilket gör att det som bestäms på huvudkontoret och 

eventuellt skall vara en global leverans ska se likadant ut överallt. 

 

Intervjuare:  
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Mm 

 

Intervjuperson: 

Jag tror att den förståelsen är viktig att ha. För att jag menar, vi är, där är vi idag va. 

 

Intervjuare:  

Ja just det 

 

Intervjuperson: 

Och sen, sen (Företagets namn)s utmaning är ju egentligen att (Intern kund) inte är en homogen kund. (Intern 

kund) består av att vi säljer Produktgrupp A, vi säljer Produktgrupp B, vi säljer Produktgrupp C, vi säljer bla bla. 

Produktgrupp D och så vidare 

 

Intervjuare:  

Ja precis 

 

Intervjuperson: 

VIlket gör att det behovet som finns på Produktgrupp D, är inte alltid att det behovet finns på Produktgrupp B 

och så vidare va. 

 

Intervjuare:  

Ja 

 

Intervjuperson: 

Så att, ja, men det är egentligen bara den bakgrunden som jag skulle vilja säga då va. Att det, innan vi börjar, så 

förstår du. För jag kommer hänvisa väldigt mycket till. Så att om vi börjar med det med Fråga 1: Var söker du 

efter information kring vilka system som finns på marknaden? 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Ifall det... Jag menar, för det första då så finns det.. vi har har ungefär en hundra personer som är kanske... som 

jobbar på den översta nivån.. som tillhör Governance-avdelningen. Det vill säga de rapporterar direkt till CIO på 

(Intern kund). 

 

Intervjuare:  

Ja just det 

 

Intervjuperson: 

De har olika ansvarsområden och följer sina områden på olika sätt. Det finns ett antal Tech Watchs, Technical 

Watchers som följer vad marknaden är. Och det finns ett antal sånadär, jag vet inte om du har hört talas om 

Gartner Group? 

 

Intervjuare:  

Ja precis 

 

Intervjuperson: 

Det finns ett antal sådandär, vad ska man säga, analysföretag som ligger och följer marknaden och lämnar 

rapporter som vi naturligtvis också följer. Så att jag menar, när vi får ett specifikt behov då går vi in och tittar 

och läser. Hur ser marknaden ut och hur, vad är det som är hott och vad är det som är... Så att där är mycket 

marknaden, hur vi letar efter produkter och trender och så vidare va. 

 

Intervjuare:  

Ja just det 

 

Intervjuperson: 

Så att, jag skulle vilja säga att det är väl, det finns inget enhetligt sätt utan att det finns en allmän. Eh.. 

uppföljning av hur marknaden rör sig, vad säger vissa analysföretag? Och hur är det företaget rejtat jämfört med 
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andra och hur ser Best Practice ut va. Det är väl egentligen, det är väl egentligen vårat sätt att leta efter 

information. 

 

Intervjuare:  

Ja, det var ett väldigt bra svar på den frågan tycker jag. Vi förstår ju att det inte är likadant varje gång, men just 

det här vilka källor det är som, som ni söker på 

 

Intervjuperson: 

Det är ju lite så att, du, jag menar ibland så dyker det upp sådanahär källarföretag och det kan visa sig att det är 

den ledande stjärnan om två tre år va. Och det där är ju alla de här analysföretagen väldigt duktiga på. I regel så, 

de här små källarföretagen som är lysande, de får bara vara lysande ett par år sen blir det uppköpta va. 

 

Intervjuare:  

Ja just det. 

 

Intervjuperson: 

Så att, ja! Okej. 

 

Intervjuare:  

Det var bra 

 

Intervjuperson: 

Så att jag tror nästan att det som jag sa där Robert, det svarar nästan på din fråga ett och två där! 

 

Intervjuare:  

Jaa, det är väl, det kan man väl säga. Fråga två är väl lite mer  inriktad på om ni redan identifierat vissa system 

då, hur ni söker mer information om just dem. Öh mer tekniska specifikationer och sånt här 

 

Intervjuperson: 

Jag tror såhär, att, om jag tar: Nummer ett när man letar efter system. Så nummer ett är det är ungefär som om 

du. Om jag säger att du ska gå och handla inför helgen imorgon. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

När brukar det bli dyrt? Förutom när du ska ha kalas. 

 

Intervjuare:  

Ja det är ju till helgen 

 

Intervjuperson: 

Nä men ah, Nä men jag menar det är om inte du vet vad du ska köpa. 

 

Intervjuare:  

Jaja, du menar så ja! 

 

Intervjuperson: 

Ja, och det är grunden till alltihopa. Om vi inte vet vad vi letar efter.. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

..så att jag menar. Vad jag menar är egentligen att om man har en väldigt tydlig spec på vad det är vi letar efter i 

form av funktionalitet. 

 

Intervjuare:  

Just det 
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Intervjuperson: 

Då är det lättare att leta. För att om du går in, ah ja nej jag tänkte att jag skulle ha en TV. Jaha har du tänkt på att 

du ska ha, har du tänkt att du ska ha en liten TV? Nej det vet jag inte riktigt om jag ska ha en liten TV. Nähe, ska 

du ha platt-TV eller vad ska det vara för skärm och. Jag menar tillslut så, det är ju jätte tacksamt för en säljare. 

Helt plötsligt när du går ut och den här TVn som vi trott skulle kosta sju tusen, det har plötsligt slagits uppåt och 

kommit upp i både nitton- och tjugotusen 

 

Intervjuare:  

Ja det är.. 

 

Intervjuperson: 

Så att.. Så grunden till alla, när man letar efter någonting så måste man. Jag menar om man letar utifrån ett 

generellt perspektiv, det kan man alltid göra. Men om man ska komma ner och verkligen få det vi letar efter så är 

det ju egentligen att man måste ha en tydlig.. När våra kunder kommer och säger att ja, vi vill ha ett verktyg så 

måste vi vara såpass duktiga, vad är det du behöver. Hur tänker du detta och vad är det som är viktigast och vad 

är det någonting.. Att vi har en tydlig specifikation. 

 

Intervjuare:  

Just det, och sen letar ni hos respektive tillverkare då efter, om de följer kraven.. 

 

Intervjuperson: 

Ja, och sen så kan man ju leta i det breda perspektivet, men sen när man kommer in att vi behöver det här och det 

här och det här. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Och då kan det systemet vara fullt tillräckligt. Men så säger en del andra företag, ja men du får det här och det 

här också. Ja men vi har inget behov av det. 

 

Intervjuare:  

Nej just det 

 

Intervjuperson: 

Ah men du vet att det skickar vi med. Nej det finns inga gratis luncher 

 

Intervjuare:  

Nej det gör det ju oftast inte 

 

Intervjuperson: 

Utan det tror jag är jätteviktigt det här att när man letar, att man vet man letar efter. Jag menar det är ju som när 

du går in och Googlar, jag menar ju mer precis du är ju bättre träffar får du , ju snabbare hittar du informationen 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Och det är likadant när vi letar system så att jag menar.. Men om man bara får såhär att Vi ska ha ett system som 

stödjer vad det nu kan vara. Då är det klart att då kan man gå ut, men sen så måste man ändå beta ner sig så att 

man kommer ner till en detaljnivå så att vi vet vad det är som, vad det är systemet ska leverera. 

 

Intervjuare:  

Ja just det 

 

Intervjuperson: 

Så att, Ja. Så att jag menar den där detaljerade informationen som du vill ha det blir ju, det är ju när vi vet exakt. 

Om man börjar på den stora nivån så hittar vi kanske en tio femton system så att säga va. Vi ska ha de här 

sakerna, det och det och det. Och tittar man, Ja, det klarar inte av det. Då faller de per automatik och sen så så 

går man vidare. Så att. När vi vet väldigt tydligt vad vi vill ha då är det lättare. 
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Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Jag menar, så länge vi rör oss på den molnfria höjden så blir det, det blir både flummigt och luddigt va. 

 

Intervjuare:  

Ja det är klart 

 

Intervjuperson: 

Ja 

 

Intervjuare:  

Nej men, då har vi fått lite grepp på hur ni gör där också tycker jag  

 

Intervjuperson: 

Ja, ja 

 

Intervjuare:  

Men sen, söker ni informationen från tillverkarna då av de systemen ni har identifierat eller är det fortfarande..? 

 

Intervjuperson: 

Vi vi, det är ju som såhär att vi har ju en annan sak att, inom olika områden så har vi ett antal leverantörer vi 

jobbar tillsammans med. 

 

Intervjuare:  

Okej 

 

Intervjuperson: 

Vi vi, jag menar, vi vill ju, vi har ju ett antal leverantörer som är Preffered eller strategiska suppliers till oss. Så 

om vi tar, bara om vi tar, om vi nämner, vi tar Microsoft bara för att ta ett exempel.  

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Om vi letar efter någonting, vi letar efter ett Bi-verktyg så kanske vi går till Microsoft: vad har ni att erbjuda där? 

 

Intervjuare:  

Ja just det 

 

Intervjuperson: 

Har ni något sånt? 

 

Intervjuare:  

Just det så ni utgår från dem? 

 

Intervjuperson: 

Ja så att jag menar vi använder våra strategiska, Preffered suppliers så att vi börjar ju aldrig från noll. Utan vi 

vänder oss först till våra bundsförvanter, de leverantörerna som vi redan jobbar med. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Så att jag menar, vi har ju en strategi att vi ligger ju helst, vi vill jobba med så få leverantörer som möjligt. 

 

Intervjuare:  

Ja det är ju förståeligt 
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Intervjuperson: 

Ju mer leverantörer vi har som man måste underhålla, ju mer overhead driver det va. 

 

Intervjuare:  

Just det 

 

Intervjuperson: 

Så att vi har ju en filosofi att ha så få leverantörer som möjligt 

(00:11:54.25) 

 

Intervjuare:  

Ja, ja det är bra då har jag svar på den frågan tycker jag 

 

Intervjuperson: 

Ja, ja 

 

Intervjuare:  

Fråga tre där, den har du väl delvis svarat på redan, om du inte har något att tillägga där? 

 

Intervjuperson: 

Jag kommer tillbaka, du kommer höra att.. Grunden till en bra affär är egentligen att man vet vad man vill ha. 

 

Intervjuare:  

Mm, precis 

 

Intervjuperson: 

Det, så att jag menar, på nått sätt så kan man säga det att när man har en tydlig spec på vad man vill ha och sen 

så får man så att säga.. eh...svar får leverantörerna. Så tar man och jämför deras svar mot våran kravbild och 

upptäcker man att ja, våran kravbild och leverantörens förmåga att leverera den är helt transparent. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

De kan leverera vad vi letar efter. Så att det lägger grunden till mycket det här va, att veta vad man vill ha. För 

att om man liksom bara är som jag sa tidigare väldigt flummig och väldigt otydlig då blir det därefter och så helt 

plötsligt säger någon såhär att Ja men det här var ju inte, det här var ju inte det vi ville ha. För att, det som är 

absolut viktigaste det är ju när vi får in en förfrågan från våra kunder att de lämnar synbara bevis efter på vad de 

letar efter för att inte hamna i den här situationen sen att det var inte det här vi ville ha. 

 

Intervjuare:  

Ja just det, så det är researchen i början egentligen som är viktig för er? 

 

Intervjuperson: 

Jaja, nämen det handlar ju om att det.. att säkerställa att de pengar som går ut av (Företagets huvudkund), de ska 

vara säkra tillbaka också att de pengarna verkligen är värda att gå ut, därför att det löser det behovet som den 

kunden hade. Vi kan inte ha köpt något system för ett antal miljoner och sen konstatera att det var inte det vi 

skulle ha. Det är ett totalt misslyckande, oavsett vem i processen som gjort fel. Så därför så handlar det om att 

säkerställa, från ett behov till leverans, att det verkligen är det verkligen är exakt så här det ska vara. 

 

Intervjuare:  

Just det, men om ni har två likvärdiga system då som fyller alla de här kraven. Vad börjar du titta på då?  

 

Intervjuperson: 

Ja det är lite det som, det, din fråga fem där va? 

 

Intervjuare:  

Ja delvis, men den här är väl lite mer öppet så om det är något som, även om det inte står med i fråga fem, utan 

att det.. Hur ni jobbar 
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Intervjuperson: 

Om vi säger så här att vi har två leverantörer som vi tittar på. Den ene är, den ene har vi redan inne på (Intern 

kund).. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Och den andra är en ny leverantör.. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

I en sådan situation så skulle vi gå till den leverantören dom vi redan har inne. 

 

Intervjuare:  

Just det 

 

Intervjuperson: 

Så att jag menar, det finns ju, där finns så mycket saker då att vi favoriserar de som är på insidan redan. 

 

Intervjuare:  

Ja okej 

 

Intervjuperson: 

Och sen är det ju samtidigt som så att jag menar, för våran del är det ju en väldig fördel om det finns en 

konkurrenssituation. För det gör ju det att vi kan ju utmana våra befintliga leverantörer. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

För att jag menar, den sämsta situationen som finns det är egentligen när det inte finns någon konkurrens. 

 

Intervjuare:  

Nej det är klart. Så ni ser gärna, ni tittar även på andra leverantörer som ni inte har? 

 

Intervjuperson: 

Ja, så att jag menar, så vad jag försöker säga: Vi försöker hela tiden att utmana våra leverantörer att även om de 

är inne så innebär det ju inte att de, att vi betalar vad som helst. 

 

Intervjuare:  

Nej just det 

 

Intervjuperson: 

Utan då försöker vi ju hitta ett sätt att få så lågt pris som är möjligt att få. 

 

Intervjuare:  

Just det 

 

Intervjuperson: 

Och då måste man ju hitta olika konkurrenssituationer för att utsätta dem för konkurrens. Dels genom att kanske, 

ja vad det nu kan vara va. Så att, mm 

 

Intervjuare:  

Just det 

 

Intervjuperson: 
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Så att jag menar det, och sen jag menar, sen är det väl lite så också att man, om man har två olika system då 

kommer vi ju naturligtvis titta vilket system är, tror man på på, från de här olika analysbolagen, om Gartner 

säger att den som vi... De har ju i regel en uppfattning och ibland har vi sådana situationer där vi liksom står i en 

valsituation och eftersom vi är så att säga, har ett samarbete med Gartner så kan vi sätta upp ett telefon samtal 

med dem och berätta, så här ser vi på situationen. Och hur ser ni på den leverantören. 

 

Intervjuare:  

Okej 

 

Intervjuperson: 

Ja. Är det nånting vi vågar satsa på eller vad tror ni om detta? Och så kan vi, så får vi lite input. Så att när vi är 

tveksamma så söker vi även hjälp av de här. Vi jobbar väldigt mycket med Gartner va. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Och det gör vi i andra sammanhang också, en del andra analysföretag för att liksom se, vågar vi hoppa på detta, 

är detta rätt trend eller vad det nu kan vara. 

 

Intervjuare:  

Så ni använder dem som någonslags diskussionspartner kan man säga? Eller någon slags konsult på något sätt 

då? 

 

Intervjuperson: 

Jo men lite så. För att jag menar, på nått sätt så finns det Best Practices och så vidare va och då, Ja. 

 

Intervjuare:  

Mm, nej det var bra 

 

Intervjuperson: 

Ja 

 

Intervjuare:  

Just det, har du något mer på fråga tre eller vill du gå över till fråga fyra där? 

 

Intervjuperson: 

Nej, men jag menar, sen har du jag menar, En annan sak när man värderar detta. (Mummel) .. det här företaget är 

ett, är det ett stort företag, är det ett företag med muskler och finns de överallt i världen va.  

Intervjuare:  

Just det 

 

Intervjuperson: 

Det är en viktig bit för oss för att jag menar om de bara finns i Danmark varför ska vi köpa det då? Och där är 

deras marknad och så ska de försöka slå sig in på Sverige va. Kanske finns en tveksamhet från våran sida va, 

men. Företag som finns ute och företag som har bra referenskunder. Det är också någonting som vi frågar efter 

va. 

 

Intervjuare:  

Just det 

 

Intervjuperson: 

Vad är era referenskunder? Och då vill vi ju ha kanske som i vårat fall, har ni några företag som ha,r liknar våran 

profil? 

 

Intervjuare:  

Mm. Okej 

 

Intervjuperson: 
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Och då isåfall så kanske  om de kan peka ut detta då, då kanske vi sätter upp ett samtal med dem för att verifiera 

vad de tycker om det här va. Så att, utan leverantörens inblandning. 

 

Intervjuare:  

Okej 

 

Intervjuperson: 

Ja, så det är också ett sätt att säkerställa information. 

 

Intervjuare:  

Okej 

 

Intervjuperson: 

Mm 

 

Intervjuare:  

Ja, vad ser du som utmaningar när du ska välja system då? Vad är det som är svårt i den här 

systemvalsprocessen? Det är ju säker mycket saker 

 

Intervjuare:  

Jag tror alltså, jag är lite som en, jag kommer in som en symaskin som hackar nu va. Och det är egentligen att 

det, det som är svårt det är om inte vi har en tydlig spec. 

 

Intervjuare:  

Just det 

 

Intervjuperson: 

Det vill säga när kunden inte vet vad han riktigt vill. Och då får man inte forcera in i någonting. Jag menar, det 

är, om inte så att säga kunden vet vad han letar efter och vad han verkligen vill ha då är det ju jäkligt svårt att 

köpa ett verktyg. 

 

Intervjuare:  

Ja det förstår man 

 

Intervjuare:  

Ja, så att jag menar, det här med att... det kan man säga är skillnaden mellan lyckosamma affärer, eller lyckade 

upphandlingar och misslyckade. Det är egentligen att grunden till en bra och lyckad upphandling är att det finns 

en tydlig och klar och accepterad lösning från beställaren. När inte det finns så är det så lätt att gå i fällan. Jag 

har, vi måste ha detta redan nu, vi skulle egentligen haft det redan igår. Ja, men det är ju inte vårat problem, om 

du är sen nu så kan inte vi äta upp din tid. Och därför så kan det bli så ibland att man går in och så köper man 

upp någonting som inte så att nej, det här var helt fel. Så att svårigheten här egentligen det är egentligen, eller 

utmaningen är egentligen att beställaren verkligen förstår att han måste veta vad han behöver. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Så många gånger är det en större förhandling och jobbigare förhandling som inköpare med den interna 

beställaren än att sen brottas med leverantören. 

 

Intervjuare:  

Jaha, okej 

 

Intervjuperson: 

För att det är ändå vi som vet vilka konsekvenser det här får sen va, iform av att man inte vet vad behöver vi för 

support? Oh vad är, hur ser din volym ut? Och hur ser din volymstillväxt ut? Och hur kommer det här systemet, 

och lite sånt där va. Så att det är såhär att när du köper ett sånt här verktyg så oftast så är det ju förenat med att 

det finns ett antal licenser.  

 

Intervjuare:  
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Mm 

 

Intervjuperson: 

Och där ligger pengarna. Att jag menar, att verktygen, hur många användare kommer det vara på systemet? Ja 

det kommer vara 5000 och det kommer växa med 10% varje år, eller hur många är ni påloggade samtidigt, ja det 

kanske visar sig att det var bara 500. Okej. Då får man ju försöka att inte göra bort sig mot leverantören att köpa 

5000 licenser utan då köper man sådana där som heter concurrent, vet du vad concurrent är eller? 

 

Intervjuare:  

Du får gärna förklara det lite kort 

 

Intervjuperson: 

Nej men jag menar om vi säger såhär att vi kan vara.. att man går in, att man inte öronmärker.. en licens kan vara 

öronmärkt mot dig som person eller mig som person. Och om man, om det visar sig att det är folk som jobbar i 

sådana där supportorganisationer där det är människor som varierar vilka som jobbar.  

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Så istället för att man säger att man köper att, i supportorganisationer så är det hundra personer. Istället för att 

man köper en licens per person så konstaterar man att utav de här hundra så är det ungefär 15 som jobbar 

samtidigt. Och då försöker man köpa en sådan, sådana licenser som gör att fler kan använda. 

 

Intervjuare:  

Okej 

 

Intervjuperson: 

Så att det där med licenshantering och dess användning är, det är en hel vetenskap. Det skulle jag kunna prata en 

dag om, men. Det är, så att det är viktigt att veta alla sådana här saker så att inte man bara köper ett verktyg och 

sen har man varken klart för sig hur många licenser, hur ser licensstrukturen ut och hur mycket växer vi? 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

För att alla licenser i sin tur påverkar det här med Maint, underhållskostnader. För varje licens får vi betala ett 

underhåll på som vi lever med hela tiden sen. 

 

Intervjuare:  

Ja just det 

 

Intervjuperson: 

Ja, det var ju kanske en liten utveckling om detta men det. 

 

Intervjuare:  

Ja men det är bra, då får vi lite förståelse för vilka, vad ni har för problem 

 

Intervjuperson: 

Ja 

 

Intervjuare:  

Ja, sen har vi då, har du något att tillägga där eller var det det du upplever som svårast? 

 

Intervjuperson: 

Nej men, jag tycker grunden till alltihopa, det svåraste det är inte att hitta ett verktyg utan det svåraste är att veta 

vad man egentligen letar efter. 

 

Intervjuare:  

ja precis 
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Intervjuperson: 

Och vet vi inte vad vi letar efter så är det inte så jädra lätt. Så där består utmaningen tycker jag. 

 

Intervjuare:  

Just det 

 

Intervjuperson: 

Mm 

 

Intervjuare:  

Bra, då har vi sista frågan kvar. öh, vi skickade medvetet inte med definitioner till de här begreppen som vi 

nämner där.  

 

Intervjuperson: 

Nänä 

 

(00:25:07)  

 

Intervjuare:  

För att du inte skulle bli så bunden. Men du förstår kanske innebörden ändå ganska bra känns det som 

 

Intervjuperson: 

Ja ja, men jag menar om jag skulle rangordna där.. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Funktionalitet nummer ett 

 

Intervjuare:  

Yes 

 

Intervjuperson: 

Sen hade jag nog satt Användbarhet som nummer två. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Kvalitet som nummer tre 

 

Intervjuare:  

Ja 

 

Intervjuperson: 

Pris nummer fyra  

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Och utbildning nummer fem 

 

Intervjuare:  

Okej 

 

Intervjuperson: 
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Ja, och det är ju i linje med hur jag har försökt att förklara för dig här. Jag menar, om, nummer ett är 

funktionalitet. Det är ju egentligen att vi verkligen får ett system som löser de kraven som vi har. 

 

Intervjuare:  

Just det 

 

Intervjuperson: 

Ja, sen så kan man diskutera om kvalitet eller användbarhet, eh om det är tvåa eller trea på dem. Men det spelar 

ingen roll. Jag tror att det viktigt att det är ett system som slutanvändarna, eller användarna, eller vad vi nu kallar 

dem... 

 

Intervjuare:  

Mm  

 

Intervjuperson: 

..att de tycker att det är trevligt. Annars är kvalitet, kvalitet är ju. För att jag menar på nått sätt tycker.. Om ett 

system är användarvänligt så kommer också man tycka att kvaliteten är bra. 

 

Intervjuare:  

Just det 

 

Intervjuperson: 

Så att det är därför som jag satt så, annars är kvalitet en av (Företaget)s kärnvärden va så att det är egentligen...Så 

att det. Skillnaden mellan två och tre den är hårfin så att du får, tycker du att du skulle vilja ha kvalitet som 

nummer två eller tre. Det spelar ingen roll för att jag tycker att de touchar varandra väldigt nära. 

 

Intervjuare:  

Mm, just det 

 

Intervjuperson: 

Så att, Ja 

 

Intervjuare:  

Är kvalitet mer för eran del och användbarhet mer för slutanvändarnas del kanske? 

 

Intervjuperson: 

Ja, det är lite så, så att jag menar om jag skulle, jag jag vet inte riktigt. Kvalitet är ju ett av (Företaget)s 

kärnvärden va så att den kanske.. men det är hårfint, det spelar ingen roll. 

 

Intervjuare:  

Vi kan sätta dem på en delad andraplats 

 

Intervjuperson: 

Ja, det kan ni göra. Men sen så om vi ser så kommer Pris som nummer fyra. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Ja,  

 

Intervjuare:  

Så det kommer ganska långt ner 

 

Intervjuperson: 

Ja och anledningen till det, anledningen till att jag säger så är att jag menar.. Det är frågan om hur vi ser på pris 

för att jag menar det är återigen när man går in och.. Du går in och köper en kamera. 

 

Intervjuare:  

Mm 



Viktiga faktorer vid val av Business Intelligence-verktyg  Karlsson, Kivimägi & Lindgren, 2012 
 

57 

 

 

Intervjuperson: 

Och sen så säger du, vad fan jag fick tag i en jättebra kamera och den var, den var svinbillig. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Och sen visar det sig att efter tre veckor går den sönder och du håller på och lagar den hela tiden och ja, så får du 

byta ut den och du håller på sådär. 

 

Intervjuare:  

Ja just det 

 

Intervjuperson: 

Det är frågan om: var den kameran billig eller inte? Och vad jag vill säga med det är då egentligen, när kan man 

säga en sak, ett pris är bra? 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Det finns olika, det kan vara pris rent momentant vid inköpstillfället men man kan också titta på pris över tid och 

det är mycket det vi gör. Vi tittar på pris över tid 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Inte bara det är, ser ut som att det är ett bra pris vid inköpstillfället. För att sen så ska det visa sig över tid att 

systemet är, har bra kvalitet, hög tillgänglighet och så vidare. Det är också pris i det va. 

 

Intervjuare:  

Just det 

 

Intervjuperson: 

Men då är det pris egentligen, då går man in och pratar kostnader så att egentligen det här med pris. Pris kontra 

cost är två väldigt nära. Så att pris är viktigt och när man tittar på de, om vi ska göra någonting så tror jag att. Jag 

tror att ni menar pris precis vid det, vid inköpstillfället? Men vi tittar pris över tid. En viktig bit va. Och speciellt 

när man köper verktyg så har man i regel licenser.. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Licenskostnader som är tre år, men vi tittar väldigt mycket på, vad händer år fyra  

 

Intervjuare:  

Okej 

 

Intervjuperson: 

När vi går in där. Så att det, så att det är därför som man sätter.. Jag sätter ändå pris på fjärde plats därför att 

nummer ett är att vi köper rätt saker.  

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Köper vi billigt och vi köper fel så är det total katastrof! 
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Intervjuare:  

Just det 

 

Intervjuperson: 

Och det är därför, det är därför som att nummer ett är verkligen att säkerställa den här leveransen. Att den är rätt. 

 

Intervjuare:  

Mm 

 

Intervjuperson: 

Där har du, så att jag menar, att vi köper rätt saker där har du väldigt mycket att vi köper det som vi vill ha, du 

får det du önskar för dina pengar. 

 

Intervjuare:  

Just det 

 

Intervjuperson: 

Det är därför som jag sätter pris som nummer fyra. 

 

Intervjuare:  

Kvalitet och pris ligger ganska nära som begrepp på något vi, de hänger ihop eller? 

 

Intervjuperson: 

Ja, för att, ja de hänger ihop ja, men nummer ett är, jag menar. Jag har precis genomfört en sådan här stor 

jätteupphandling här nu med detta där vi liksom där vi pratar om, vi kanske köpte licenser för  över hundra 

miljoner. Och där handlar det om att vi drev in i det sista att de kunde leverera exakt det vi frågade efter. När vi 

såg sen att var det här, då började vi prata pris. Och leverantören var ju väldigt frustrerad, vi pratade inte pris 

över huvud taget. 

 

Intervjuare:  

Nej just det 

 

Intervjuperson: 

Utan det.. Sen kunde vi börja förhandla med priset. Utan vi säkerställde leveransen. Så att det. Ja 

 

Intervjuare:  

Ja, vad bra. Och utbildning kommer på sista plats där? 

 

Intervjuperson: 

ja jag menar. Utbildningen är sånt. Det beror egentligen på vad som är, när, utifrån våran sida så att så. Det beror 

när man ska visa vem är det som ska titta på den. Alltså vi har ju olika sätt, det är klart att en utbildning.. Äh jag 

menar det är inte så jäkla märkvärdigt egentligen. Det är klart att det är viktigt, absolut, jag menar vi kan ju inte 

installera nya system om vi inte har någon utbildning, men. Det där löser sig. Så att det är inte jätteviktigt men. 

Jag tycker liksom här sammanlagt så kommer det, jag det blir sist det. 

 

Intervjuare:  

Ja, okej 

 

Intervjuperson: 

Ja 

 

Intervjuare:  

Vad bra, då har vi kommit igenom den här lilla intervjun. 

 

Intervjuperson: 

Ja 

 

Intervjuare:  

Är det nått du känner att vi har missat eller nått du vill tillägga? 
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Intervjuperson: 

Nej det är det som är viktigt egentligen, jag menar nu, det, jag vet inte riktigt vad, ni vill ju utifrån att man ska 

leta efter ett verktyg... det är det ni vill, det är ju det ni vill visa eller vad är det ni, jag ser ju bakgrunden här men 

vems ögon är det som man tittar utifrån? 

 

Intervjuare:  

Det vi kommer göra är ju att titta på hur företag jobbar för att välja system och sen jämföra det med 

leverantörerna tror att ni tittar på. 

 

Intervjuperson: 

Jaja, okej, ja. 

 

Intervjuare:  

Så att det är en jämförelse så. 

 

Intervjuperson: 

Nej men ja, nej men det är bra! 

 

Intervjuare:  

Ja 

 

Intervjuperson: 

Nej men jag tror att det är, mm, jag tror att jag har fått fram hur vi jobbar och tänker. 

 

Intervjuare:  

Ja, vad bra. Det som kommer hända nu är att vi kommer göra en transkribering av intervjun 

 

Intervjuperson: 

Ja 

 

Intervjuare:  

Sen kommer jag skicka det till dig så att du, ifall du vill titta igenom ifall det är något som inte kan vara med och 

sådär. 

 

Intervjuperson: 

Ja 

 

Intervjuare:  

Eller något som vi har skrivit av fel. Sen är också frågan om (Företaget) vill synas i undersökningen eller om ni 

vill vara anonyma. Men det behöver vi kanske inte svara på just nu? 

 

Intervjuperson: 

Nej men du vet att (Företaget) är ganska, jag vet inte riktigt, jag får. Jag tror hellre att vi är anonyma där. För att 

vi, (Företaget), all vill ju ha med vårat namn och vi har den inställningen att vi vill inte synas så. Så att vi vill inte 

förknippas, eh, jag vet inte. Vem ska det här spridas runt till? 

 

Intervjuare:  

Ja det kommer ju bli en kandidatuppsats och den kommer ju finnas allmänt tillgänglig så att. Om du vill vara 

anonym så kör vi på anonymitet där 

 

Intervjuperson: 

Ja jag tror det för att jag menar, då blir det såhär att om den ska gå ut och det står (Företaget) där så ska vi upp 

och då ska vi säkerställa att, det fär får vi inte säga och då kan det bli. Så att jag menar, ta det här så att säga. 

Kanske nån säger att det där får vi inte säga och det där får vi inte..Utan ta den hellre så att vi är anonyma. 

 

Intervjuare:  

Ja men då skriver jag ut det så att det blir anonymt och så får du godkänna så att det inte går att identifiera er för 

tydligt och sådär. 

 

Intervjuperson: 
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Ja 

 

Intervjuare:  

Vad bra, tack så hemskt mycket för din tid. Så återkommer jag med den 

 

Intervjuperson: 

Ja det är jättebra, tack ska du ha! 

 

Intervjuare:  

Hejdå 

 

Intervjuperson: 

Hej hej! Hej. 
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3.2 Företag Y 

 
Intervjuperson: 

Hallå 

 

Intervjuare:  

Hej, Laura heter jag och ringer från Lunds Universitet 

 

Intervjuperson: 

Hallå 

 

Intervjuare:  

Har ni tid för intervju nu? 

 

Intervjuperson: 

Hejsan Laura, Daniel här i andra änden nu. Det går bra! 

 

Intervjuare:  

Jättebra, ja det borde inte ta mer än 30 minuter är jag ganska säker på. Har du haft tid att kolla igenom frågorna? 

 

Intervjuperson: 

Mm, jag har sett dina frågor, det var bara fem? Jag tittade på de här frågorna, de här fem som du hade skickat 

över. Mm 

 

Intervjuare:  

Jättebra, har du möjligheten att ha dem framme? 

 

Intervjuperson: 

Yes 

 

Intervjuare:  

Okej. Öh, så vi kan väl börja. Var söker du efter information kring vilka system som finns på marknaden? 

 

Intervjuperson: 

Mm, öh normalt sätt som vi jobbar då så gör vi det att vi söker egentligen informationen från olika forum, 

oberoende forum. Jag kan nämna till exempel Gartner. 

 

Intervjuare:  

Jaha 

 

Intervjuperson: 

Som är ett sådant forum där vi, om vi inte känner till mycket om området men behöver veta mera vilka som är 

den startka svaga 

 

Intervjuare:  

Mhm 

 

Intervjuperson: 

Vilka Forrester eller Gartner framställer som, pratar med andra kunder eller kollegor i branchen som kanske 

använder dom. 

 

Intervjuare:  

Ja så det är, ni går en del efter deras rykte? Man kan säga? 

 

Intervjuperson: 

Jag hörde inte vad du frågade där, kan du repetera? 
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Intervjuare:  

Ja, öh, jag frågade, är det så att ni går efter systemets, eller, leverantörens rykte? 

 

Intervjuperson: 

Öh, ja, eller inte rykte kanske utan vi går efter egentligen, vi går till forum då. Organisationer som anlitar, som 

deras uppgift är att analysera marknaden, exempelvis efter ett BI-system som det här refererar till då. Så vi går 

och frågar de som då har gjort en (mummel) eller sämre, och vad de levererar för typ av system. Om vi är ute 

efter någonting nytt som vi inte tidigare har. 

 

Intervjuare:  

Okej ja, öh ja det var bra svar, öh vi tar fråga nummer två. Att, var letar ni efter mer detaljerad information? Ni 

har väl, väl valt ut några system som ni kan tänka er att köpa. 

 

Intervjuperson: 

Detta var vi söker information och var vi letar efter detaljerad information. Är det detaljerad information då är 

det ju så att går vi ju till respektive leverantör av systemena. Om vi nu har kommit underfund med vilka fem 

aktörer på marknaden vi är intresserade at veta mer om. 

 

Intervjuare:  

Mhm 

 

Intervjuperson: 

Då, då går vi ju ut till de aktörerna, de aktörerna och efterfrågar mer information via en RFI eller Request for 

Information som vi kallar det. 

 

Intervjuare:  

Okej 

 

Intervjuperson: 

Och då får de egentligen då beskriva sina system. Och hur de fungerar och vad de anser de är hur ska vi säga, hur 

de skulle kunna fungera i (Företagets) miljö i det här fallet då. Med med, så man kan säga vi, vi begär in mer 

information från de utvalda leverantörer vi anser är intressant. 

 

Intervjuare:  

Jaha, okej. Öh, så vi kan ta nästa fråga. Vad är viktigast när ni öh, väljer den här typen av system? Vilka faktorer 

är viktigaste som ni kollar på? 

 

Intervjuperson: 

Ja alltså, pratar vi BI-system så är det ju det finns ett antal aspekter här. Alltså alltifrån att säkerhet, säkerhet 

inom produkterna är på den nivå som vi som kund kräver att det går att exempelvis separera rapporter och sådan 

saker om vi pratar BI, så att man kan hantera. Det är jätteviktigt att systemen vi söker efter är kompatibel med 

den miljö vi har. 

 

Intervjuare:  

Mhm 

 

Intervjuperson: 

Det vill säga att de plattformsval vi har gjort, att den här, eller de här leverantörerna att deras produkter kan 

fungera tillsammans med det som vi har redan inköpt. Så vi kan integrera med andra system. Öh, priset 

naturligtvis. Pris /Kvalitet är jätteviktigt ju. Öh, inte minst. Detta är någonting som vi kommer över tid att få 

betala en hel del pengar för i form av underhåll och nya licenser och gu vet allt så det är ju viktigt att vi har en, 

en rätt ingående prisnivå. 

 

Intervjuare:  

Mhm 

 

Intervjuperson: 

Tittar man mer sen, så referenser och benchmarkinguppgifter på hur pass väl de här typen av produkterna 

presterar antingen då utifrån igen en rapport, att någon har testat av dem och gjort sin, egentligen skrivit ihop en 
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summering om det. Eller då att vi pratar med, kunder som använder systemena eller som som vi känner som 

också är påväg ut och har kanske gjort någon form av undersökning då. 

 

(00:06:19.11) 

 

Intervjuare:  

Mhm, öh men om. Vad menar ni exakt med säkerhet? Vad är det ni letar, frågar efter där? 

 

Intervjuperson: 

Ja, alltså där är det ju viktigt att de systemen som vi sätter in. Oavsett om det är BI eller andra system som 

innehåller känslig information eller på något vis tillhandahåller känslig data och. 

 

Intervjuare:  

Mhm 

 

Intervjuperson: 

Och ett BI system, och det är också i många fall så att dom, den typen av information ska inte kunna ses av alla. 

På (Företaget) exempelvis. För det är viktigt att vi kan särskilja vad som får ses beroende på vilken rättighet man 

har i system och så vidare. 

 

Intervjuare:  

Mhm 

 

Intervjuperson: 

EH, ah sådana bitar vad det gäller säkerhet specifikt 

 

Intervjuare:  

Och det går, säkerhet går före pris och kvalitet allmänt eller? Det är verkligen den första ni tänker och frågar 

efter? 

 

Intervjuperson: 

Vad sa du? 

 

Intervjuare:  

Att säkerhet är viktigare än pris och.. 

 

Intervjuperson: 

Om det är det första vi väljer? nja alltså det är väl en av de hära.. Jaa,  det vågar jag påstå. Alltså om inte 

produkten vi förväntas köpa uppfyller våra säkerhetskrav. Nu gör ju de flesta det i allmänhet så  är det ju så att vi 

har inte högre krav än vad leverantörerna tillhandahåller. Men skulle det vara så att de har en produkt som inte 

ska vi säga, når vår säkerhetsnivå då kan vi inte köpa in produkten oavsett om den är billig eller dyr. Då blir det 

stopp så att säga. 

 

Intervjuare:  

Mhm, ja. Bra svar 

 

Intervjuperson: 

Öh så att säkerhet, kompabilitet är viktigt. Priset är också jätteviktigt. Men jag vågar säga säkerhet ligger nog 

snäppet före. 

 

Intervjuare:  

Ja. Ja men vad upplever ni är svårt med att välja ett BI-verktyg?... Det är fråga fyra nu 

 

Intervjuperson: 

Jag hörde inte vad du sa.. jag tror att vi har en dålig telefonlinje här för det är väldigt dålig. Jag vet inte om det är 

din mobil eller om det är min telefon som är. Det ekar otroligt mycket. Prova igen så ska vi se om jag hör vad du 

säger. 

 

Intervjuare:  

Ja jag kan säga det samma, det är lite delay i samtalet. Jag ringer faktiskt via Skype, så att det. 
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Intervjuperson: 

Jaja, det låter ungefär som att vi skulle sitta på vardera sidan av jordklotet ungefär. Som om du sitter i Australien 

och jag sitter här eller någonting. Alltså det är otroligt lång delay. Precis jag håller med dig. Men 

 

Intervjuare:  

Mm, men jag hoppas vi kan fortsätta ändå. Öh ja, öh vi kan ta vidare till fråga fyra. Att, vad upplever du är svårt 

med att välja ett BI-verktyg? 

 

Intervjuperson: 

Öh, svårigheten här är för (Företagets) ska jag säga historiskt sätt har det nog varit svårt att enas om ett verktyg. 

Vi sitter i en miljö där vi har flera, inte ett. Det är vår utmaning idag att välja ett om man inte har något. Eh, Ja 

men det är väl (störning) och att den här produkten kan integrera med de system, affärssystem och så vidare som 

vi redan använder. Det kanske är svårigheten. Det, oftast hittar du verktyg som är mera anpassade för vissa 

ändamål men kanske inte lika starkt på andra sidor. Och då får du göra ett vägval. Vilken del är mest viktig och 

kan du tänka dig att göra avkall på den andra? 

 

Intervjuare:  

Mhm, så att ni måste prioritera, kompromissa på något sätt? 

 

Intervjuperson: 

Ja det vågar jag påstå. Utifrån, just utifrån att vi kommer ju från en verksamhet där vi redan har en miljö som är, 

rullar med affärssystem och andra typer av produktionssystem och så vidare va, och de måste vi ju ta hänsyn till 

när vi ska välja ett, även ett BI-verktyg till viss del. För att kunna få en så smidig integration till de här 

systemen.. 

 

Intervjuare:  

Ja, tycker ni att det är svårt att hitta en sån, väl, alltså ett BI-verktyg som verkligen passar för er? 

 

Intervjuperson: 

Öh, nja, alltså. Som jag säger, vi har ju flera idag. Vi har ju inte bara ett BI-verktyg idag utan. Jag tror det har att 

göra med vad vi kommer från för miljö. Vilken typ av plattformar vi har valt. Historiskt så har ju vi byggt upp en 

viss komplexitet som det gör att det blir svårare att välja ett verktyg. Men vi, som jag säger nu, vi är påväg att 

vända på det häroch göra så att, eller konsolidera oss ner till ett verktyg. Så vi är, vi, man kan säga vi är på god 

väg men vi har en bit kvar att vandra men. Ja, man måste ta hänsyn till egentligen vad man har för plattformar på 

plats. 

 

Intervjuare:  

Mhm 

 

(00:12:09.20) 

 

Intervjuperson: 

Så, inledningsvis. Jag menar tittar man mer på funktionerna i ett BI-system så är ju rapporter och såna bitar 

väldigt viktigt. Och naturligtvis svarstider, att systemet är snabbt och att det går att köra från remote och så 

vidare. I och med att vi är en global organisation så måste vi ha system som vi kan hantera rapporter fast vi sitter 

i Sverige och skapar dem så kanske vi ska läsa dem i Australien, så vi hittar ett sätt att använda systemen globalt. 

Så att det inte blir en svarstidsproblematik. Det är ju otroligt viktigt då. 

 

Intervjuare:  

Jaha, sen jag vill fråga vidare att, vilken typ av kompromisser gör ni? 

 

Intervjuperson: 

Vad sa du? Vilken typ av..? 

 

Intervjuare:  

Kompromisser 

 

Intervjuperson: 
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Ja alltså, kompromisserna blir ju att, att vad ska man säga. Den ena sidan är ju att man vill ha så mycket 

funktioner som möjligt som passar mot våra befintliga miljöer. Å andra sidan, ju mer som passar in specifikt mot 

oss ju svårare blir det att hitta en produkt som fyller, uppfyller de här kraven för att de kommer inte att göra det 

utan de kommer uppfylla ett antal av dem men inte alla.  

 

Intervjuare:  

Mhm 

 

Intervjuperson: 

Och ju mer man, och köper man inte ett system som man börjar anpassa väldigt mycket. Man skriver om delar, 

man lägger till saker. Ju svårare blir det att förvalta det här systemet. För då helt plötsligt har man köpt en 

standardprodukt men man har gjort det till en egen (Företag)ifierad lösning, vilket gör det svårt att ha en, en 

smidig förvaltning över tid. Så att, och det är ju också.. Jag menar det är ju trenden idag på marknaden att man 

vill köpa standardsystem, man vill inte skriva så mycket kod själv utan vi köper ett standardsystem. 

 

Intervjuare:  

Ja 

 

Intervjuperson: 

Som vi kan dela på och på så vis får vi lägre kostnader, och vissa funktioner då kanske. 

 

Intervjuare:  

Mm, okej. Ja vi kan gå vidare till fråga fem där vi ber dig att rangordna de fem olika, ja, parametrar, funktioner 

eller faktorer som vi har där. 

 

Intervjuperson: 

Ja, vill du att jag ska ranka dem var och en för sig? Så att en ska ha högt. 

 

Intervjuare:  

Ja 

 

Intervjuperson: 

Etta, och sen mindre och mindre viktigt? Okej! 

 

Intervjuare:  

Ja 

 

Intervjuperson: 

Ja den viktigaste biten äää, har jag, alltså det här är ju jättesvårt. Men om, kvalitet. Alltså i form av säkerhet, 

underhåll och så vidare. Den känner jag som den kanske viktigaste. Priset har jag satt som nummer två. 

 

Intervjuare:  

Mhm 

 

Intervjuperson: 

Öh, sen har jag satt, trean är funktionen, eh fyran är användbarheten och femman är... För kvaliteten känns för 

mig närmast som den absolut viktigaste om man, det är som sagt, det är jättesvårt att dela på de här. För de är ju 

alla viktiga på olika sätt, men. Men om jag ska försöka att.. separera dem om man säger så. 

 

Intervjuare:  

Ja, det pratade du ju om innan också att underhållbarhet och säkerhet, pålitlighet och sånt som ni alltså är 

intresserade av mest vid inköp. Öh så jag tror jag har fått ganska bra förklaring eller vad du tycker att kvalitet är 

för något. Att det är, ja underhållbarhet och säkerhet. Sen vill jag fråga vad är funktionalitet för er? Som begrepp 

 

Intervjuperson: 

Nu försvann du igen. Nu hörde jag inte alls vad du sa. 

 

Intervjuare:  

Funktionalitet, hur ser ni på det, att. Ni kan kompromissa på det jämfört med säkerhet och pris? 
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Intervjuperson: 

Funktionalitet hörde jag du sa, vad sa du mer än funktionalitet? Hur vi ser på funktionalitet jämfört mot? 

 

Intervjuare:  

Att det är någonting som ni är mer benägna att kompromissa med jämfört med pris och kvalitet 

 

Intervjuperson: 

Vi vill ju ha ett system som, som har en hög och god kvalitet, det vill säga man kanske inte får alla funktioner 

men man får låt och säga, good enough. Man får tillräckligt bra funktioner så att det löser (Företagets) 

utmaningar i det vi nu vill köpa in i form av kanske ett BI-system. Eh, det, så blir det ju oftast att man kommer 

till en nivå att vi får inte ut kanske den sista procenten, men å andra sidan så får vi så mycket mer i form av 

stabilitet och ett system som vi kan hantera över tid väldigt bra. Men vi får inte ut hundra procent av alla 

specifika, nischade funktioner utan vi kanske fokuserar på de större funktionerna. Att de funkar bra och sen, eh, 

får man väl titta på om man kan hantera mer specifika krav runt funktioner på ett annat sätt. Om man kan då 

eventuellt göra någonting runt produkten som löser det. Eller nöja sig med att man får ut tillräckligt bra 

informationfrån de funktionerna om man säger så. Man får göra vissa avsteg då kanske. 

 

Intervjuare:  

Mm, men ni tycker inte att användbarhet är viktigt alls eller? Hur ser ni på  det? 

 

Intervjuperson: 

Jo alltså, vi, det är klart att användbarheten den, i den ligger ju mycket att våra kolleger, och mina kolleger ska 

kunna använda produkten. Eh, jo absolut, den är viktig. Det håller jag med om, men frågan är om den är 

viktigare än vilka funktioner som vi har. Ja, det beror lite grann på vilket system det är. Och är det ett BI-system, 

det är klart att det ska vara, det ska vara smidigt att använda systemet för att annars blir det inte använt. Annars 

blir det liggande. Så då får man inte ut, eh, vad ska jag säga, rätt information. Men ett BI-system är ju också 

väldigt mycket beroende av att det är rätt data man visar upp. Så att man får ut alltså, rätt typ av information. 

Och utifrån det perspektivet så känner jag att då är funktionen viktigare än användbarhet, få ut mer rätt data än 

att det kanske är lite omständligare att köra produkten då möjligtvis. 

 

Intervjuare:  

Mhm, ja. 

 

Intervjuperson: 

Det är ju utifrån den aspekten jag egentligen lägger det. 

 

Intervjuare:  

Ja okej 

 

Intervjuperson: 

Men ja, jag håller med dig om att, har man en produkt som är svår att använda, om det är så, det är klart att den 

produkten blir inte lika långlivad utan då får man ju oftast problemet att kunderna vill ha en annan lösning och så 

sitter man med två lösningar helt plötsligt. Så att ja, ja det är en balans. 

 

Intervjuare:  

Mm, ja man får ju kompromissa någonstans. 

 

Intervjuperson: 

Precis 

 

Intervjuare:  

Och utbildning det är det minsta, minst viktigt? 

 

Intervjuperson: 

Ja, för det känns som att det kan vi sköta kanske själva. I värsta fall, om leverantören inte kan tillhandahålla all 

utbildning så kanske vi kan göra via e-learning, alltså att vi sätter upp egna ska vi säga, interaktiva sessioner. 

Eller vi kanske kan samla våra keyusers och dra det för dem. Så vi, jag tror utbildningen kan man, eh, vad ska 

jag säga. Den tror jag man kan hantera bättre om den skulle inte finnas i samma omfattning hos en leverantör. 

Bara det är ett stort system, att det är ett känt system på marknaden naturligtvis. Oftast går ju inte vi in och köper 
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.. väldigt nischat företagslösningar, utan vi vill ju köpa av en aktör som är känd på marknaden. Så vi vet att den 

här aktören finns om fem år, så att vi inte står med system som avvecklas på en gång eller någonting. 

 

Intervjuare:  

Mm, ja,ja, Öh, sen vill jag fråga lite om (Företaget) själva. Att, hur stort är (Företaget)? Som företag. 

 

Intervjuperson: 

Ja, antal anställda är ungefär 50 000 globalt. 

 

Intervjuare:  

Mhm. 

 

Intervjuperson: 

Vi finns i 130 länder, eh, vi är drygt 300 bolag inom koncernen. 

 

Intervjuare:  

Mhm, och hur stort är IT-avdelningen? 

 

Intervjuperson: 

IT på (Företaget) är ungefär drygt 1000 personer 

 

Intervjuare:  

Jaha. 

 

Intervjuperson: 

Kanske närmare 1200, någonstans där. 

 

Intervjuare:  

Ja, okej. Ja. Jag tror jag har fått in det mesta. Tycker du att det har missat något, eller är det någonting som du 

vill tillägga? 

 

Intervjuperson: 

Eh, nej inte sådär som jag kommer på. Det är alltid naturligtvis svårt såhär under en kort period att svara på ett 

antal frågor och vara väldigt tydlig och ändå liksom besvara frågorna. Så nej, inte vad jag kan känna rakt upp 

och ner utan det är väl om du har några frågor som du känner att du vill få förtydligat eller återkomma då så. 

 

Intervjuare:  

Mm, nej jag tycker att vi har fått alla de svar som vi söker efter. Eh, sen vill jag fråga. Vill ni vara anonyma? 

 

Intervjuperson: 

Mm, håller ni på med ett examensarbete nu då som ni.. 

 

Intervjuare:  

Ja det är vår kandidatuppsats som där vi pratar om Bi-system och leverantörer och deras, vilka faktorer spelar 

roll och vad är viktigast för företag 

 

Intervjuperson: 

Ja just det,  

 

Intervjuare:  

Så vi ska transkribera... 

 

Intervjuperson: 

Ja alltså det.. 

 

Intervjuare:  

Ursäkta jag hörde inte vad du sa? 

 

Intervjuperson: 
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Jo jag sa, du frågade om vi vill vara anonyma i undersökningen så ja, alltså. Nu vet inte jag hur det här kommer 

att presenteras men egentligen, så ska det inte ut till marknaden och sådär. Offenliga. Utan vi eftersträvar att vara 

anonyma i de former vi kan vara det så att, ja. Gärna! 

 

Intervjuare:  

Ja,det, då kör vi så. Eh ja, vi kommer transkribera det här intervjun och sen skicka till er så att ni får skriva under 

och, att ni håller med att allt vad ni sa. Så ni får en kopia på det 

 

Intervjuperson: 

Ja. Bra, Jättebra. 

 

Intervjuare:  

Sen tackar jag och jag är jätteglad att ni ställde upp! Det hjälper oss. 

 

Intervjuperson: 

Det var så lite så. 

 

Intervjuare:  

Mm,  

 

Intervjuperson: 

Lycka till då för er också då! 

 

Intervjuare:  

Ja, tack så jättemycket.  

 

Intervjuperson: 

Ja. 

 

Intervjuare:  

Okej, Hej! 

 

Intervjuperson: 

Bra, hejdå! 

 

Intervjuare:  

Hejdå 
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3.3 Företag Z 

 

Intervjuare: 

Hej jag heter Christoffer Karlsson. 

Intervjuperson: 

Hej. 

Intervjuare:  

Och ringer från Lunds Universitet. 

Intervjuperson: 

Mm. 

Intervjuare:  

Vi pratades vid lite igår där. 

Intervjuperson: 

Ja precis. Mm. 

Intervjuare:  

Har du tid med en liten intervju nu? 

Intervjuperson: 

Ja. Om du tycker att det låter mycket så är det för att det är ett hiskligt väder och jag sitter i en bil men det är inte 

jag som kör.  

Intervjuare:  

Ja ok men jag hör så det är ingen fara så. Men du har inte möjlighet att ha frågorna framför dig då så jag får. 

Intervjuperson: 

Jag har dokumentet uppe.  

Intervjuare:  

Jaha du har dokumentet uppe vad bra då fick du dom frågorna då med förstår jag. 

Intervjuperson: 

Ja precis. 

Intervjuare:  

Ja, jättebra har du hunnit kolla något på dem tidigare? 

Intervjuperson: 

Ja, jag har tittat på dem.  

Intervjuare:  

Mm. Om vi kan börja där då. Du har läst igenom bakgrunden så jag kanske inte behöver. 

Intervjuperson: 

Ja. Jag tror jag förstår du vill se lite mer hypotetiskt att bakgrunden är så här då och hur tänker jag då. 
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Intervjuare:  

Precis. Så om vi tar där då fråga ett. Vad söker du information kring de olika system som finns på marknaden? 

och ifall det är flera så får du gärna nämna dem och rangordna dem ifall det är möjligt. 

Intervjuperson: 

Om vi ska börja från noll så gör jag nog så att jag sitter helt enkelt och googlar lite granna och sen har jag ju 

också IT-chefsnätverk som jag kan bolla frågorna emot och sådär för att kolla (mummel) som har skaffat sig 

något liknande. Sen är det ju så att vi går oftast bara på de större leverantörerna som du nämnde där ovan då men 

även Microsoft och så. Så att vi börjar ju nästan alltid med att fråga dem. Det var många svar på samma fråga 

men. 

Intervjuare:  

Men det är bra. Ni tittar inte på sådär undersökningsföretag om man tänker till exempel Gartner vad dem 

rekommenderar. 

Intervjuperson: 

Ja, jag har Gartner också det har jag. Så att jag skulle innan jag tar något beslut så skulle jag säkert kolla där 

också men det är inte så lätt att dom bara och se. Jag vill nog kolla lite själv också. 

Intervjuare:  

Du börjar med att googla lite och så och kolla runt lite övergripande så att säja. 

Intervjuperson: 

Ja men jag har Gartner också stämmer. 

Intervjuare:  

Jag tänkte innan går vidare. Tänkte fråga lite om storleken på företaget (företaget). 

Intervjuperson: 

Nu är inte jag IT-chef över hela (företaget) och hittills har vi inte lyckats köpa sådana här verktyg gemensamt 

heller. Jag ansvarar för... vilket jag egentligen ska bli om (mummel) år kanske det är så. Men idag så handlar jag 

till alltid till Svenska bolagen och också till de Skandinaviska bolagen. Vad vill du veta om omsättning eller?  

Intervjuare:  

Ja, det är mer lite storlek på företaget. Hur många anställda och enklare grejer om man säjer. 

Intervjuperson: 

Omsättningen är väll ungefär på Skandinavisa bolagen är väll ungefär två miljarder tror jag och vi är 14 hundra.  

Intervjuare:  

Hur många är ni på IT-avdelningen o man säjer eller så?  

Intervjuperson: 

IT folket är något spritt då eftersom juridiska bolag och så men totalt sätt så är vi ungefär 18. 

Intervjuare:  

18? 

Intervjuperson: 

Mm. 

Intervjuare:  

Ja ok. Jag kan väll gå vidare där med intervjufrågorna. Vart letar du efter detaljerad information om de olika 

systemen säg att man har hittat några då och sen vill undersöka dem djupare. 
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Intervjuperson: 

Jag brukar göra RFI alltså request for information så att jag sammanställer vad jag vill ha och så vidare och så 

skickar jag det till de leverantörer som har de systemen. Sen kan det ju bli så att det är två leverantörer på samma 

system då och då får dem ja det beror lite på hur stort det är men om det nu är BI så kommer jag faktiskt att välja 

ut några som svarar bra eller som verkar lätta och sen så. men på det viset så börjar man ju med leverantörerna 

för de måste ju hjälpa till och presentera det och sen så träffas man och går igenom och då ber man dem att 

(mummel) och några gånger såhär när vi ska utvärdera flera olika system mot varandra då har det faktiskt hänt 

att vi bjudit in kanske två leverantörer på varje system och sen så får de berätta om ... de får sälja in det helt 

enkelt så får vi se utifrån det vad vi tycker både vilken leverantör som tryggast och vilket system som verkar bäst 

så trattar vi ner så det blir färre och färre kvar liksom.  

Intervjuare:  

Det var ett bra svar på den frågan tycker jag. Det är inget ytterligare ställe ni letar efter detaljerad information? 

Intervjuperson: 

I sådana fall ber vi alltid om referenser och brukar då uppsöka de bolagen och titta på det då. Men det är kanske 

inte den tekniska informationen utan om det faktiskt stämmer vad de säjer.  

Intervjuare:  

Ja precis, kolla så att deras version av allting är korrekt och sådär ja. 

Intervjuperson: 

Ja, att det verkligen är så bra som de säjer da, att det fungerat med implementationer och så. Sen brukar vi då 

göra någon proof of concept då att man letar upp några fall som man skulle vilja se och sen så kanske till och 

med köra på eget data så de får bevisa.  

Intervjuare:  

Bra svar på den frågan vi kan väll gå vidare till fråga tre här då. Vad tycker du är viktigast när den här typen av 

system ska köpas in?  

Intervjuperson: 

Om det är nu ett BI system så är det faktiskt performance alltså att det är snabbt, online och sedan ska det vara 

användarvänligt för annars är det ingen som kommer att använda det. 

Intervjuare:  

Online, alltså det ska vara tillgängligt för. 

Intervjuperson: 

Ja, alltså det är viktigt att det ska inte vara de här är väll egentligen. Med online menar jag då att man ska ha 

möjliget att få svar direkt och det är väll dem här tre som är viktiga där men förr så var man tvungen när det var 

väldigt stora datamängder och sådär så var man tvungen att vänta och så men de ska ju vara väldigt snabba i 

svaren och man ska kunna vända och vrida på men det ska inte vara hur besvärligt som hällst att sätta ihop det 

frågepaketet man vill ha och man ska kunna ha temporära lösningar alltså en användare ska kunna skapa sina 

egna och sådär också men de ska också kunna ha fasta rapporter och frågor ute i systemet och allihopa ska vara 

snabba. Användaren ska kunna sätta ihop det själv det ska vara användarvänligt.  

Intervjuare:  

Vad upplever du som svårt när ett BI verktyg ska väljas? 

Intervjuperson: 

Det är att man kan... Jag är väldigt rädd för integrationen till där man hämtar information ifrån och för att det 

brukar bli väldigt känsligt. Och jag är väldigt rädd för att man ändrar organisationen och ändrar kanske 

strukturen på det man ska följa upp och (mummel) där vill jag gärna fråga om man köper ett BI system, klarar 

den av sånt.  
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Intervjuare:  

Jag får ursäkta det stördes lite signalen här i slutet du tror inte du kan ta om lite av... 

Intervjuperson: 

Jag skulle vilja prova då dom här att den klarar av organisationsförändringar och strukturförändringar. Det är 

svårt. Det är svårt att föreställa sig alla de grejer som ska kunna hända i framtiden. 

Intervjuare:  

Ja precis och då är det viktigt att systemet klarar av dem liksom och så.  

Intervjuperson: 

Ja. 

Intervjuare:  

Då kan vi titta lite på fråga fem här, vi har ju undersökt ett par faktorer eller vad man nu ska säja som vi har 

identifierat som är viktiga vid inköp av alla typer av informationssystem. Hur skulle du rangordna de här som vi 

har hittat och vad innebär faktorerna för dig? 

Intervjuperson: 

Ett det viktigaste ja funktionaliteten är jätteviktig måste jag säja för utan den är det ingenting att ha. Där väger 

jag in performance som är då snabbheten. Men jag vet inte användbarheten är också jätteviktig. Det är ju såhär 

att vi inte är så himla priskänsliga om man får ut värdet av den liksom så. Det kan ju va en trea. Kvalitet det är 

kanske där du har hastighet och sånt, säkerhet, portabiliteten. Det är ju också jätte viktigt för det är ju den här 

underhållbarheten (mummel) [00:10:51.04]. Säkerheten är för oss också oerhört viktig. Vi är ju en 

säkerhetsfirma i sig då så att vi har ju inte bli påkomna med att det är någonting som inte ser bra ut. Utbildning 

det vet jag inte för att är det här riktigt användbart och så vidare så är inte utbildning en vidare stor grej. Alltså 

att man kan klara av att utbilda vidare själv satt det kanske är en fyra då.  

Intervjuare:  

Du satte funktionalitet som etta och sen användbarhet. 

Intervjuperson: 

Ja, funktionalitet, användbarhet och kvalitet också förstås etta om man får ha tre ettor så har jag det.  

Intervjuare:  

De är så pass viktiga alltså, kvalitet, användbarhet och funktionalitet men om du måste kompromissa med någon 

av de här vad skulle du titta på då om det... 

Intervjuperson: 

Användbarhet är först och sen är det kvalitet och sen funktionalitet. 

Intervjuare:  

Ja ok. Ni sa att ni inte hade så stora problem med priset om bra funktionalitet och användbarhet och kvalitet så 

spelar inte priset så stor roll men finns det någon gräns där endå eller är liksom ett visst krav som måste 

uppfyllas eller har ni good enough eller vad man säjer och sen kravet över det vad som skulle vara bra att ha.  

Intervjuperson: 

Nej jag vet inte säg det en gång till för det för det blippar lite här. 

Intervjuare:  

Ja ok, om vi. Om man har till exempel man kan ju ha krav på vad ett system ska klara av som är jätteviktigt dem 

här grundkraven, har ni då även kanske tittat på vad ni skulle vilja ha men som inte fullt så viktigt? 

Intervjuperson: 

Att det finns ett drömläge också eller ett bra att ha läge?  
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Intervjuare:  

Ja precis. 

Intervjuperson: 

Jo det finns det men då klart att priset spelar roll men administrativt sätt så tjänar man väldigt mycket på den här 

typen av system de är dyra men har man väl kommit in i dem så kanske inte tillägg är så viktigt. Det stjälper 

liksom inte lasset. 

Intervjuare:  

Jag måste fundera det var något jag tänkte på här. Är det något mer du vill tillägga. 

Intervjuperson: 

Nej. 

Intervjuare:  

Är det något du tycker vi har missat, alltså är det någon till exempel faktor vi har ju nämnt till exempel 

funktionalitet, användbarhet, pris, kvalitet och utbildning. Är det någonting där som du vill understryka som vi 

har missat? 

Intervjuperson: 

Ja. Det som betyder mycket för oss som inte har så väldigt många egna IT resurser då är ju den här jag tittar ju på 

hur många konsulter det finns på marknaden som kanske sköta det här åt oss och vilken support man får i de 

avtal man gör. Alltså livet efter man har startat brukar jag titta på också. Glömde jag ju säga då kanske när man 

letar efter information kring systemet. Men ska man fråga någonting så jag vet inte hur det fungerar.. ja du 

kanske trycker in det endå men det är ju liksom det man är ju i så stort behov utav hjälp då hur ... vilken slags 

hjälp man ska behöva ha. Det är till exempel dem här QlikView och så. QlikView kan man ju gå och lära sig 

skitmycket själv och klara sig riktigt bra men det har ju inte vi tänkt på.  

Intervjuare:  

Det är lite mer åt leverantören då? alltså att vi inte har med så mycket där. Om vi tittar mer på exempel 

leverantören då, spelar deras ryckte stor roll alltså hur de. 

Intervjuperson: 

Absolut. Ja, det gör det. Att de har referenser och sånt då som man tittar på. Och sen är det ju hur mycket hela 

kostar i drift alltså för att det kan ju vara dyr support på det.  

Intervjuare:  

Ja, juste och sen då. Även då över tid med kostnader och sånt.  Om man då ser till. Spelar det någon roll om man 

ser till exempel till leverantörer som är större där och något mindre leverantörer nyetablerade leverantörer så kan 

marknaden svänga väldigt fort de kan ju bli stora på marknaden väldigt fort?  

Intervjuperson: 

Det får man avväga hela tiden för att de stora leverantörerna kan vara tröga att jobba med och ha ganska hög 

timpenning och dåliga reaktionsförmåga alltså då när det är fel och så medans de mindre då är otroligt mycket 

mer alerta och mera så. Men de är ju också då som du säjer de kan försvinna från marknaden eller man har inga 

garantier att man kan behålla just den där resursen eller så där för att man blir väldigt beroende av det. 

Intervjuare:  

Lite vad är det vanligaste... lite det här... frågan kom precis nu. Vad är det vanligaste ni måste kompromissa på? 

till exempel i eran inköpsprocess om ni hamnar i någon sådan kompromiss situation. 

Intervjuperson: 

Ja vi brukar ju dra ner på kundanpassningar om man säjer så till slut då för det brukar bli hårdast förhandlingar 

kring dem. Det som vi förhandlar längst ...nästan tidsmässigt längst om det är ju ingångspriset fast egentligen 
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spelar ju det ingen större roll vad det är för årskostnader men det är ju verkligen ofta det man hakar upp sig på en 

stor summa som man då ska då.. så den brukar vi förhandla länge om.  

Intervjuare:  

Jo du nämnde ju lite om proof of concept. Lite vad innebär proof of concept för er? 

Intervjuperson: 

Ja det. De måste bevisa att när vi säjer såhär att vi vill ha den funktionaliteten vill göra såhär vi jobbar i de här 

stegen. Så ska dom kunna visa de stegen i den arbetsprocessen i deras application. Bevisa alltså seeing is 

beliving att det är så. Att det fungerar så. Att dom köra så som vi vill och då är det inget med Powerpoint och så 

då utan det ska vara på riktigt  och i det allra allra bästa fallet då när de tar emot någon data av oss men all data 

kan vi inte dela med oss av men man kan tvätta den lite grann. Så kör de vår data som vi känner igen oss. Så att 

folk som sitter på jobbet kan fråga om det är precis det här jag vill ha. Det kan ju vara komplicerade grejer om 

man säjer så här jag vill kanske kombinera ihop det här och det här och det här då när det gäller BI och se 

någoting då får dem göra det helt enkelt.  

Intervjuare:  

Är du nöjd med det utbudet av BI verktyg som finns på marknaden? 

Intervjuperson: 

Ja jag vill ju bara ha QlikView. 

Intervjuare:  

Lite så här kort på slutet. Vi kommer ju att ... vi skriver ju en kandidatuppsats då och det är ju lite så här vill ni 

vara anonyma i uppsatsen eller får vi använda ert företag som namn liksom? 

Intervjuperson: 

Mm. Ja i det här fallet kan ni det. Det var bra att du fråga för vi brukar inte vilja vara med på leverantörssidor 

och sånt.  

Intervjuare:  

Men som sagt vi kan ju anonymisera det är inga problem för oss. 

Intervjuperson: 

Det är inte det för då vill jag nog vara det för annars måste texten granskas av informationsavdelningen.  

Intervjuare:  

Vi kommer ju även då att skicka in. Jag kommer göra en transkribering på det här och skicka in så du kan 

godkänna det och så. Det ska nog inte vara några problem. 

Intervjuperson: 

Nej ok. 

Intervjuare:  

Tack så jättemycket för att du tog din tid och ville ställa upp på det här. 

Intervjuperson: 

Lycka till. 

Intervjuare:  

Tack så jättemycket. Hoppas att du har en fortsatt bra dag. 

Intervjuperson: 

Ja det samma hejdå. 
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Intervjuare:  

Hej då. 
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3.4 Systemair 

 

Intervjuare:  

Hej det är Christoffer Karlsson från Lunds Universitet. 

Intervjuperson: 

Tjena. 

Intervjuare:  

Tja, vi pratades vid igår? 

Intervjuperson: 

Yes. 

Intervjuare:  

Och du har tid för en liten intervju här nu? 

Intervjuperson: 

Yes kör på. Jag konstaterade precis oj klockan är nio nu har jag telefon möte. 

Intervjuare:  

Aja precis. 

Intervjuperson: 

Det stämmer. 

Intervjuare:  

Har du hunnit kolla igenom frågorna något som vi skickade över? 

Intervjuperson: 

Yes. 

Intervjuare:  

Har du möjlighet att ha dom framför dig? 

Intervjuare:  

Em. det har jag i om ett par minuter. Har jag. Nu ska vi se här. 

Intervjuare:  

Japp. 

Intervjuperson: 

Em. (mummel) jag fick den igår vare.  

Intervjuare:  

i förgår tror jag tillochmed 

 

Intervjuperson: 

ah ok (mummel) 

från dig eller? 
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Intervjuare:  

Från mig ja. 

Intervjuperson: 

Mm. jag får ett par 300 mail om dan så det tar lite tid att gå igenom. 

Intervjuare:  

Hehe. 

Intervjuperson: 

(mummel) bifogade dokument (mummel) där hade vi dig. Intervjumall case yes. 

Intervjuare:  

Ja precis 

Intervjuperson: 

(mummel) 

Intervjuare:  

Yes. Har du hunnit läsa igenom bakgrunden där vi har ju lagt upp det lite som ett case eller vad man ska säga åt 

case hållet 

Intervjuperson: 

Japp. 

Intervjuare:  

Och ja du har bakgrunden framför dig och kan läsa igenom den. 

Intervjuperson: 

japp jag har den framför mig 

Intervjuare:  

Och då enligt fråga ett där vart söker du information kring dom här olika systemen som finns på marknaden? 

Om det då är flera får du gärna nämna alla och rangordna dom. 

 

Intervjuperson: 

ah juste det är business information bi system som vi ju diskuterar 

 

Intervjuare:  

Ja precis 

Intervjuare:  

Det som vi gör i första hand är att vi diskuterar det här med våra kontakter. 

Intervjuare:  

Mm. 

Intervjuperson: 

I vårt fall är det användarföreningen för buisness systems som vi använder affärssystemet. Vi använder dom 

andra kontakter vi har inom IT och företagsvärlden. Så det är de två första som vi använder. Vad är de nöjda med 

vad är de missnöjda med? (mummel). 

Intervjuare:  

ja. Du tror inte du kan höja rösten lite? det var lite svårt att hör här i slutet 
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Intervjuperson: 

jaha förlåt mig 

Intervjuare:  

Det är ingen fara. 

Intervjuperson: 

(mummel) jag sa att utifrån användarförening för affärssystemet och de andra kontakter vi har inom IT eller 

affärsvärlden. 

Intervjuare:  

Mm. 

Intervjuperson: 

Det är dom två områden vi använder. Därefter tar vi kontakt med de leverantörer som har fått beröm eller högst 

poäng från våra kontakter och dom får göra en presentation och därefter gör inväntar vi ett proof of concept och 

sen så får de visa det i en mer eller mindre live miljö så vi får se hur det skulle fungera hos oss. 

Intervjuare:  

mm kontakterna du pratade om är det undersökningsföretag då som exempel Gartner eller? 

Intervjuperson: 

Nej det vi tillhör i och med att vi har ett affärssystem så har de flesta affärssystem så kallade användarföreningar 

kopplade till sig. Och då har man kontakt med andra som använder samma affärssystem. 

Intervjuare:  

Ja ok. 

Intervjuperson: 

Det är dom i första hand. Och i andra hand så är det våra vanliga kontakter inom business och IT för min del blir 

det inom IT. IT konsluter och sånt får jag höra med. 

Intervjuare:  

Mm japp. Om vi sedan tittar där på... Det är där du tittar i första hand då efter information kring vad som finns på 

marknaden? det är inga ytterligare källor?  

Intervjuperson: 

Yes. Nej det är det inte. Det är dom så att säja. Användarföreningen som etta och som tvåa är ju våra 

affärskontakter. Vad använder dom? och trea är våra leverantörskontakter. 

Intervjuare:  

Ja precis. Då kan vi gå vidare till fråga två där. Var letar du efter detaljerad information kring de olika systemen 

altså mer i. 

Intervjuperson: 

När vi väl har tagit fram vilka som verkar intressanta som våra kontakter tycker att dom här är det ni ska använda 

då brukar vi gå ut på nätet och i dagens läge och söka information. Vad skriver dom själva om sin information? 

vad är det.... Vad säjs ute på nätet om dem olika. Därefter också våra kontakter hittar vi en eller två som är mer 

intressant så frågar vi lite mer ingående våra kontakter. Hur fungerar systemet exakt vad är kraven? Kan man 

ansluta utifrån? Vilken är riskerna etcetera etcetera.  

Intervjuare:  

Ja. Om ni hittar mer likvärdiga där det blir svårt att välja. Vad tittar ni på då? asså vart letar ni information som 

kanske särskiljer systemen eller så. 
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Intervjuperson: 

Då tar vi kontakt med om vi hittar en eller två som eller två eller tre kan man väll säga som är likvärdiga. Då 

begär vi möte med dom och då får dom presentera sina system och presentera hur fungerar dom i de olika 

miljöer. Vart har dom installerats? Vilket företag som vi kan ta kontakt med som använder systemen. Vad är 

prisbilden? Vi begär inte direkt en offert men vi vill ha en prisbild för licenser per användare eller för rapport 

eller för hur (mummel) och vad är vår årliga kostnad. Då har vi oftast kommit ner till två och som vi då tar direkt 

kontakt med och fler möten med. och (mummel) vi väntar oss med proof of concept det vill säja information så 

att vi kan göra ett test och se hur det fungerar i dagsläget.  

 

Intervjuare:  

Vad tycker du är viktigast när den här typen av system ska köpas in? 

Intervjuperson: 

Jag tycker att det är supporten. 

Intervjuare:  

Support? 

Intervjuperson: 

Ja. Jag skulle säja support ja. Dom har e bra duktig support avdelning som man får snabba svar ifrån. 

Intervjuare:  

Mm. Är det något mer som är viktigt där alltså om man ser till leverantören mer än support om man nu ska titta 

på vad som är viktigas vad kommer sen? 

Intervjuperson: 

Efter supporten skulle jag väll säga att det är ständig utveckling och inte för att man måste uppdatera varje 

månad men att dom ständigt utvecklar det utifrån användarföreningen eller kundens önskemål. 

Intervjuare:  

Mm. Finns det något mer som är sådär jätteviktigt? Vad kommer efter ständig utveckling om vi nu ska se det 

som så? 

Intervjuperson: 

Nu ska vi se support, ständig utveckling. Nej jag tycker att det är dom två som är  absolut viktigast och sen är det 

ju att har man dom två så har man resten också tillgängligheten och så. Det är den som ingår tycker jag som en 

del i supporten.  

Intervjuare:  

Ja precis. Det är starkt kopplat till leverantören då kan om man säjer? altså det är väldigt viktigt att ha en 

leverantör som verkligen ger support till. 

Intervjuperson: 

Ja och som har styrkan att finnas kvar. Det kan man ju sätta som trea att leverantören kommer finnas kvar på 

marknaden också att produkten kommer att finnas kvar på marknaden. Den bedömningen innan vi ens tar in 

proof of concept egentligen (mummel) [00:09:18.07] kommer den här leverantören att finnas kvar vid fem år 

framåt i tiden.  

Intervjuare:  

Mm. 

Intervjuperson: 

Där är den ekonomiska biten också intressant hur man upplever dem. 
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Intervjuare:  

Jag tänkte det att jag skulle gå in kolla lite hur ert företag ser ut mer storleksmässigt. Hur stort är ert företag 

Systemair? alltså hur många anställda och så har ni?  

Intervjuperson:  

3500 anställda fördelat på 60 kontor, 42 länder, 5 kontinenter. 

Intervjuare:  

42 länder sa du? 

Intervjuperson: 

Yes. 

Intervjuare:  

Och i ja precis. 

Intervjuperson: 

Alla kontinenter. 

Intervjuare:  

Och hur stor är IT - avdelningen? 

Intervjuperson: 

Totalt är vi uppdelade i två delar. Vi har IT (mummel) [00:10:10.29] som ansvarar för (mummel) 

kommunikation, säkerhet, hårdvara alla dem bitarna. Vi är 8, 9 personer world wide. Sen har vi application 

teams som utvecklar den här business intelligence och utbildar användare i hur man använder den och utvecklar 

även delar hos den hos oss och vi har två team, ett här i Sverige och ett i Tyskland som har ungefär i snitt kanske 

4 personer var (mummel) och vi håller på med affärssystemet och (mummel) [00:11:05.13] det är dom som har 

ansvaret för det och (mummel) så totalt är application 18 till 20.  

Intervjuare:  

Ni är inte så många som jobbar med IT då om man ser till företagets storlek. 

Intervjuperson: 

Nej det gäller att vara smart och det är en väldigt slimmad organisation kan man säja. 

Intervjuare:  

Är det svårt när ni är så pass få att se till hela företaget och vad alla behöver när ni ska köpa in den här typen av 

system? 

Intervjuare:  

Nej det faktiskt undlättar man måste ju tänka till ordentligt. Vad är det som vi behöver ha i hela koncernen så att 

behovet i USA, Europa, Asien, India så att vi täcker in alla. (mummel) och sen standardiserar där man får säga 

att det är det här som ni får.  

Intervjuare:  

Mm. 

Intervjuperson: 

Det är dem två bitarna som är viktiga. Jag tycker att det är enklare för vi inte kan underhålla fem olika system. 

Intervjuare:  

Om vi sedan tittar vidare lite på fråga fyra här. Vad upplever du är extra svårt kanske när man ska välja den här 

typen av BI verktyg eller så? Vad är extra svårt? 
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Intervjuperson: 

Jag tycker att det som är svårast egentligen är att göra bedömningen om företaget kommer att finnas kvar fem år 

framåt i tiden. Det är den svåraste. Jag tycker att väldigt mycket av verktygen är väldigt lika varandra. Alla 

företag behöver veta sälj statistik och omsättning och marginaler och (mummel)[00:13:12.12]. Det som är 

svårast tycker jag är bedömning framåt och sedan nästa är att hur svårt är det för oss att ta fram egna rapporter. 

Det sättet vi gör det på är att testa oss fram. Det är så att säja det näst svåraste.  

Intervjuare:  

Med bedömning framåt menar du då alltså hur länge leverantörerna kan finnas kvar? 

Intervjuperson: 

Ja hur länge dom finns kvar och kan utveckla sina produkter. 

Intervjuare:  

Ja precis. 

Intervjuperson: 

(mummel). 

Intervjuare:  

Du nämnde också att det var svårt för att de var lika de här olika produkterna, alla behöver säljstatistik och så. 

Hur gör ni då för att särskilja dem? 

Intervjuperson: 

Dels genom (mummel) supporten där hur bra och sen hur lätt det är för oss att ta fram egna rapporter. (mummel). 

Det är dem två delarna vi tittar extra noga på. Sen är priset förstås alltid, alltid viktigt. Det är alltid någon 

ekonom med någonstans som tycker att vi inte ska betala någonting. Det är han som vill ha alla dom här 

rapporterna men han tycker att det blir alldeles för dyrt.  

Intervjuare:  

Hur ser ni till dem som ska använda systemet, hur tittar ni på vad dom behöver eller hur ser ni till den biten? 

Intervjuperson: 

Det är utifrån vår vy. De flesta av oss som jobbar med IT eller med applications kommer ifrån verksamheten. 

Satt vi har en ganska bra uppfattning och när vi tar fram sånt här så har vi användare med i projektgruppen. Som 

sagt det är ekonomer, det är säljfolk, det är produktionsfolk som är med och tittar och gör bedömning. 

Intervjuare:  

Ni har med användare lite i inköpsprocessen då för att liksom få en tydlig bedömning av vad som passar dem? 

Intervjuperson: 

Nej inte i inköps inte för priset och sånt men (mummel) men priset gör vi gemensamt med (mummel) men det är 

värdet på de olika delarna som är intressant.  

Intervjuare:  

Du nämnde lite där med att priset är väldigt viktigt. Om ni har ett visst krav på ... Jag ändrar mig lite där. Om vi 

tittar på priset och har två ganska likvärdiga system där det ena är lite bättre men dyrare. Hur viktigt är priset 

där? 

Intervjuperson: 

Ja det beror först och främst på vilka krav vi ställt på verktyget. Vi har grundkrav som måste finnas med. Bra att 

ha krav (mummel). Ja det är lite socker på toppen krav och sen gör vi en bedömning utifrån deras om de här två 

olika leverantörerna är lika, produkterna skiljer sig en del och priset skiljer sig en del. Vilka krav blir inte 

uppfyllda på de olika? och sedan gör vi en bedömning att den här dyra vi måste ha de delar som finns där då får 

man ta priset. Priset är inte en avgörande i några projekt jag jobbat med i det här företaget i alla fall. Det är alltid 
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kraven i första hand och priset i andra hand. Att betala mer för något som skulle kunna vara bra i framtiden det 

gör inte vi. 

Intervjuare:  

Så ni väger lite priset mot dem olika kraven ni har och har ni då krav som är viktiga ser ni dem som prioriterade. 

Intervjuperson: 

Det är kraven i första hand och priset i andra hand. 

Intervjuare:  

Ja ok kraven i första hand och priset i andra hand.  

Intervjuperson: 

Ja. 

Intervjuare:  

Om vi tar och tittar lite på fråga fem här. Du ser att vi har nämnt ett par olika faktorer eller vad man ska säja för 

vad som kan vara viktigt när ett system av den här typen ska väljas. Hur skulle du rangordna de här fem? Vi har 

funktionalitet, användbarhet, pris, kvalitet och utbildning? 

Intervjuperson: 

A juste det var ju det som var så svårt här tyckte jag för att vi ser vi egentligen som ett och samma kan man väll 

säja. Man kan inte få någon bra funktion om inte någon säljare kan använda det då är det ingen bra funktion 

tycker vi så att det ser vi som ett och samma. Då är det etta. Kvalitet är så att säja tvåa och priset trea och 

utbildning är fyra, vi lär oss ganska snabbt endå.  

Intervjuare:  

Mm när man tittar på dem här. Jag vet det är lite begrepp som är svåra. När vi pratar om funktionalitet menar vi 

dem här kraven som finns gällande mer funktionalitet och kapacitet och användbarhet är då hur lätt användarna 

har för att lära sig att använda systemet. 

Intervjuperson: 

A juste. Men vi likställer dom två. Det spelar ingen roll hur bra funktionen är om inte användaren har lätt att 

använda systemet. Vi köper det för användare så att egentligen är det användbarhet och sen funktionalitet om 

man måste rangordna dem. Men som sagt funktionerna måste finnas kvar där, men det är användbarhet som i så 

fall är etta och funktionalitet som är tvåa om du absolut vill ha en fördelning där.  

Intervjuare:  

Vi kan hålla dem på samma plats. Du satte pris som efter kvalitet. Om ni måste kompromissa om priset på 

exempel kvalitetspunkten eller användbarhetspunkten eller någon av de här tidigare punkterna. hur går ni tillväga 

då? Ni har ju endå någon form av prisbild ni måste följa. 

Intervjuperson: 

Nej. Priset är självklart en del av kravspecen och har en budget och allting men att vi tar fram så att säja 

underlaget och har i allafall en bra uppfattning om hur mycket det får kosta och vi budgeterar därefter. Så att om 

vi säjer att (mummel) det är en miljon hela det här projektet kommer att kosta för oss då. Om ett blir 1,2 miljoner 

för att få en funktionalitet vi måste ha så är det inte hela världen. Men vi kommer att slåss för att det ska bli 0,8 

istället för 1,2. Men priset är inte absolut (mummel) företaget har funnits sen 74 och har alltid gått med vinst. Så 

att vi ser på funktionalitet i första hand. Priset är en del av funktionen förstås för det är viktigt men det är inte 

den som avgör allt. Här har vi sagt att vi sparar en miljon om året med att fixa detta och sen kostar det tre 

miljoner då blir (mummel) funktionalitet är värt priset.  

Intervjuare:  

Om vi tittar på kvalitet här varför placerar du den som du gör. 
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Intervjuperson: 

Det är säkerheten som gör det och om man tittar på det användbarhet då måste man veta att informationen är 

korrekt alltid och att den är tillgänglig 24/7 365. Så tillgängligheten måste vara på den nivån och då är det 

kvalitet. 

Intervjuare:  

Ja de går lite in i varandra kvalitet och användbarhet. 

Intervjuare:  

Ja precis. De är som jag ser det säkerhet, tillgänglighet, korrekt information allt det är en del av kvalitet. Den är 

mer värd än så att säja högre rankad än priset.  

Intervjuare:  

Om man då tittar på de här lite mer tekniska bitarna av kvalitet som till exempel portabilitet, hur lätt det är att... 

det är alltså då hur lätt det är att interagera det här systemet med andra system. Är det viktigt eller är det viktigare 

med. 

Intervjuperson: 

Det är viktigare med säkerhet och tillgänglighet det är det. Portabiliteten om du har vad vi vet eftersom det är 

med i projektet hela vägen då är vi med och väger in den biten, vilken plattform den körs på vilken kompetens vi 

har på IT avdelningen och hur den är invägd i kravspecen. Vi är med och påverkar den biten från början. Har vi 

bestämt att den här som är bäst och det är den som vi ska ha så kan det vara utbildningskompetens etcetera 

etcetera etcetera som kommer på men det är inte heller så jätteviktigt.  

Intervjuare:  

Mm, nej precis. Om vi sedan tittar på till exempel underhållbarhet, hur lätt det är att underhålla systemet, om det 

finns dokumentation som behövs, hur viktigt tycker du det är? 

Intervjuperson: 

Ja, det är krav att det måste ha dokumentation så vi vet om det kraschar om vi måste skriva om någon ny kanske 

uppdatering (mummel) men vi har... vi kör ju servicefönster fyra gånger om året så att vi gör de här 

underhållsdelarna på de olika system som vi har. (mummel) planerar man in dem, bara det går att planera in dem 

går det att lösa.  

Intervjuare:  

Och sen då pålitlighet. Ja det går ju lite in i underhållbarhet är ju då vilka backuplösningar det finns och hur hög. 

Intervjuperson: 

Ja precis och som sagt det ingår i kravspecen så att det är.. när man tittar på de olika systemen a men vi väljer det 

här systemet då klarar vi inte vår befintliga backupsystem och då blir det en extrakostnad och vi måste kunna 

utbilda och så blir det också att vi ska ett (mummel) som ligger utanför hur säkert är det blir det lägre 

säkerhetspoäng. Om vi har ett ytterligare som vi inte har full koll på och inte har ... dom andra systemen runt 

omkring då blir det självklart lägre poäng totalt sätt och då faller den åt sidan oftast. Men funktionalitet går i den 

också. 

Intervjuare:  

Det faller lite i funktionalitet där? 

Intervjuperson: 

Ja precis. Den ska ju anpassas i vårat eller vårat arbetssätt eller den produkten måste anpassas med varandra och 

har vi... så att säja vi har ju servrar här så vi har inte så mycket Linux kunskap. Körs den på Linux då måste vi 

skaffa den kunskapen på ett eller annat sätt. Antingen att vi har det inhouse eller att vi köper in tjänster.  

Intervjuare:  

Mm. 
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Intervjuperson: 

Ja. 

Intervjuare:  

Om man tittar lite mer på pris vilka olika kostnader upplever ni ... eller finns i samband med att man inför den 

här typen av system.  Vilka kostnader har ni där? 

Intervjuperson: 

Vad sa du? Ursäkta. 

Intervjuare:  

Om vi tittar mer på pris där vilka kostnader eller så finns det om man ser olika typer av kostnader alltså till 

exempel inköpspris kanske. 

Intervjuperson: 

Ja ok. Vi har inköp av hårdvara priserna. Vi har inköp av programvaror och (mummel) vi har licenskostnader, 

rullande årliga (mummel). Eventuellt beroende på hur avtalen ser ut kan vara utvärderingspris också om man har 

gemensam inom samma programvara så att säja versionsnummer, man byter versionsnummer då får man köpa 

(mummel) och sen är det löpande kostnader att eventuellt man behöver konsultföretag för andra rapporter får 

man göra en bedömning om konsulterna ska underhåller systemet eller om man kan göra det inhouse med 

befintlig personal.  

Intervjuare:  

Mm. Om vi tittar sedan på den här... utbildning hur ... vad... varför har ni placerat den sist om man säjer?  

Intervjuperson: 

Utbildning? Ja något måste vara sist. 

Intervjuare:  

Mm. Precis. 

Intervjuperson: 

Ja de att utbildning är ju att ... den kommer ju ... behöver man utbildning, vart behöver man den men utbildning 

av ... vi har olika delar av utbildning. Vi har dels superusers det är tech utbildning så att säja vad är det vi 

behöver tekniskt och som backup och underhåll och den biten. Sen har vi dem som ska ta fram rapporterna 

utveckla systemet det är den biten och sen har vi utbildning på användarnivå. Det vill säga det ska ingå i den 

vanliga utvecklingen av vår personal att dom som ska använda rapporterna och så. Den är sist för att är det 

användbarhet och funktionalitet och kvalitet som är bra så ska inte utbildning vara en stor post. 

Intervjuare:  

Jag tänkte jag skulle ta upp lite smågrejer med intervjun också vi håller ju på och skriver ett examensarbete och 

vi undrar då om ni vill vara anonyma i det här eller om vi får har med ert företags namn och så. 

Intervjuperson: 

Ni får ha med företagsnamn. 

Intervjuare:  

Vi får ha med företagsnamn? 

Intervjuperson: 

Yes.  

Intervjuare:  

Vill du vara anonym i intervjun? 
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Intervjuperson: 

Nej jag står för vad jag säjer. Så att ni kan använda mitt namn också. 

Intervjuare:  

Mm. Det låter jättebra. Ja jag funderar här om det var något mer. Har du något att tillägga till intervjun som du 

tycker vi har missat?  

Intervjuperson: 

Nej. Ni har täckt upp det mesta känns det som i alla fall. Det är ingenting direkt. 

Intervjuare:  

Nej det är inget såhär... vi undersöker faktorer och sånt det är ingen faktor eller liknande som du tycker vi har 

missat som är viktigt? 

Intervjuperson: 

Nej det är det inte det är de här faktorerna som är det viktigaste som man tittar på och som sagt jag slår ihop 

funktionalitet och användbarhet men det finns andra som inte gör det. 

Intervjuare:  

Då får vi tacka så mycket för oss och det var jättekul att vi fick en intervju och att ni ville delta. 

Intervjuperson: 

Tack, trevlig intervju så att helt okej. Det är bra. 

Intervjuare:  

Tack. 

Intervjuperson: 

Tack, hej 
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3.5 Alfa Laval 

 

Intervjuperson:  

Hallå? 

 

Intervjuare: 

Hej Laura heter jag och ringer från Lunds Universitet. 

 

Intervjuperson:  

Hej Laura, det är Person 1 och Person 2 från Alfa Laval. 

 

Intervjuare: 

Ja, vad bra. Så.. ni har tid för intervjun nu? En halvtimme? 

 

Intervjuperson:  

Ja, absolut! 

 

Intervjuare: 

Jättebra! 

 

Intervjuperson:  

Eftersom vi.. Du borde ju gå på systemvetarlinjen i Lund? 

 

Intervjuare: 

Ja, det stämmer! 

 

Intervjuperson:  

Är det sista året eller? 

 

Intervjuare: 

Ja. 

 

Intervjuperson:  

Är det nån form av.. ja.. en tenta eller nån examensarbete? vad det handlar om? 

 

Intervjuare: 

Ja det handlar om vårt examensarbete. Jag skriver det ihop med mina.. 

 

Intervjuperson:  

Vad skriver ni om? 

 

Intervjuare: 

Ja vi skriver om systemval.. och specifikt om BI.. och vilka faktorer som spelar roll för företag som köper in 

sådana system. 

 

Intervjuperson:  

Ja okej, absolut absolut. Får man läsa den när den är klar? 

 

 

Intervjuare: 

Ja det kan vi göra.  

 

Intervjuperson:  

Jättekul att se. 

 

Intervjuare: 
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Jaja det har vi tänkt att göra. 

 

Intervjuperson:  

Vi måste lära oss att bli bättre på systemval så vi behöver nog.. Nämen bra då vet vi bakgrunden och det är 

intressant.. som själv som gammal systemvetare så är det ju kul att höra hur det fungerar nuförtiden. 

 

Intervjuare: 

Ja såklart. Vi har ju kollat lite på gamla artiklar och gjort.. asså haft sån historiskt perpektiv på saken också, vilka 

faktorer har varit aktuella förr och vilka är nu. Så därför vi gör den här undersökningen. 

 

Intervjuperson:  

Mhm... Och ni är tre stycken vad jag kan se som gör det här jobbet? 

 

Intervjuare: 

Exakt. 

 

Intervjuperson:  

Mhm... Hur många företag, hur många intervjuer siktar ni på? 

 

Intervjuare: 

öh... fem. 

 

Intervjuperson:  

Okej. 

 

Intervjuare: 

Och den här är faktiskt vår sista.. så vi är jättetacksamma att ni ställde upp så vi är snart klara med intervjuerna i 

alla fall. 

 

Intervjuperson: 

Okej... vi.. vi representerar ju.. Person 2 och jag har ju olika roller här inom Alfa Laval men.. men definitivt är vi 

involverade i den här typen av aktiviteter va.. 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 1:  

och vi har ju inom Alfa Laval ett antal BI-verktyg på plats idag.. kan vi säga. Du nämde några i den här 

bakgrundsbeskrivning och Qlikview är en av dem. Vi har ju, har eller har haft Cognos.. och vi har ju även.. nu 

vet jag inte vad det heter idag men ProClarity på Microsoft som heter idag... 

 

Intervjuperson 2: 

Vi kan kalla den för Microsoft BI 

 

Intervjuperson 1:  

Ja Microsoft BI 

 

Intervjuare: 

Mhm..  

 

Intervjuperson 1:  

Så att.. de här har vi på olika sätt köpt in och hanterar inom Alfa Laval-koncernen på global basis. 

 

Intervjuare: 

Mhm... jag vill bara fråga vilka roller exakt har ni? vad är det för jobbtitlar ni har? 

 

Intervjuperson 1:  

Ja.. jag Person 1 heter jag och ansvarar för koncernens.. det vill säga.. det vi talar om (bortredigerat). Det är allt 

inköp som inte är produktionsrelaterat. (bortredigerat) också IT och det där jag har min bakgrund, IT inköp. för 

koncernen. 
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Intervjuare: 

Mhm.. och Person 2? 

 

Intervjuperson 2: 

Ja.. Person 2, jag är ansvarig för en grupp som heter (bortredigerat).  

 

Intervjuperson 1:  

Au.. 

 

Intervjuperson 2: 

Fick du med det? 

 

Intervjuare: 

Ja asså tack och lov vi spelar in det också så att.. vi kan alltid kolla tillbaka. Och sen kommer vi transkribera den 

här intervjun och sen kommer vi skicka det till er så att ni godkänner också det. 

 

Intervjuperson 1:  

Okej 

 

Intervjuare: 

Och så klart.. jag kan fråga redan nu om ni vill vara anonyma? 

 

Intervjuperson 1:  

Ja.. det vill jag nog.. asså menar du till för rapporten då? 

 

Intervjuare: 

Ja att om ert företagsnamn ska synas i vår uppsats sen eller inte. 

 

Intervjuperson 1:  

Ähh.. mhm... Ja, det är okej att nämna Alfa Laval, att ni har använt dem, men jag tycker inte att vi.behöver vara 

med i den här som personer eftersom vi jobbar med lite olika leverantörer och det är lite konkurrenssituationer 

och sånt. Så att det känns onödigt. 

 

Intervjuare: 

Jaja, asså personnamn kommer säkert inte finnas med, det bara företag... att om vi får nämna Alfa Laval eller vi 

använder  Företag X? 

 

Intervjuperson 1:  

Näe, vi är inte med i corporate communication här som svarar på den här typen av frågor.. men jag känner att jag 

kan ge godkännande på att skriva Alfa Laval i den här rapporten ni gör va. 

 

Intervjuare: 

Okej 

 

Intervjuperson 1:  

Ska vi ta frågorna då? 

 

Intervjuare: 

Ja, har ni dem framme förresten? 

 

Intervjuperson 1:  

Ja vi har dem här framför oss. 

 

Intervjuare: 

Ja jättebra så vi börjar med första frågan. Var söker du efter information kring vilka system som finns på 

marknaden? o 

Och i fall det är flera nämn alla och rangordna. 

 

Intervjuperson 1:  
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Där har Person 2 och jag synkat våra svar lite här.. sen är det ju bara frågan vilken som vi ska sätta nummer ett 

då. 

 

Intervjuperson 2: 

Ja det måste nästan bli Gartner då. 

 

Intervjuperson 1:  

Då är vi överens om det. Vi.. vi  börjar hos analysföretaget Gartner. 

 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 1:  

Sen.. 

 

Intervjuperson 2: 

De har en trevlig rapport som kommer varje år som heter Magic Quadrant. 

 

Intervjuperson 2: 

Den är ju mycket intressant ur det här perspektivet. 

 

Intervjuare:  

Ja jag känner till de. Ni lägger mycket vikt på det, vad dem säger, vad Gartner säger? Om marknaden och allt? 

 

Intervjuperson 1:  

Lite för mycket emellanåt enligt mitt sätt att... men det är rätt. Vi följer Gartner ganska noga och har en tät dialog 

med dem.  

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 1:  

Ja nackdelen är att det finns flera analysbolag… De anlitar vi inte... så att det blir en röst. Lite på gott och ont. 

 

Intervjuare: 

Okej.. Ja men inte Forrester eller nått annat.. 

 

Intervjuperson 1:  

... Partner, konsulter i branchen va. 

 

Intervjuperson 2: 

Rangordna dina andra bolag 

 

Intervjuare: 

Ja juste..nej då tar vi, då säger vi, vi har ju kontakt med andra bolag som motsvarar Alfa Laval då va. Som 

(bortredigerat),och så vidare. Och, man, vi har ju lite olika nätverkande med de här företagen. Så där är väl en 

liksom att titta på.. vad har de för Best Practice? Vad har de valt och så vidare.. Som vägledning. 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 1:  

Och nummer tre är konsulter i branschen då.. liksom olika konsulter som vi jobbar med. Hur ser de på 

marknaden? Vad har dem för preferenser? Ja det är de tre vi  kunnat ta fram. 

 

Intervjuare: 

Bra.. och sen när ni väl har tagit fram några leverantörer som.. ni är intresserad av. Hur letar ni fram den 

detaljerade information? 
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Intervjuperson 2: 

Ja det är egentligen två svar... vill vi träffa leverantörerna så börjar vi prata med dem redan i det här skedet och 

så. Vi kontaktar leverantörer.. och sen så får de komma till oss och presentera sin produkt och..  

 

Intervjuare: 

Så det blir ett möte? 

 

Intervjuperson 1:  

Ja det kan ju va att vi är i.. [hörs inte].. och beroende på hur mycket vi orkar och kraft... och hur vi känner oss i 

trygghet runt där så vi kanske helt enkelt bjuder in samtliga dem som vi har funnit som är intressanta då. Så de 

får komma hit och presentera sig. Och det gör de ju gärna.  

 

Intervjuperson 2: 

Ja, Det är ju också på gott och ont. När man börjar ta kontakt med leverantörer.. så fortsätter de gärna att ta 

kontakt.. så man måste vara beredd att lägga tid på att prata med dem. Före och efter en sådan här presentation. 

Sen det andra spåret: Om man inte vill ha den dialogen med leverantörnr i det här skedet, så egentligen pratar vi 

med konsultföretag som vi har inne, ha dem som bollplank, de sitter  med mer information än vi gör. 

 

Intervjuperson 1:  

Dem större konsultbolag ensom är breda och har egentligen tjänster inom de flesta IT-områdena då 

 

Intervjuperson 2: 

Ja de har den här produktkunskapen. 

 

Intervjuare: 

Just det 

 

Intervjuperson 2: 

Så det var de svaren 

 

Intervjuare: 

Mhm, bra.. ja. Sen vad är det viktigaste när ni köper in såna här typ av system? 

 

Intervjuperson 1: 

Aa.. och där...  från början nu när vi satte oss tillsammas och vi jämförde våra svar så... så jag kom direkt in på 

affärsmodell och villkoren för det här. Och global administrering. Men.. samtidigt så säger alltid kolleger inom 

olika områden som tittar på saker: Titta inte så mycket på priset i steg ett. Utan titta på vad användarkraven är, 

vad funktionalitet i produkten... Börja där. Vi löser priset sen. 

 

Intervjuare: 

Okej 

 

Intervjuperson 1:  

Så att egentligen.. visst det ju kan bli galet prismässigt men.. men vi måste börja titta på att funktionaliteten.. ee.. 

för den uppgiften som ska lösas, finns där. Och att vi..  Och att de användarna som har addresserat det här och 

ska göra.. ja.. deras krav måste tillmötesgås.  

 

Intervjuare: 

mhm 

 

Intervjuperson 1:  

Sen är det naturligtvis viktigt sen i nästa steg här att vi kan få till ett..  ja.. en affärsmodell, ett globalt avtal.. Där 

vi kan hantera, eftersom vi finns i egentligen alla länder i världen. Att vi kan få till en global modell runt det här 

så att vi kan köpa och hantera det här på global basis va. 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 1:  

Så att.. men.. viktigast är funktionalitet och användbarhet. 
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Intervjuare: 

Mhm.. ja, det var ett intressant svar. 

 

Intervjuperson 1:  

Har alla svarat att det blligaste är bäst? 

 

Intervjuare: 

Haha.. nej. Det har varit olika faktiskt. Och det har ju givit oss ganska bra grund för diskussionen. Och alla 

företag har varit ju stora, förutom en man kan säga. ee.. så att.. nä det är lite olika saker, faktorer som är mest 

viktigast. och nej jag tycker om ert svar. Haha.. jag skulle säga jag håller med. 

 

Intervjuperson 1:  

Ett av svaret som egentligen skulle också passa in här också så vi kommer fråga fyra, men det kan vi återkomma 

då va.  

 

Intervjuare: 

Ja nu vill jag ta fråga fyra.. Vad upplever du som är svårt när ett Business Intelligence-verktyg ska väljas? 

 

Intervjuperson 2:  

Ja.. asså när man väl kommer till beslutet.. i beslutet kring ett sådant här verktyg blir alltid en kompromiss.. där 

användar.. funktionaliteten är en grej men även att det är stabil leverantör. De måste ha en.. Leverantören måste 

ha en road map och vision för produkten också, så vi ser, vad händer i framtiden. 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 2:  

Så att det svåra är att få acceptansen för det här beslutet hos alla användare, alla inblandade.. Det finns viljor, 

många olika åsikter.. Men när det är ett verktyg som gäller.. acceptans.. att alla är med på beslutet så att det 

verkligen kommer att användas i framtiden. Så att vi inte köper någonting som inte används. Det är utmaningen 

tycker jag. 

 

Intervjuperson 1:  

Ja för ofta har vi nån form av lösning på plats idag och då ska man få hela organisationen att egentligen stiga 

bort från det och ta någonting nytt.. och förändringar vi vet ju hur människor upplever va. 

 

Intervjuare: 

Mhm.. ja. 

 

Intervjuperson 1:  

Svårt.. Men det här med just att välja ett verktyg och välja leverantör, det är som Person 2 säger här med road 

map och framtidstro, kommer den här leverantören att överleva? Kommer det här leverantören att utveckla 

produkten i den takt och enligt vår förväntan. Och det är egentligen ett svar som kan fungera på fråga tre också, 

vad är det viktigast när den här typen av system ska köpas in? Det är ju att det är en produkt som finns i 

framtiden va. Så att.. ja... 

 

Intervjuare: 

Men innebär det också det att ni heller satsar på ett stor leverantör liksom.. som SAP.. eller som är redan kända 

och etablerat sig på marknaden, istället.. 

 

Intervjuperson 1:  

Nu har inte vi SAP, som en av få. 

 

Intervjuare: 

Ja det vet jag 

 

Intervjuperson 1:  
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Men tittar man på den riktningen Alfa Laval går, så har vi en historik där vi har valt i många fall väldigt små 

aktörer inom nischade områden. Och satt oss i väldiga bekymmer. Och att vi tenderar nog mer i dagsläget med 

vår centrala organisation och det att gå mer för robusta aktörer på marknaden va.  

 

Intervjuare: 

Mhm.. men ni känner att det innebär kanske lite risk, om de kommer finnas kvar i framtiden? 

 

Intervjuperson 1:  

Ja asså när vi kommer ner och vi tittar på mindre företag..och vi kanske tittar på deras finansella ställning och 

den ser inte klockren ut då. Ja det är klart, då blir man ju fundersam va. 

 

Intervjuperson 2: 

Då tittare vi mer på dagens.. (mummel).. större spelare med en tydlig road map foch vision också för sin produkt. 

 

Intervjuperson 1:  

Vi har ju varit i situationer där vi har satsat på en produkt som egentigen har varit.. en handfull personer i ett 

företag va. Och helt plötsligt så när den strukturen ändrar sig och de väljer att gå någon annanstans.. då sitter vi 

där va. 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 1:  

Så att vi, Robusta standard lösningar med.. Och tittar man på Alfa Laval, det har ju blivit ett Microsoftspår i 

mycket kan man väl säga. 

 

Intervjuperson 2: 

Det är stort och robust men man sätter sig i beroenden.. Ja så det är för- och nackdelar.. 

 

Intervjuperson 1:  

Precis.. ja, för att hos.. i Microsofts värld är ju vi en liten skuttare kan man säga. Jämfört med vissa andra 

leverantörer, där vi får helt annat attention. Så att ja.. pros and cons. Men svaret på frågan är egentligen 

acceptans för beslutet som är allra svårast. Det finns stärnor som sticker upp som alla gillar och alla tycker är 

självklart och är perfekt ur alla synvinklar. Men det blir alltid kompromiss av något slag vid ett sånt här beslut. 

Och det gäller att få med alla på spåret. 

 

Intervjuare: 

Är det så att ni vill heller ha ett standardsystem eller vill ni helst göra det till eget? Koda själva lite och anpassa? 

 

Intervjuperson 1:  

Vi.. asså.. vi har ju vart mycket av det att  förr i tiden, innan vi började omstöpa hela vår IT verksamhet runt 

2000, att vi trodde nog att vi var bäst på att göra allting själv. 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 1:  

Och från det så har vi väl egentligen försökt komma mer och mer åt att vi ska fokusera på det vi är bra på att 

göra. Och sen köpa standardlösningar och försöka göra det så standard som möjligt och inte göra kund, specifika 

kundanpassningar. Det är alltid bekymmer i framtiden med uppgraderingar, ta till sig nya versioner och ja.. det 

blir en helt, det blir så komplext. Så att vi vill nog ha standard. 

 

Intervjuare: 

Mhm.. Okej. 

 

Intervjuperson 1:  

Vi har mycket egenutvecklat nu som snurrar.. mycket härliga saker... 

 

Intervjuperson 2: 
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Det här hänger ihop lite med vår organisation, den är väldigt centraliserad, förr var den ju väldigt 

decentraliseratdoch då byggte alla vad de tyckte var bäst för sina små kammare. 

 

Intervjuare: 

Juste 

 

Intervjuperson 2: 

Så det är en pendelsväng... nu vi är centraliserade och vi går mot standardiserade lösningar. Fråga gärna om 10 

år, så ska vi se vad får vi svarar då.. 

 

Intervjuperson 1:  

Ja men nu nämde vi ju här vad gäller BI-verktygen. Vi har Microsoft, vi har Qlikview, vi har Cognos.. tittar vi på 

affärsystemen så kan vi också dra ett antal av dem, tittar du på CAD-verktyg så har vi också ett antal. Och precis 

som Person 2 säger..  vi kommer från en väldigt decentraliserad värld där beslut om olika verktyg har tagits ut i 

segment, divisioner. Nu har vi centraliserat och försöker hitta mer gemensamma lösningar, och försöka reducera 

antalet alternativ. Men det kommer ta sin tid, det här svänger man inte över en natt va. 

 

Intervjuare: 

Mhm.. ja. Jag skulle bara fråga om ni är nöjda med utbudet på BI-verktyg på marknaden? Liksom är det svårt att 

hitta passande system, trots att ni har ju redan en del. Är ni nöjda med dem? 

 

Intervjuperson 1: 

Nä aldrig till 100%, som sagt det är en kompromiss i alla systemval man gör. Vi tycker att Qlikview och 

Microsoft fungerar ganska bra. Vi på IT-sidan tycker att de funkar bra och användare är, alla är inte super nöjda, 

men dem flesta är nöjda. 

 

Intervjuare: 

Mhm.. okej. 

 

Intervjuperson 1:  

Hade det varit en som varit bäst då hade vi inte haft tre va? Så att det finns ju pros och cons med de olika 

produkterna och.. Jag kan säga att där missnöjet finns är sanerings-, budget- och planeringssystem där man ska 

lägga in budget- och planeringssiffror. Där är de minst nöjda, användarna. 

 

Intervjuare: 

Varför det? 

 

Intervjuperson 1:  

Utbudet på marknaden också.. det finns inte så många spelare. 

 

Intervjuare: 

Okej 

 

Intervjuperson 1:  

Sen kan vi ju då konstatera med utbudet av BI-verktyg och hur det har gått. Vi har ju börjat en gång i tiden både 

med Cognos och tidigare hette Microsofts BI-verktyg, det var ProClarity, som var ett eget företag. Vi började 

göra avtal med dem en gång långt tillbaka men tendensen eller.. det som har hänt det är att de stora drakarna har 

köpt upp BI-leverantörerna. Microsoft köpte ProClarity, IBM köpte Cognos, Oracle om jag inte minns köpte 

Business Object va eller.. 

 

Intervjuperson 2: 

(mummel).. SAP Crystal 

 

Intervjuperson 1:  

Ja..så att.. på nåt sätt så har de stora spelarna säkerställt att de har ett BI-verktyg i sin portfölj 

 

Intervjuperson 2: 

.. minskat 

 

Intervjuperson 1:  
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Men hur blir ni påverkade av dem där uppköpningar? 

 

Intervjuperson 1:  

Ja vi blir påverkat så till vida att från att ha haft oftast ett väldigt flexibelt och bra avtalsupplägg och så vidare, så 

tvingas vi in i en lite mer fyrkantiga övningar. Och när vi kommer in i Microsoft och IBM-världen och så 

vidare.. Ja åter igen.. hur stora är Alfa Lavals möjligheter att påverka framtida utveckling av produkten? 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 1:  

Den försvinner ju då i mångt och mycket, ja. Så att.. påverkansmöjligheterna 

 

Intervjuperson 2: 

De minskar 

 

Intervjuperson 1:  

.. minskar ju 

 

Intervjuare: 

Just det 

 

Intervjuperson 1:  

Men som när IBM köpte Cognos, när vi  pratar det här om road map och vision.. 

 

Intervjuperson 2: 

Det blir ett par år där när en så stor spelare köper dem.. Det är sånt som där man inte vet, de vet inte själv ens, de 

har inte gjort nått på den sista tiden, vad ska de göra med Cognos. Nu har vi köpt det här vad gör vi? Det är 

många frågor och som kund, så vet man ju inte vad händer i framtiden här. Och då kan man börja kika på andra 

verktyg på marknaden och vad gör vi om vi det inte blir någonting 

 

Intervjuperson 1:  

Ja det blir ett vakuum, dels med funktionalitet, men samtidigt dels vi vet inte hur tänker de prisa och sälja 

produkten framöver här i ny regi och så vidare.. så att mycket..  ja frågetecken helt enkelt. Vart tar det här vägen 

va? 

 

Intervjuare: 

Mhm.. ja det var intressant att höra. Sen.. ja vi kan fråga fem nu. Att rangorda följande faktorer efter hur viktiga 

de är vid val av ett BI-verktyg. 

 

Intervjuperson 1:  

Just det 

 

Intervjuare: 

Att en till fem, rangordna dem. 

 

Intervjuperson 2:  

Mhm.. ja, det har vi gjort och vi har tagit fram tillsammans. 

 

Intervjuperson 1:  

Ja.. asså.. precis.. Spontant så kan man ju då som inköpare tycka att pris är det viktigaste men åter igen jag 

kopplar tillbaka till det vad jag sa innan; titta först på det där med funktionalitet och användar... och sen löser vi 

priset så att.. Ja, Person 2 vi är överens om på ordningen här, så du får gärna dra rangordingen. 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 2: 

Ja, då tar vi den uppifrån och ner: 2, 1, 4, 3, 5. 
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Intervjuare: 

mm.. 2, 1.. Hur var det? 

 

Intervjuperson 2: 

4..3, 5 

 

Intervjuperson 1:  

Så användbarhet 1, funktionalitet 2, kvalitet 3, pris 4, utbilding 5. 

 

Intervjuare: 

Ja.. så vad innebär användbarhet för er? 

 

Intervjuperson 2:  

Ja systemet ska vara.. hur ska man säga.. intuitivt. Det får inte vara så att användarna inte bryr sig om det, och 

forsätter skriva på papper eller vad var det nu vad dem gjorde tidigare. Utan det ska vara så lätt. 

 

Intervjuperson 1: 

Ja asså egentligen vi är intresserad..  Vi kan ju få en aldrig så fin produkt funktionalitetsmässigt och den 

innehåller alla features du kan tänka dig i världen. Men om inte det är användbart och användarvänligt, då sitter 

man ju där va. Då kan man inte ta till sig funktionaliteten, för det blir för komplext. Så att.. ee.. just med.. Just 

användbarheten och användarvänligheten har vi satt först då. 

 

Intervjuare: 

Mhm.. så som jag förstår ser ni också att användbarhet och funktionalitet de ligger väldigt nära varandra? 

 

Intervjuperson 1:  

Ja det tycker vi, absolut. 

 

Intervjuare: 

Mhm.. och.. sen vad innebär kvalitet för er? 

 

Intervjuperson 1:  

Ja när vi pratar om mjukvara så är det bugg.. alltså med buggar där i programmet, är det stabilt? är det.. 

 

Intervjuperson 2: 

..felfritt. Och om det är fel hur snabbt tar man hand om felet, leverantören. Och hur snabbt löser dem. De skickar 

väl ut patchar varje tisdag. 

 

Intervjuperson 1:  

Ja.. nämen att leverantören testar av och avlusar nya versioner och inte skickar ut skräp.. så vi som kund hamnar 

i nått konstigt läge va.  

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 1:  

Stabilitet, att det är pålitligt och.. sen nämner ni några saker här runt kvalitet här med säkerhet och.. 

backuplösningar och sånt. Ja det kommer ju in sen.. och visst det är viktigt. 

 

Intervjuperson 2: 

När man pratar BI specifikt så det är inget som vi har fokus på.. backuper. 

 

Intervjuperson 1:  

Näe.. 

 

Intervjuare: 

Okej.. så det.. det är inget speciellt med säkerhet heller att det ska vara.. att ni måste skydda er information eller 

er data för varje pris. 

 

Intervjuperson 2:  
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Ja det finns ju.. det som står om rättighetshantering har vi ju såklart. Så att användare inte får se allting, men det 

är faktiskt det enda inom säkerhet. 

 

Intervjuperson 1:  

Vi kan väl säga att vi blir bättre och bättre på att fokusera på säkerheten runt vår data och vårt IT med fokuserade 

resurser som vi tittar på nu så att.. det är mer.. mer..  

 

Intervjuperson 2: 

..fokuserat på andra områden så att säga. 

 

Intervjuperson 1:  

Tack så mycket. 

 

Intervjuperson 2: 

Nä främst vad vi kallar underhållbarhets, alltså hur snabb är leverantören på att lösa fel i programvaran. 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 2: 

Hur svårt är det att uppdatera. Vissa uppdateringar tar väldigt mycket resurser, när man vill lägga in i 

servicerelease eller patchar. Andra är enklare, och vi vill såklart ha det enkla alternativet 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 2: 

Så att det är kvalitet 

 

Intervjuare: 

Sen.. ni satte ju utbildning som sist 

 

Intervjuperson 1:  

Aa 

 

Intervjuare: 

Hur kommer det sig? 

 

Intervjuperson 1:  

ee.. Det var som så, det löser sig på ett eller annat sätt. 

 

Intervjuperson 2: 

Någonting måste hamna sist men så är det ofta när vi jobbar i projekt också att utbildning hamnar faktiskt sist. 

Man gör det i slutet om det finns pengar kvar. 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 2: 

Annars får man ta hårda vägen, lära sig själv. Det går att lösa på något sätt. 

 

Intervjuperson 1:  

Utbildningen kommer bli tyvärr ofta lite i eftersatt och kommer i elfte timmen, ojdå vi måste ju utbilda och så 

vidare. Det kan jag känna lite också runt testverksamhet. Om man har köpt projekt av egenutvecklare eller 

utvecklar någonting.. att man verkligen testar av saker och ting så att.. ee.. Och vi satte ju pris som nummer 4 

här. 

 

Intervjuare: 

Mhm 
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Intervjuperson 1:  

Det är ju klart att... det är ju lite hönan eller ägget här... Sätter vi pris först och det är aldrig så billigt det här, men 

vi inte får det… att det inte är användbart och funktionaliteten finns där, då spelar det ingen roll hur billigt det är 

va. 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 1:  

Sen om vi tittar på att funktionalitet och användarbarheten finns där.. men det är klar, är det är en prislapp som 

inte... Ja den måste kunna motiveras va 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 1:  

Och är den helt åt fel håll ja då kanske man får tumma lite.. eller på funktionalitetsbiten. 

 

Intervjuperson 2: 

Ja.. man får kompromissa. 

 

 

Intervjuperson 1:  

Ja..om det blir för dyrt 

 

Intervjuperson 2: 

Men utbildning..  är de andra pusselbitarna på plats. funktionalitet och användbarhet så löser sig utbildning. Kan 

inte leverantören sköta den eller göra den,  så kan vi göra den på egen hand om det andra är på plats. 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 1:  

Det hamnar sist när man väljer ett verktyg, det var väl det som var frågan? 

 

Intervjuperson 2: 

Ja… Sitter vi i en situation och väljer verktyg så känner man att utbildning löser sig på något sätt... om de andra 

har hamnat på plats. 

 

Intervjuperson 1:  

Skriver vi ett avtal just det här med priset är viktigt och sen att finns en..  affärsmodell som är enkel att 

kommunicera ut till våra enheter runt om i världen. Att vi kan hantera det, få ut produkten och support. Allt det 

ska ju spela såklart i alla enheter va. 

 

Intervjuare: 

Mhm 

 

Intervjuperson 1:  

Så en enkel affärsmodell är ett krav som vi har när vi ska handla upp det här. 

 

Intervjuare: 

Ja 

 

Intervjuperson 1:  

Och när vi pratar lite om olika modeller där, vi pratar om fast månadskostnad och så vidare. Vi.. man pratar 

mycket om molntjänster idag.. och så vidare.. vi.. så här långt är vi väldigt mycket ut i affärsmodeller av det 

traditionella slaget, att man betalar en engångskonstnad för en licens, en one-time-fee, och så har man ett 

rullande årligt maintenance. Så har vi i de flesta fall köpt det så här långt. Men cloudtjänster och sånt är ju lite 

buzzwords och som kommer mer och mer så vi får väl se var.. hur kommer det se ut framåt.  
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Intervjuare: 

Mhm..  ja.. jag tror att... det var bra svar på alla frågorna och...  ja, tror ni att jag har missat något eller har 

nånting att tillägga? 

 

Intervjuperson 2: 

Utifrån formuläret. Vi kan ju prata länge om verktyg och inköp. Utifrån formuläret så tycker vi har med... 

 

 

Intervjuperson 1:  

Vi har ju mycket kuriosa om dåliga leverantörer... hur de.. de samarbeterna har vart under åren här. Vi har ju 

varit med, båda jag och Person 2, länge inom Alfa Laval och andra företag här så att.. men vi kan göra sä här att.. 

Nu har du fått svaren här och kommer du på någonting som du vill kompletera så kan du skicka oss ett email. 

 

Intervjuare: 

Ja, det låter ju bra. 

 

Intervjuperson 1:  

Mhm.. och sen naturligtvis är det ju kul att se vad resultatet blir av det här sen och.. även om inte kanske ja... se 

vilka de andra företag är, så är det ändå intressant att se hur har de svarat. 

 

Intervjuare: 

Absolut 

 

Intervjuperson 1:  

Och vikten på hur Alfa Laval ser på saken och ting... eller.. 

 

Intervjuperson 2: 

Nej men det är alltis spännande att se 

 

Intervjuare: 

Absolut, ja vi kan verkligen skicka hela arbetet sen när det är väl inlämnat och klart. Det händer i juni, första 

veckan. 

 

Intervjuperson 1:  

Super, Då får vi önska er lycka till med arbetet. 

 

Intervjuare: 

Ja, tack så jättemycket. Tavk så mycket att ni ställde upp och det var jättekul att ha båda er med. Så att... Ja, jag 

för nu tackar nu och önskar er förtsättningsvis en bra dag. 

 

Intervjuperson 1 och 2: 

Tack! Detsamma! Hej 

 

Intervjuare: 

Hej 
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